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Sammanfattning  
 
Titel: Vikten av att knyta emotionella band till konsumenter genom upplevelsebaserad marknadsföring I 

butik: med sinnesmarknadsföring som ett verktyg.  

Nyckelord: Branding, Emotional Branding, Experience Marketing, Sensory Marketing 

Syfte: Syftet med rapporten är att undersöka hur man skapar en varumärkesstrategi som fungerar från 

affärsidé ner till köpsituation. Vad görs idag för att uppnå en ideal upplevelse i butik och vad är gängse 

synsätt på hur kommunikationen ska utformas i denna kanal? Vidare är syftet att få en djupare förståelse 

för hur begreppen Emotional Branding, Experience Branding och Sensory Marketing bör 

sammankopplas och vad det kan tillföra ett varumärke inom retail. Hur kan åtråvärda upplevelser inom 

dagligvaruhandeln, en plattform som bör fungerar som en förlängd arm till varumärkets strategi, bidra 

till att bygga starka och känsloladdade relationer till sina kunder?  

Metodologi: Studien utgår från ett hermeneutiskt synsätt, bygger på en kvalitativt kvalitativ 

forskningsmetod och har en deduktiv ansats. Studier av sekundärdata har först genomförts för att sedan 

undersöka empirin med hjälp av intervjuer som metod för datainsamling.  

Teori: Teorin bygger på en samling begrepp som förklaras och definieras – Brand, Branding, Emotional 

Branding, Experience Marketing, Sensory Marketing. Vidare kopplas begreppen till retaillandsskapet, 

som är en avgränsning för studien.   

Empiri: Empirin utgörs av en första del bestående av ett tidigare utfört exempel av en forskare med 

stora kunskaper inom ämnet, vilket ämnas ska kunna visa på hur begreppet Sensory Marketing kan 

fungera i praktiken och vad det kan bidra med. Andra delen av empiriavsnittet består av tio intervjuer, 

med informanter som kategoriseras antingen som marknadsföringsstrateger eller butikschefer inom 

dagligvaruhandeln. Detta för att få två olika synvinklar på ämnet.  

Analys: i analysen ämnar forskarna återkoppla empirin med teorin.  

Diskussion: i denna del diskuteras ämnet i ett vidare sammanhang.  

Slutsats: studien visar att de teoretiska begreppen som behandlas kan bidra med att stärka varumärket 

och knyta starkare band till konsumenter. Informanterna, uppdelat i marknadsföringsstrateger respektive 

butikschefer, är ense om att kunden söker mer än vad butiksmiljön erbjuder och att införlivandet av nya 

marknadsföringsmetoder inte sker, sinnesmarknadsföring specifikt i detta fall. Det tycks finnas ett gap 

där marknadsföringsstrategerna ser detta som en missad möjlighet och butikscheferna anser sig vilja 

utveckla upplevelsen men inte har kunskapen att göra detta.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges en introduktion till ämnet. Vidare ges en problemdiskussion som utmynnar i 

en problemformulering och slutligen uppsatsens syfte och frågeställning. 

 
Under de senaste decennierna har världsekonomin gått från en industriellt driven ekonomi till en 

ekonomi driven av människor, där makten överförts till konsumenternas händer.1 Marknaden har gått 

från att kretsa kring produkter till att fokusera på konsumentens behov och där de psykologiska 

aspekterna har fått allt större betydelse.2  Konsumenterna köper inte längre en specifik produkt, utan 

hela konceptet med den identitet och de värderingarna som produkten medför.  

 

I en värld där allt fler homogena produkter slåss om utrymme på samma marknad, blir det betydligt 

viktigare att särskilja sig från konkurrenterna. Det räcker inte längre att skilja sig åt i de fysiska 

attributen, utan företag måste även differentiera sig genom en emotionell relation till kunden. Nyckeln 

till framgång är att förstå människors emotionella behov, begär och önskningar.3 

 

1.2 Problembakgrund  
 
Inom marknadsföring har man länge accepterat ekonomins påstående om ”den rationella konsumenten” 

som universell lag, vilket har lett till att ”den emotionella konsumenten” kommit i skymundan.4 Det har 

visat sig att konsumenten i många fall inte bygger köpbeslut utifrån rationella skäl, helt eller delvis.5 Det 

är inte längre enbart kapital i form av pengar som är den avgörande faktorn för att ett företag ska lyckas, 

utan kapital i form av kreativitet.6 Det blir därför allt mer värdefullt för varumärken att hitta kreativa 

verktyg för att på så sätt behålla eller stärka sin position på marknaden.7 Framgången är dock inte ett 

faktum då företaget hittat rätt verktyg, utan det handlar till större del om att kunna hantera det på rätt sätt 

– att ha en varumärkesstrategi som skapar en identitet och som i sin tur når fram till och berör kunden.8 

Företag utarbetar i många fall starka strategier men som sällan är genomgående och genuin i alla 

                                                
1	  Gobé,	  Marc	  (2009).	  Emotional	  branding:	  the	  new	  paradigm	  for	  connecting	  brands	  to	  people.	  New	  York:	  	  Allworth	  Press	  
2	  Herbert	  Muschamp,	  ”Seductive	  Objects	  with	  a	  Sly	  Sting”,	  New	  York	  Times	  (2	  juli,	  1999)	  
3	  Gobé,	  Marc	  (2009).	  Emotional	  branding:	  the	  new	  paradigm	  for	  connecting	  brands	  to	  people.	  New	  York:	  Allworth	  Press	  
4	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  1-‐20,	  New	  York,	  Doubleday	  
5	  Neumeier, Marty. (2006) The Brand Gap, 3, Berkley, California: New Riders 
6	  Gobé,	  Marc	  (2009).	  Emotional	  branding:	  the	  new	  paradigm	  for	  connecting	  brands	  to	  people.	  New	  York:	  Allworth	  Press	  
7	  Mooradian	  A,	  Todd,	  Oliver	  M,	  James,	  (1997)	  “I	  Can’t	  Get	  No	  Satisfaction:”	  The	  Impact	  of	  Personality	  and	  Emotion	  on	  
Postpurchase	  Processes,	  Psychology	  and	  Marketing,	  14(4)	  July	  1997,	  p	  379-‐393	  	  	  
8	  Gobé,	  Marc	  (2009).	  Emotional	  branding:	  the	  new	  paradigm	  for	  connecting	  brands	  to	  people.	  New	  York:	  Allworth	  Press	  
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kanaler. Strategier som inte når fram och är konsekventa bygger inte en holistisk upplevelse.9 I 

homogena branscher har det blivit allt hårdare konkurrens, med färre, större och mäktiga aktörer.10 På 

dessa stela marknader är det allt svårare att differentiera sig genom produktutveckling. Dessutom är det 

inte detta som bygger emotionella band hos den anspråksfulla kunden som förväntar sig felfria 

erbjudanden. Vidare ger inte produktutveckling i sig lojalitet hos kunden.11  På marknaden är det 

företagets varumärke som effektivt kommunicerar identitet. Det är denna identitet som har förmågan att 

skapa, bygga och underhålla emotionella band.12 

 

Då masskommunikation har kommit att ersättas av massindividualisering13, ställs det nya krav på 

marknadsföring. Det är av allt större betydelse att beröra kunden, och det med hjälp av innovativa 

strategier.14 Hos många företag finns det en vilja att genom innovativ differentiering nå kunden på ett 

djupare plan, men ofta brister det på det sättet företaget skapar en upplevelse av varumärket för kunden, 

eller snarare avsaknaden av en upplevelse. Människans fem sinnen är helt avgörande för den upplevelse 

man får av omgivningen, men trots detta har de i stort sett negligerats inom marknadsföringen. Ämnet 

har endast behandlats i begränsad utsträckning i forskning och litteratur. Under de senaste åren har 

ämnet dock börjat uppmärksammats, bland annat i vetenskapliga artiklar. Här har de mänskliga sinnenas 

betydelse behandlats och visat hur de påverkar kundernas beteende samt möjligheten till att skapa en 

varumärkesupplevelse härigenom. Begreppet Sensory Marketing, Sinnesmarknadsföring, bygger på 

synen att sinnena skall sättas i centrum inom marknadsföring och på så sätt bidra till att skapa en 

holistisk upplevelse av varumärket i konsumtionsprocessen. Detta är alltså en föreställning som skiljer 

sig från hur dagens och traditionell marknadsföring bedrivs.15  

 

Tendenserna som beskrivits ovan kan tydligt visa sig i kanalen som retail utgör. I detta sista steg 

gentemot konsumenten kan denna problematik synas påtagligt, både i de nuvarande bristerna samt 

potentiella möjligheter som beskrivits. I dagsläget kommunicerar sällan kanalen varumärkets identitet 

utan försvinner i mängden av andra produkter i form av en lastpall. Om man i dessa tillfällen som 

företag kommunicerar ett budskap är detta ofta rationella köpskäl, trots att konsumenten till största del 
                                                
9	  Lindström,	  Martin	  (2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  1-‐20,	  New	  
York:	  Free	  Press	  
10	  	  Mooradian	  A,	  Todd,	  Oliver	  M,	  James,	  (1997)	  “I	  Can’t	  Get	  No	  Satisfaction:”	  The	  Impact	  of	  Personality	  and	  Emotion	  on	  
Postpurchase	  Processes,	  Psychology	  and	  Marketing,	  14(4)	  July	  1997,	  p	  379-‐393	  	  	  
11	  Lindström,	  Martin	  (2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.1-‐20,	  New	  
York:	  Free	  Press	  
12	  Hultén.	  Bertil,	  Rodrigues.	  Clarinda,	  Brito.	  Carlos,	  (2011)	  Sensorial	  brad	  strategies	  for	  value	  co-‐creation,	  Innovative	  
Mareting,	  Vol	  7,	  Issue	  2,	  2011,	  p	  40-‐47	  
13	  Hultén	  B.,	  Broweus	  N.,	  van	  Dijk	  M.,	  (2011)	  Sinnesmarknadsföring,	  sid.	  38.	  Liber:	  Malmö.	  
14	  Hultén	  B.,	  Broweus	  N.,	  van	  Dijk	  M.,	  (2011)	  Sinnesmarknadsföring,	  sid.	  16.	  Liber:	  Malmö.	  
15	  Hultén	  B.,	  Broweus	  N.,	  van	  Dijk	  M.,	  (2011)	  Sinnesmarknadsföring,	  sid.	  7-‐10.	  Liber:	  Malmö.	  
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agerar utifrån emotionella värden i denna typ av situation.16 Forskare på området menar att det finns 

stora utvecklingsmöjligheter i denna typ av marknadsföring, något som varumärken idag inte har tagit 

fasta på i nödvändig mån.17 Att i denna kanal lyckas kommunicera sitt varumärkes identitet effektivt 

torde ge stora fördelar, då handeln i nuläget är tillsynes extremt likformad.18 Marknadsföring generellt 

har utvecklats och i många avseenden börjat fokusera på ”den emotionella konsumenten”.19 Dock ter det 

sig som att det inom retail inte skett likvärdig utveckling över tiden.20 Kanske behövs det här förändrade 

spelregler?   

1.3 Syfte  
 
Syftet med rapporten är att undersöka hur man skapar en varumärkesstrategi som fungerar från affärsidé 

ner till köpsituation. Vad görs idag för att uppnå en ideal upplevelse i butik och vad är gängse synsätt på 

hur kommunikationen ska utformas i denna kanal? Vidare är syftet att få en djupare förståelse för hur 

begreppen Emotional Branding, Experience Branding och Sensory Marketing bör sammankopplas och 

vad det kan tillföra ett varumärke inom retail. Hur kan åtråvärda upplevelser inom dagligvaruhandeln, 

en plattform som bör fungerar som en förlängd arm till varumärkets strategi, bidra till att bygga starka 

och känsloladdade relationer till sina kunder?  

 
1.3.1 Frågeställning 
 
Vad är fördelarna med att kommunicera ett företags varumärkesstrategi genom att skapa åtråvärda 

upplevelser på butiksnivå inom detaljhandel? Hur bidrar detta till att knyta emotionella band till kunder? 

Kan Experience Marketing och Sensory Marketing vara effektiva verktyg för att uppnå detta? Hur ser 

marknadsföringsstrateger respektive butikschefer inom retail på detta? 

 

 

                                                
16 Morrison, Sharon; Crane, Frederick G. Building the service brand by creating and managing an emotional brand 
experience.. Journal of Brand Management, May2007, Vol. 14 Issue 5, p410-421,   
17	  Lindström,	  Martin	  (2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  1-‐20,	  New	  
York:	  Free	  Press	  
18	  Hultén.	  Bertil,	  Rodrigues.	  Clarinda,	  Brito.	  Carlos,	  (2011)	  Sensorial	  brad	  strategies	  for	  value	  co-‐creation,	  Innovative	  
Mareting,	  Vol	  7,	  Issue	  2,	  2011,	  p	  40-‐47	  
19	  Lindström,	  Martin	  (2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.1-‐20	  New	  
York:	  Free	  Press	  
20	  Hultén.	  Bertil,	  Rodrigues.	  Clarinda,	  Brito.	  Carlos,	  (2011)	  Sensorial	  brad	  strategies	  for	  value	  co-‐creation,	  Innovative	  
Mareting,	  Vol	  7,	  Issue	  2,	  2011,	  p	  40-‐47	  
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1.4 Avgränsningar 
 
Denna undersökning kommer att avgränsas på så sätt att resultatet som redovisas inte kan generaliseras 

till en population, utan endast till det presenterade teoriavsnittet och står för de medverkande i 

intervjuerna, då studien är av kvalitativ karaktär.21 Trots att studien inte ämnar generaliseras i större 

utsträckning, ska lärdomar kunna dras och analytiskt jämföras med tidigare forskning inom ämnet.  

Vidare avgränsningar har gjorts gällande undersökningens inriktning på den svenska dagligvaruhandeln, 

från denna kategori har medverkande butikschefer representerat Coop, Axfood och ICA. Strateger, 

praktiker och akademiker med flera har intervjuats för dessas säregna kunskaper om det valda ämnet 

samt synnerliga kunskap om övriga varumärkesstrategier inom svenska detaljhandeln. Tidsomfånget 

som begränsats för studien var något sånär ett kvartal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21	  Bryman	  A.	  och	  Bell	  E.	  (2010)	  Företagsekonomiska	  forskningsmetoder.Spanien:	  Liber	  
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2. Metod 

Detta kapitel har som uppgift att redogöra för hur undersökningen genomförts, vilka metoder som 

använts och varför de använts. Det finns även ett avsnitt angående analys och bearbetning av empiri 

samt ett avsnitt av metodkritik. 

2.1 Vetenskapssyn och val av ansats 
 
Forskningsmetoder kan generellt delas in i två inriktningar, en bred och ytlig eller snäv och djup 

undersökning. Snäva och djupa undersökningar kallas för kvalitativa forskningsmetoder. Vid kvalitativa 

ansatser används ”mjuka data”. Det kan exempelvis vara texter som ska analyseras och tolkas, vilka inte 

går att räkna. För att undersöka och besvara den valda forskningsfrågan ansågs en kvalitativ metod vara 

bäst lämpad. De data som undersökts är av mjuk karaktär och motiverar en kvalitativ metod där 

materialet tolkas.  

 

I denna uppsats har en förstudie först gjorts som sedan har använts för jämförelse och analys med 

verkligheten – detta är en deduktiv ansats. Deduktion innebär att ta något från det generella till det 

konkreta, alltså från teori till empiri.22  

 

Inom vetenskap brukar man tala om två övergripande inriktningar – positivism respektive hermeneutik. 

Positivism fokuserar på hårda fakta och söker den absoluta sanningen. Hermeneutiken ser till meningen 

i innehållet och sociala aspekter, som inte framgår det som endast går att mätas och räknas på. I och med 

att denna studies syfte är att granska det gängse synsättet på sinnesmarknadsföring och 

upplevelsemarknadsföring anses hermeneutiken vara passande, på grund av att endast ett utsnitt av 

verkligheten har kunnat studeras vilket kräver egna slutsatser kring det insamlade materialet. Empirin 

som insamlats går, som tidigare nämnt, på djupet snarare än på bredden, vilket leder till att mätbar data 

inte kan genereras.23 Den förstudie som genomförs används som underlag för att tolka och jämföra de 

kvalitativa data som frambringas. Nedan redovisas en mer ingående diskussion kring de metoder som 

valts.  

2.1.1 Tillvägagångssätt  
 
Befintliga förstudier på ämnet har i undersökningen presenterats som sekundärdata. I teoriavsnittet har 

sekundärdata bestående av tidigare forskning kring ämnet presenterats och kommer att fungera som 

                                                
22	  Johannessen	  A.	  och	  Tufte	  PA.	  (2003)	  Introduktion	  till	  samhällsvetenskaplig	  metod,	  sid.	  35.	  Malmö:	  Liber	  AB	  
23	  Bryman	  A.	  och	  Bell	  E.	  (2010)	  Företagsekonomiska	  forskningsmetoder.	  Spanien:	  Liber	  AB	  
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förstudie av ämnet. Den typ av sekundärdata som använts här var av huvudsak utvald efter författarens 

status och kunskap kring det valda ämnet.  

 

Den typ av sekundärdata presenterad i empiriavsnittet representerar ett tidigare genomfört experiment i 

ämnet, av forskaren Bertil Hultén, för att visa på hur ämnet kan fungera i praktiken, även här utvald från 

studiens vetenskapliga tyngd och status. Vidare representeras egna studier i form av kvalitativa 

intervjuer med informanter passande för ämnet.    

2.1.2 Val av ämne 
 
Tillsammans med de uppdragsgivande företagen, marknadsföringsbyrån UMG och trendspaningsbyrån 

Blick Insight, valdes ämnet för undersökningen baserat utifrån vad de uppfattade som en missad 

möjlighet hos sina kunder – sinnesmarknadsföring som ett mervärdeskapande verktyg som inte 

implementerats i branschen. Denna studie utformades främst för att undersöka hur man ser på ämnet i 

dagsläget, hur det ser ut inom retail, vad som krävs för att ställa om invanda mönster hos varumärken 

samt att försöka åberopa möjligheter och konsekvenser kring en implementering av strategier ämnet 

belyser.  

2.2 Insamling av empiri 

För att undersöka den valda frågeställningen och besvara syftet användes som ovan nämnts en kvalitativ 

studie. Utgångspunkten skedde i form av intervjuer, där informanterna kategoriserades i två olika 

undergrupper som representerade olika kompetens, kunskap och synvinklar – marknadsföringsstrateger 

respektive butikschefer för dagligvaruhandeln. I gruppen ”marknadsföringsstrateger” ingick 

akademiker, professorer, praktiker, konsulter, design- och varumärkesstrateger som på olika sätt besitter 

kunskap relevant för studiens syfte. Dessa personer kan ses på som experter och delge åsikter kring hur 

man bör jobba med ämnet. Den andra kategorin, butikscheferna, kan delge åsikter kring hur det ser ut i 

kanalen idag samt hur de skulle vilja jobba med utveckling av kanalen. Forskarna har även analyserat 

sekundärdata i form av en vetenskaplig artikel. Dessa data presenteras som ett tidigare genomfört 

experiment inom ämnet.  

 

2.2.1 Urval  
 

Mentorföretagen, UMG och Blick Insight, bidrog med möjligheten att komma i kontakt med strateger, 

experter och konsulter inom ämnet, vilka kunde bidra med information och åsikter kring hur ämnet 
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behandlas i dagsläget samt möjligheter de ser för utveckling inom ämnet – Vad görs av företag idag och 

vad skulle kunna göras? Butikschefer från tre ledande livsmedelskoncerner valdes - ICA, Axfood och 

Coop – då dessa representerar de tre största koncerner inom dagligvaruhandeln i Sverige, vilka kan ge 

en så rättvis bild som möjligt över de generella tendenserna. De aktuella butikerna valdes på grund av 

dess storlek och kundbredd. Forskarna ansåg att butikschefer från större dagligvaruhandlar 

förhoppningsvis kunde bidra med ett tvärsnitt av ett större antal kunders åsikter i och med den större 

kundbasen. Vidare var butikerna avgränsade till Storstockholm, där detta inbegriper innerstad samt 

kranskommuner. Valet av Storstockholm gjordes ur bekvämlighetssynpunkt då de gav större 

tillgänglighet för forskarna. Fyra respektive sex informanter intervjuades sedan från respektive kategori. 

Flera individer kontaktades med syftet att vara informanter i studien, men med detta beräknade bortfall 

ansågs det slutliga antalet informanter vara gott nog för att i en kvalitativ studie kunna dra slutsatser 

kring tendenser som råder. Då informanterna visade sig ha tämligen likartade syn på ämnet ansågs det 

som tillräckligt för att stödja slutsatsen. Det valda angreppssättet, med två skilda parter, valdes då 

kategorierna av informanter ansågs kunna representera olika synvinklar på ämnet och ge möjligheten att 

se på problemet från två perspektiv.  

 

2.2.2 Intervjuer  
 
Intervjuer definieras som ett samtal mellan två eller fler parter med struktur och syfte.24  Intervjuerna 

förekommande i undersökningen genomfördes i form av kvalitativa semi-strukturerade sådana. 

Kvalitativa intervjuer har till syfte att undersöka och belysa informanternas vardag och syn på ett 

specifikt ämne.25 Under delvis strukturerade intervjuer saknas ett fastställt frågeformulär utan består 

endast av förbestämda teman eller frågor i form av en intervjuguide.26 Dessa teman är till för att belysa 

och diskutera forskningsfrågan som dessa är en direkt konsekvens utav.27  

 

Frågorna valdes som teman över de aktuella teorierna, i syfte att få ta del av informanternas åsikt och 

syn. De tio intervjuerna genomfördes mellan den 27 april 2012  och den 25 maj 2012. Dessa skedde 

antingen i form av telefonintervju eller fysiskt möte. Alla intervjuerna dokumenterades med 

ljudupptagning som sedan avlyssnades och transkriberades. I vissa intervjuer deltog båda forskarna och i 

vissa ställdes frågorna av en av de två. Nedan visas samtliga deltagande informanter.  

 
                                                
24	  	  Kvale,	  Steinar,	  (1997)	  ]	  Johannessen	  A.	  	  och	  Tufte	  P	  A.	  (2007)	  Introduktion	  till	  samhällsvetenskaplig	  metod.,	  96,	  Liber	  
25	  	  Johannessen	  A.	  	  och	  Tufte	  P	  A.	  (2007)	  Introduktion	  till	  samhällsvetenskaplig	  metod.	  ,	  96,	  Liber	  
26	  	  Johannessen	  A.	  	  och	  Tufte	  P	  A.	  (2007)	  Introduktion	  till	  samhällsvetenskaplig	  metod.	  98,	  Liber	  
27	  	  Johannessen	  A.	  	  och	  Tufte	  P	  A.	  (2007)	  Introduktion	  till	  samhällsvetenskaplig	  metod.	  98,	  Liber	  
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Marknadsföringsstrateger: 

• Mia Hesselgren: design- och varumärkesstrateg på designbyrån BVD 

• Mikaela Dyhlén: trendspanare inom retail, grundare av byrån Blick Insight (mentorföretag) 

• Christer Odebrand: varumärkesstrateg med kompetens inom sinnesmarknadsföring, grundare av 

byrån Sensaytion som arbetar med ljudprofiler 

• Mattias Hägglén: Creative Director på marknadsföringsbyrån UMG (mentorföretag) 

• Bertil Hultén: docent i marknadsföring vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i 

Kalmar/Växjö, associerad forskare vid Handelns Utredningsinstitut samt författare till boken 

Sinnesmarknadsföring 

• Niklas Broweus: civ.ek., konsult och föreläsare inom sinnesmarknadsföring samt författare till 

boken Sinnesmarknadsföring  

 

Butikschefer inom dagligvaruhandeln: 

• Butikschef på Daglivs 

• Butikschef på Coop Skärholmen  

• Butikschef på Hemköp Fatburen  

• Butikschef på Ica Kvantum Kungens kurva  

 

2.3 Sekundärdata 
 

I teoriavsnittet har sekundärdata bestående av tidigare forskning kring ämnet presenterats. Den typ av 

sekundärdata som använts här var av huvudsak utvald efter författarens status och kunskap kring det 

valda ämnet. Dessa data gav förkunskap i ämnet som sedan användes för att vidare undersöka hur det 

behandlas i praktiken. I empiridelen ges en kortare redogörelse för ett tidigare genomfört praktiskt 

experiment av ämnet.  

 

2.4 Analys och bearbetning av empiri  
 

I empiridelen och analysdelen av undersökningen användes citat från de medverkande i texten för att på 

bästa sätt beskriva för läsaren resultatet av intervjuerna, även kombinerat med löpande text baserat på 

intervjuerna.  Endast det som anses som relevant för studien presenteras i den löpande texten. Vidare 
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kommer data från informanterna varvas, då det följer strukturen för de teman som tagits upp snarare en 

vad varje enskild informant sagt i kronologisk ordning.  

 

2.5 Käll- och metodkritik 

Det finns för och nackdelar med att använda sig utav semi-strukturerade intervjuer. Strukturen på 

intervjuerna har en flexibilitet som tillåter informantens svar att delvis styra intervjun åt ett naturligt 

utvecklande. Det menas att denna typ av intervju kan ge en bra balans mellan standardisering och 

flexibilitet.28 Det kan vidare vara av stor vikt och fördel att inte genomföra helt strukturerade intervjuer 

då dessa kan styra informanten åt fel håll och viktiga nyanser kan missas. Dessutom känner 

informanterna i fråga oftare en lättsammare atmosfär i samband med mindre strukturerade 

frågeställningar, något som i sin tur kan generera att respondenten får lättar att tala och säga vad den 

egentligen tycker.29  Dock kan en alltför ostrukturerad intervju lätt styras från ämnet och intervjuaren får 

inte den information denne söker. Bearbetning av data kan dessutom i efterhand vara svårtolkad och 

bedömas som rörig samt att transkribering av denna typ av intervju är tämligen tidskrävande.30 

 
Sinnesmarknadsföring är ett relativt nyligen myntat begrepp, historiskt sett, som ännu inte behandlats 

vetenskapligt i särskilt omfattande utsträckning. Detta har möjligen lett till en brist på data och att antal 

olika källor inte är så pass många som önskat. I denna ”värld” ser man hur författare ofta refererar till 

varandra och detta kan uppfattas vara en brist, gällande källkritik.    

 

2.6 Validitet och reliabilitet 
 

Studiens interna validitet kan möjligen ifrågasättas gällande i hur de aktuella forskarna drog korrekta 

slutsatser, i och med att de möjligtvis influerats av de uppdragsgivande mentorföretagen. Detta i och 

med att mentorerna som lade fram uppdraget hade en redan på förhand given ståndpunkt kring ämnet.   

Gällande den externa validiteten kan en brist vara att de sekundärdata som använts i teoridelen i vissa 

fall är utförd och skriven av samma individer som använts som informanter i empiridelen, vilken gör att 

det ges en mindre bredd i synen kring ämnet. Vidare har möjligen informanterna, som arbetar inom 

denna bransch, intresse av att förespråka dess metoder, vilket ger en viss typ av syn på ämnet som kan 

                                                
28	  	  Johannessen	  A.	  	  och	  Tufte	  P	  A.	  (2007)	  Introduktion	  till	  samhällsvetenskaplig	  metod.	  98,	  Liber	  
29	  	  Johannessen	  A.	  	  och	  Tufte	  P	  A.	  (2007)	  Introduktion	  till	  samhällsvetenskaplig	  metod.	  97,	  Liber	  
30	  Johannessen	  A.	  	  och	  Tufte	  P	  A.	  (2007)	  Introduktion	  till	  samhällsvetenskaplig	  metod.	  97,	  Liber	  
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vara viktig att ha i åtanke då man ser på resultaten i vidare sammanhang. Det kan måhända ses som att 

dessa åsikter inte stämmer överens med vad som är gängse hos ”den vanliga marknadsföraren”. Dock så 

ämnar inte studien att visa på mätbara tendenser, utan snarare på synen som informanterna har kring 

ämnet, där det är dessa personers kompetens och åsikter som anses vara av intresse, i förhållande till 

teorin. Därför anses validiteten gällande antalet intervjuer vara tillräcklig. 

Studiens reliabilitet kan brista i och med att de begrepp som använts inte kan ses som vedertagna, vilket 

kan leda till att både forskarna och informanterna har olika förhållningssätt till ämnet, något som inte 

nödvändigtvis skulle överensstämma om ett annat forskarlag genomförde studien på nytt. Här spelar 

angreppssättet stor roll för de slutsatser som kommer att dras, till exempel vilka informanter används. 

Kontakt till informanter som användes tillgängliggjorde bland annat mentorföretagen och om dessa 

istället hade valts på ett mer slumpmässigt sätt hade möjligen inte svaren sett likadana ut.    
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3. Teori  

Teorikapitlet är en förstudie i ämnet där begrepp som Brand, Branding, Emotional Branding, 

Experience Marketing, Sensory Marketing och Neuro Marketing presenteras och förklaras. Dessa 

begrepp inbegriper ytterligare teorier. Ordningsföljden är satt på detta sätt för att påvisa hur 

begreppen hör ihop. I denna studie ses Sensory Marketing som ett verktyg att använda för att uppnå de 

föregående begreppen Emotional Branding och Experience Marketing. 

3.1 Brand  
 
Det finns många olika definitioner på vad ett varumärke är. En vanlig definition är att ett varumärke är 

ett namn, symbol, logotyp, design, en image eller en kombination av dessa som identifierar en produkt, 

tjänst, plats eller person. En viktig faktor som är avgörande för ett framgångsrikt varumärke är ett 

adderat mervärde, brand equity. Detta betyder att förutom produkten, tjänsten, platsen eller personen, 

ska den erbjuda någonting unikt och hållbart värde som uppfyller kundens behov på ett önskvärt sätt.31  

Varumärkesstrategen Marty Neumeier menar dock att ett varumärke inte är ett företags logotyp. Det är 

inte heller ett företags produkt och inte företaget i sig. Ett varumärke är någonting abstrakt, som inte går 

att ta på. Neumeier anser att ett varumärke är konsumentens magkänsla inför ett företag, den 

emotionella uppfattningen och de mjuka värden som inte är synliga. ”A brand is not what you say it is, 

it’s what they say it is.” 32 Med detta citat menar Neumeier att ett varumärke är kundens uppfattning av 

företaget och inte företagets uppfattning av sig själva.  

3.2 Branding  
 
Branding är ett verktyg och en process med uppgift att ge ett varumärke hållbara konkurrenskraftiga 

fördelar. Ursprungligen sågs Branding som ett medel för att etablera en produkts namn och ge det dess 

legitimitet, stabilitet och goda renommé hos företaget. Denna förklaring är dock bristande då den endast 

fokuserar på funktioner kring produkten. Den moderna kulturen efterfrågar värden som är mer abstrakta 

än så. Detta innebär att det kulturella måste genomsyra varumärken för att bli socialt uppskattade. 

Modern konsumentkultur kräver att ett bakomliggande syfte syns hos varumärket. De varumärken som 

möjliggör att användas som sociala verktyg för att uppfylla det önskade ”jaget”, tillskrivs värde. Det 

                                                
31	  deChernatony	  L.	  och	  McDonald	  M.	  (1998)	  Creating	  Powerful	  Brands,	  Oxford,	  England:	  Butterworth	  Heinemann	  	  
32	  Neumeier,Marty.	  (2006)	  The	  Brand	  Gap,	  Berkley,	  California:	  New	  Riders	  	  
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som mäts här och det Branding kan åstadkomma är fördelar som; marknadsandelar, prispremium och 

lojalitet.33 I boken Sinnesmarknadsföring fastslås det att kärnan av Branding är att bygga föreställningar, 

känslor och upplevelser kring varumärken.34 Vidare menar författarna att dess betydelse har ökat, då det 

under 1990-talet har skett en förskjutning från fokus på produktfördelar till just varumärkesbyggande 

aspekter.  

 

Neumeier menar att vilket varumärke som helst med tillräckligt mycket mod och fantasi kan bli ett 

karismatiskt varumärke. De grundläggande frågor företag måste arbeta med vid Branding är; vilka är 

vi?; vad gör vi?; varför spelar det roll?. Svaret på den sista frågan är det som differentierar ett företag 

från ett annat i samma bransch. En god idé med ett svagt utförande är, enligt Marty Neumeier, de flesta 

företags rävsax idag - att ha en god affärsidé utan att kunna nå ut och påverka sina potentiella kunder. 

Utan innovation, läs utförande, går stora mängder av kapital åt att rinna ut i mediabrus.35  

 

Det kommer inte som någon nyhet att vi exponeras för mer och mer mediala budskap i vår vardag, 

vilket tydligt framkommer genom hårda fakta. Undersökningar visar att reklamkampanjerna under år 

1965 hade en minneskvot på 34 procent, motsvarande siffra år 1990 var denna 8 procent och år 2007 

hade siffran minskat till 2,2 procent.36 Paradoxalt nog går kostnaderna för dessa typer av 

marknadsföringskampanjer ständigt upp samtidigt som kampanjernas effektivitet minskar.37 Vidare vet 

man att en genomsnittlig amerikan vid 65 års ålder har sett cirka två miljoner reklamfilmer motsvarande 

två år reklamfilm under sitt liv. Detta innebär reklamkonsumtion åtta timmar om dagen, sju dagar i 

veckan i sex år, där alltså bara ett fåtal procent har stannat kvar i minnet.38  

Siffror gällande lansering av varumärken visar att 52 procent av dem misslyckas respektive 75 procent 

av alla produktlanseringar går i stöpet.39 Det ter sig som att ju mer högljutt medieklimat desto svårare är 

en lansering. Detta visar Japan där 9,7 av 10 produktlanseringar misslyckas under de tre första 

månaderna på marknaden.40 Under 2005 lanserades 156 000 nya produkter världen över, vilket är en 

hastighet på en ny produkt var tredje minut. Trots detta har de flesta alltså försvunnit ett år senare.41 

                                                
33 Chapelo C. (2010-11-16) Exploring rationales for branding a university: Should we be seeking to measure branding in 
UK universities?, journal of brand management  
34	  Hultén	  B.,	  Broweus	  N.,	  van	  Dijk	  M.,	  (2011)	  Sinnesmarknadsföring,	  sid.	  48-‐49.	  Liber:	  Malmö.	  
35	  Neumeier,	  Marty.	  (2006)	  The	  Brand	  Gap,	  Berkley,	  Californien:	  New	  Riders	  	  
36	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  37,	  New	  York,	  Doubleday	  
37	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  8,	  New	  York:	  
Free	  Press	  
38	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  37,	  New	  York,	  Doubleday	  
39	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  24,	  New	  York,	  Doubleday	  
40	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  36,	  New	  York,	  Doubleday	  
41	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  24,	  New	  York,	  Doubleday	  



13	  
	  

Pionjären och i många sammanhang kallad marknadsföringens fader, John Wannamaker sa “Halva min 

marknadsföring budget går till spillo. Det enda problemet är att jag inte vet vilken halva”.42 Martin 

Lindström menar att företag idag inte har en aning om vad som verkligen engagerar konsumenter. De 

flesta företag kan inte besvara frågorna; Vad driver konsumenter?, Varför väljer vi vissa varumärken 

över andra? och Vad är det kunderna egentligen tänker?. Sammanlagt 2007 la enbart amerikanska 

företag 12 miljarder dollar på marknadsundersökningar, en metod som används med förhoppningen att 

besvara dessa frågor. I sammanhanget ställer sig Martin Lindström den rimliga frågan varför åtta av tio 

produktlanseringar misslyckas, trots dessa satsningar.43 Han slår fast vid att detta är en förlegad metod 

som inte ska uppta så pass stort fokus.44 I ljuset av detta kan man konstatera att Branding är ett verktyg 

som krävs för att varumärken överhuvudtaget skall överleva på en marknad belamrad med 

informationsöverflöd.        

 

3.3 Emotional Branding  
 
“Most of the brain is dominated by automatic processes, rather than delibirate thinking. A lot of what 

happens in the brain is emotional, not cognitive.” 

 

 - George Loewenstein, professor i ekonomi och psykologi vid Carnegie Mellon University45    

 

Pepsi presenterade 1975, “the Pepsi Challenge” - ett tungt publicerat experiment som skulle gå av 

stapeln. Upplägget gick ut på att hundratals Pepsi-representanter satte upp stånd i köpcentrum och 

dagligvaruhandlar över hela världen och delade ut omärkta koppar med dryck - den ena innehöll Pepsi, 

den andra Coca-Cola – varpå de medverkande tillfrågades vilken de föredrog. Om utfallet skulle gå som 

hoppats av företaget, skulle Pepsi i och med detta kunna ta värdefulla andelar från jätten Coca-Cola. När 

resultaten sammanställdes visade det sig till chefernas nöje att mer än häften av de medverkade påstod 

sig föredra Pepsi. Av detta att döma torde Pepsi nu få övertaget över sin konkurrent. Dock var det inte 

fallet.46  

 

                                                
42	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  20,	  New	  York,	  Doubleday	  
43	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  ,	  New	  York:	  
Free	  Press	  
44	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  20,	  New	  York,	  Doubleday	  
45	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  28,	  New	  York,	  Doubleday	  
46	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  25-‐27,	  New	  York,	  Doubleday	  
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2005 skrev Malcolm Gladwell, i sin bok Blink, att the Pepsi Challenge var missvisande då den endast 

var ett ”smuttest”, där han citerade Pepsis nya produktutvecklare Carol Dollard, som förklarade 

skillnaden mellan att ta en klunk läsk gentemot att dricka en hel burk. I ett ”smuttest” uppskattas den 

sötare produkten, som i detta fall var Pepsi, men inte då hela burken dricks. Detta var anledningen, 

enligt Gladwell, till varför Pepsi vann i tävlingen men inte på marknaden.47  

 

Dr. Read Montague, styresman av Human Neuro Imageing Lab, vid Baylor Collage of Medicine in 

Houston, bestämde sig 2003 för att utföra testerna mer djupgående med hjälp av fMRI magnetröntgen 

för att mäta hjärnaktiviteten på 67 frivilliga studieobjekt. Först tillfrågades de medverkande om de 

föredrog Pepsi, Coca-Cola, eller inte hade några preferenser. Resultaten matchade experimentet som 

utfördes 28 år tidigare nästan exakt, det vill säga, mer än hälften utgav sig för att tycka mer om Pepsi. 

Deras hjärnor höll med då ventral putamen aktiverades i samband med drickandet, den del som 

registrerar uppskattande av smaker bland annat.48 När respondenterna drack av Pepsi registrerades 

hjärnaktivitet i en del av hjärnan som stimuleras när vi uppskattar smak. I den andra delen av testet 

bestämdes det att de medverkande skulle vara medvetna om vilken dryck som var vilken innan de drack. 

Resultatet visade här att 75 procent hävdade att de föredrog Coca-Cola. Därtill hörde även att nya delar 

av hjärnan visade aktivitet, inte endast aktivitet i ventral putamen utan även i pre-frontal cortex som 

bland annat registrerar omdöme. Dr. Read Montague tolkade detta som ett tyst krig i hjärnan mellan 

rationellt och emotionellt tänkande och vid en millisekund av ovisshet tog det emotionella över den 

rationella preferensen för Pepsi - det var i denna stund Coca-Cola vann. Alla positiva associationer de 

medverkande hade med Coca-Cola, dess historia, logotyp, varumärkesfärg, design samt respondenternas 

barndomsminnen bidrog till den emotionella “Coke-heten” och var till slut det som övervann den 

naturliga, rationella preferensen för smaken av Pepsi. Varför? För att emotioner är verktyget för våra 

hjärnor att utvärdera saker av värde och ett varumärke som engagerar oss emotionellt kommer att vinna 

denna strid varje gång, menar Martin Lindström.49  

 

”Emotional branding provides the means and methodology for connecting products to the consumer in 

an emotionally profound way. It focuses on the most compelling aspect of the human character: the 

desire to transcend material satisfaction and experience emotional fulfillment. A brand is uniquely 

situated to achieve this because it can tap into the aspiration drives that underlie human motivation”.50 
 

                                                
47	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  25-‐27,	  New	  York,	  Doubleday	  
48	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  25-‐27,	  New	  York,	  Doubleday	  
49	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  25-‐27,	  New	  York,	  Doubleday	  
50	  Gobé,	  Marc	  (2009).	  Emotional	  branding:	  the	  new	  paradigm	  for	  connecting	  brands	  to	  people.	  New	  York:	  	  Allworth	  Press	  
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Att hitta och skapa nya kunder är dyrt i synnerhet på mogna marknader där differentiering är låg, 

konkurrensen är hög och marknadsföringskostnader skyhöga.51 Bakgrunden till Emotional Branding är 

att vi idag agerar utifrån andra värderingar än tidigare. De en gång homogena massmarknaderna har 

kommit att ersättas av hyperfragmenterade marknader. Bland detta enorma antal segment är kärnan 

individualisering genom skräddarsydda erbjudanden. För att nå fram till sina kunder är inte 

massmarknadsföring ett tillräckligt effektivt sätt. Det krävs nya kommunikationskanaler då de 

traditionella riktar sig till den stora massan men endast kan övertyga några få.52 Vidare menar forskare 

att det rådande samhället karakteriseras av konstnärliga aspekter, där intuition, spontanitet, kreativitet 

och emotion är viktiga inslag.53 I och med dessa tendenser krävs det en emotionell involvering hos 

kunden, som det som kommer avgöra det slutliga valet i en köpsituation samt det pris som kunden är 

beredd att betala för erbjudandet. Denna emotionella involvering betyder på vilket sätt varumärket 

lyckas med att engagera kunden med dess sinnen och känslor 54. Den stabila tillvaron har alltså ersatts 

av föränderlighet och här blir immateriella tillgångar allt mer betydande. Ett företags kreativitet, och i 

förlängningen innovationsförmåga, är mer avgörande än kapital, som det grundläggande verktyget för 

tillväxt. Detta betyder att idéer får ännu högre värde än pengar.55 Martin Lindströms bok BRANDchilds 

undersökningar på 8-14 åringar visade på en stark efterfrågan av känslor och emotioner i ungdomarnas 

val av underhållning, reklam och varumärken. Faktum är att 76.6procent av intervjuade ungdomar i 

USA sa att de sökte något att tro på. Vidare ansåg 83.3 procent att “följa reglerna” var den 

dominerande frasen i deras liv. Det kommer kanske därför inte heller som någon överrakning att mellan 

1991-1997 ökade försäljningen av spirituella och religiösa böcker med 150 procent mot en ökning av 35 

procent på vanliga böcker.56 

 

Ett grundläggande antagande inom Emotional Branding är att kunden inte söker efter att erbjudas en 

produkt eller tjänst med dess attribut, funktioner, prestanda etc. och allt vad det innebär, utan snarare 

söker efter att erbjudas en upplevelse i sin helhet. Produkter och tjänster i sig är inte längre tillräckligt 

för att attrahera en ny marknad, eller ens behålla en befintlig. Starka varumärken byggs genom att 

förankra en starkt känsloladdad relation mellan varumärket och kunden.57 Ju större sammankoppling 

                                                
51	  Mooradian	  A,	  Todd,	  Oliver	  M,	  James,	  (1997)	  “I	  Can’t	  Get	  No	  Satisfaction:”	  The	  Impact	  of	  Personality	  and	  Emotion	  on	  
Postpurchase	  Processes,	  Psychology	  and	  Marketing,	  14(4)	  July	  1997,	  p	  379-‐393	  	  	  
52	  Hultén	  B.,	  Broweus	  N.,	  van	  Dijk	  M.,	  (2011)	  Sinnesmarknadsföring,	  sid.	  18.	  Liber:	  Malmö.	  
53	  Hultén	  B.,	  Broweus	  N.,	  van	  Dijk	  M.,	  (2011)	  Sinnesmarknadsföring,	  sid.	  40.	  Liber:	  Malmö.	  
54	  Hultén	  B.,	  Broweus	  N.,	  van	  Dijk	  M.,	  (2011)	  Sinnesmarknadsföring,	  sid.	  50.	  Liber:	  Malmö.	  
55	  Gobé,	  Marc	  (2009).	  Emotional	  branding:	  the	  new	  paradigm	  for	  connecting	  brands	  to	  people.	  New	  York:	  	  Allworth	  Press	  
56	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  170,	  New	  
York:	  Free	  Press	  
57 Morrison, Sharon; Crane, Frederick G. Building the service brand by creating and managing an emotional brand 
experience.. Journal of Brand Management, May2007, Vol. 14 Issue 5, p410-421,   
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kunden känner med varumärket desto större chans att man behåller denna närhet. När människor känner 

sig stressade eller hotade av sin omgivning söker den ofta fysisk och psykisk skydd hos de man är nära. 

Av samma anledning kan man känna stor separationsångest när denne tas eller hotas tas ifrån en. Graden 

av tillgivenhet mäts ofta i huruvida intentioner för långvariga relationen finns samt huruvida man 

stannar kvar i denna relation även i svåra tider. I marknadsföringssammanhang kan denna grad av 

tillgivenhet mätas i hur pass lojal konsumenterna är varumärket. Därav kan det vara av värde att mäta 

konsumenters emotionella band till varumärket på dess lojalitet, tillgivenhet och vilja för investeringar.58 

Detta ter sig naturligt i ljuset av att människan är en emotionell varelse.59 Konsumenter i modern tid 

anser att upplevelsen är minst lika viktig som produkten eller tjänsten i sig.  

 

Få handlingar i människors vardag är vidare rationella. Ta i trä för att förhindra illa ting som talats om 

ska inträffa, undvika att gå under stegar som att det kunde förändra ens framtidsutsikter och spotta ifall 

man råkar skåda en svart katt korsa gatan för av någon anledning betyder detta otur i de flesta kulturer.60 

Ritualer spelar stor roll i människors tillvaro, ofta ej heller här av rationell natur. Dock bidrar dessa till 

välbefinnande, vare sig det handlar om högtiders anrika familjetraditioner eller att varje fredag ta en 

kaffe och bulle på ett favorit café med en vän. Dessa typer av riter och sedvanor har ofta starka 

emotionella band med konsumenter, något som inte sällan hör ihop med ett starkt emotionellt band till 

varumärken. Aladdin-askar och Apotekarnes julmust vid jul, Abbas sill vid midsommar eller kanske en 

kall Corona med dess obligatoriska limeklyfta.61 När konsumenter hittat dessa typer av emotionella 

relationer till traditioner som i sin tur innefattar ett band till dess tillhörande varumärke, släpps de inte i 

första taget.62 Traditioner är viktiga då de ger stabilitet, tillhörighet och igenkänning i en annars hektisk 

och föränderlig värld.63 Anledningen är att dessa berör oss på fundamentala och emotionella plan, något 

som trumfar rationalitet. I kontrast till detta har Branding med tiden utvecklats med allt högre 

koncentration på rationella budskap och övertygelser. Det fokuseras nästan uteslutande på siffror och 

kortsiktiga intäkter.64 Som ett resultat av detta har varumärken avfärdat de emotionella satsningarna i 

dess prisdrivna jakt. Det är ingen tvekan om att människor söker emotionellt fullbordande, menar Martin 

                                                
58	  Thomson,	  Matthew	  (2005)	  The	  Ties	  That	  Bind:	  Meassuring	  the	  Strengths	  of	  Consumers’	  Emotional	  Attachments	  to	  
Brands,	  Journal	  of	  Consumer	  Psychology,	  15	  (1),	  77-‐91	  
59	  McEwen	  W.J	  (2004)Getting	  Emotional	  About	  Brands,	  Gallup	  Organisation	  
60	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  168,	  New	  
York:	  Free	  Press	  
61	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  92,	  New	  York,	  Doubleday	  
62	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  99,	  New	  York,	  Doubleday	  
63	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  167,	  New	  
York:	  Free	  Press	  
64	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  169,	  New	  
York:	  Free	  Press	  
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Lindström. Så mycket fokus på rationella budskap och mätbara resultat har bidragit till att det skapas en 

efterfrågan av emotionell kontakt.65  

 

Denna strategi kan te sig mer lämplig då det gäller beslut där kunden är hög-involverad, till exempel vid 

köp av bil. Det finns dock observationer som tyder på att kunder är emotionella i alla typer av 

köpsituationer, hög- som låg involverade. En känsloladdad relation kan skapas likväl vid val av mataffär 

som vid valet mellan PC eller Mac. Studier gjorda i USA har visat att bilägare är lika passionerade över 

valet av bil, som valet av dagligvaruhandel. Människan pendlar inte mellan två stadier, icke-emotionell 

eller emotionell, utan mellan olika grader av engagemang över varumärken.66 
 

Individer idag söker en ökad grad av välfärd och livskvalitet, något som pekar på att fokus kring ”jaget” 

kommer vara en viktigare aspekt inom marknadsföring.67 Konsumtion av varumärken har kommit att få 

ett allt mer symboliskt värde och bidrar till medskapande av image och självbild hos individer. Denna 

individualisering kan därför ses som ett typiskt drag för det rådande samhällsklimatet. Som en paradox 

söker individer att parallellt tillhöra kollektivet och att vara unik. I ljuset av detta spelar varumärken en 

avgörande roll för dagens konsument och ses som ett hjälpmedel för att bygga sin identitet.68 I 

köpsituationen är kunden mer fokuserad på att utvärdera huruvida varumärket kan erbjuda tillit och 

förtroende, snarare än att evaluera produktens prestanda och funktionella fördelar 69, alltså en upplevelse 

genom känslor och inte logik.70  

 

Även O’ Shaughnessy och O’ Shaughnessy har presenterat olika nivåer i genererandet av känslor inför 

olika varumärket, där man i det sista steget utvecklar emotionellt gensvar. I detta stadie kan känslor 

ersätta rationella skäl vid köpbeslut. Då är det emotionella som kommer vara avgörande i 

köpsituationer.71  Människan är och har länge varit stora följare av rationellt tänkande och vetande och i 

många fall helt styrda av detta. Men, i grund och botten styrs människan av sin intuition och hens egna 

insikter och gör sedan mer eller mindre medvetna val därefter. Därav är det inte vidare underligt att 

människan sällan övertygas av logiska argument i köpsituationer.72  Vid en köpsituation där man ställs 

                                                
65	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  169,	  New	  
York:	  Free	  Press	  
66	  Gobé,	  Marc	  (2009).	  Emotional	  branding:	  the	  new	  paradigm	  for	  connecting	  brands	  to	  people.	  New	  York:	  	  Allworth	  Press	  
67	  Hultén	  B.,	  Broweus	  N.,	  van	  Dijk	  M.,	  (2011)	  Sinnesmarknadsföring,	  sid.	  42.	  Liber:	  Malmö.	  
68	  Hultén	  B.,	  Broweus	  N.,	  van	  Dijk	  M.,	  (2011)	  Sinnesmarknadsföring,	  sid.	  42-‐45.	  Liber:	  Malmö.	  
69	  Hultén	  B.,	  Broweus	  N.,	  van	  Dijk	  M.,	  (2011)	  Sinnesmarknadsföring,	  sid.	  51.	  Liber:	  Malmö.	  
70	  Hultén	  B.,	  Broweus	  N.,	  van	  Dijk	  M.,	  (2011)	  Sinnesmarknadsföring,	  sid.	  49.	  Liber:	  Malmö.	  
71 Morrison, Sharon; Crane, Frederick G. Building the service brand by creating and managing an emotional brand 
experience.. Journal of Brand Management, May2007, Vol. 14 Issue 5, p410-421,   
72 Neumeier, Marty. (2006) The Brand Gap, Berkley, California: New Riders 
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inför många olika varumärken med samma typ av kärnprodukt, kommer omgivning, förpackning, 

tidigare erfarenheter och marknadskommunikation att ge den ena produkten eller tjänsten högre värde 

än den andra.73 Graden av denna typ av tillfredsställelse hos kunder påverkar även direkt efterköps-

intrycken hos dem och huruvida de sprider positiv eller negativ word of mouth. Tillfredsställelsen är en 

reaktion på kundens förväntningar på produkten och produktens senare prestationsförmåga. Känslan av 

tillfredställelse kommer ifrån en konsuments emotioner.74  

  

Fullt emotionellt engagerade konsumenter spenderar mer pengar och har större chans för återköp än 

oengagerade konsumenter. Däremot är de flesta företag allt för svaga på att underhålla och skapa 

emotionella band till sina konsumenter. Företag som gör detta torde dock få bättre resultat, inte bara i 

intäkter och cashflow utan också i marknadsandelar och konkurrenskraftigt övertag.75  

 

3.3.1 Emotion 
 
Inom vetenskapen finns två övergripande skolor om vad emotion är och hur det uppstår. Den ena utgår 

från ett kognitivt perspektiv där personen utvärderar situationer utifrån tidigare erfarenheter, värderingar 

och andra stimuli som i sin tur formar den emotion som uppstår. Det andra synsättet menar att emotioner 

är en rent fysiologisk respons av stimuli. Detta resulterar i särskilda kognitioner men är helt frånskild 

den kognitiva processen. Det båda enas kring är att emotioner existerar och att de formar hur människan 

uppfattar sin omgivning och att de ter sig påverka beteenden och beslut.76  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
73 Morrison, Sharon; Crane, Frederick G. Building the service brand by creating and managing an emotional brand 
experience.. Journal of Brand Management, May2007, Vol. 14 Issue 5, p410-421,   
74	  Mooradian	  A,	  Todd,	  Oliver	  M,	  James,	  (1997)	  “I	  Can’t	  Get	  No	  Satisfaction:”	  The	  Impact	  of	  Personality	  and	  Emotion	  on	  
Postpurchase	  Processes,	  Psychology	  and	  Marketing,	  14(4)	  July	  1997,	  p	  379-‐393	  	  	  
75	  McEwen	  W.	  J,(2004)	  getting	  emotional	  about	  brands	  ,	  Gallup	  Organisation,	  September	  
76 Morrison, Sharon; Crane, Frederick G. Building the service brand by creating and managing an emotional brand 
experience.. Journal of Brand Management, May2007, Vol. 14 Issue 5, p410-421   
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3.4 Experience marketing  
 

För att tydligt kunna utreda det kommande ämnet gällande Experience Marketing kommer texten 

inledas med rådande exempel som förtydligar, understryker och accentuerar tendenser och problem 

med traditionell marknadsföring, samt grunderna till nya marknadsföringsmetoder, där Experience 

Marketing är en av dem. 

 

I boken Buyology, skriven av Martin Lindström, gjordes tester tillsammans med Dr. Gemma Calvert, 

gällande rökare och huruvida varningstexterna på cigarettförpackningarna hade någon effekt. Med hjälp 

av fMRI magnetröntgen och frivilliga, rökande informanter svarandes på frågor gällande rökning, kunde 

man fastställa att varningstexter är långt i från effektiva - tvärtom. Varningstexter på förpackningar 

visade sig trigga röksuget än mer hos rökarna då texterna hade satt sig i den del av hjärnan som skapar 

sug och begär.77  Detta genererade ytterligare frågor gällande marknadsföring av just tobak men även 

marknadsföring i allmänhet. Respondenterna fick denna gång först se på bilder med cigarettpaket och 

logotyper, något som aktiverade de delar av hjärnan som styr begär och belöning, nucleus accumbens. 

Nästa omgång visades endast se bilder på cowboys i västern, torra öknar, röda Ferrarri-bilar i 

sammanhang som Formel 1 och NASCAR med tillhörande mekaniker i röda, sponsrade overaller. Alla 

dessa var bilder av attribut tobaksföretagen jobbade med innan förbud mot den typen av marknadsföring 

kom, så väl som efter förbuden då varumärken som Marlboro börjat sponsra caféer och dylikt för att få 

inreda med sin distinkta röda färg och avbildningar på cowboys bland annat. Inga cigaretter, 

varumärkesnamn eller logotyper förekom på bilderna. Även här reagerade samma delar av hjärnan, 

alltså ingen skillnad förutom att denna gång aktiverades även den del av hjärnan som primära visuella 

cortex, något som kan förväntas då hjärnan fick mer av en utmaning i bearbetningen av dessa bilder. Då 

Dr. Calvert och Martin Lindström sammanställde resultaten visade sig dock att där respondenterna hade 

visats bilder utan logotyper och varumärkesnamn hade begär och belönings centra haft betydande mer 

aktivitet än i testet med logotyper.78  Upptäckter gjordes även på den emotionella relationen rökare har 

med sammanhang som NASCAR och Formel 1, då de starkt associerade detta med sex, pengar, makt och 

maskulinitet och dennes cigarettvarumärke. Sammanfattningsvis kunde Lindström och hans team 

konstatera att den minst effektiva marknadsföringen av tobak var cigarettpaketen utan varningstexter, 

därefter paketen med varningar, därefter kom kringliggande produkter som sponsrade askfat och 

                                                
77	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  82,	  New	  York,	  Doubleday	  
78	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  84,	  New	  York,	  Doubleday	  



20	  
	  

parasoller med mera och till sist den effektivaste, de varor, varumärken, tjänster och upplevelser som 

man endast associerar med rökning.79  

 

Så varför fungerar naturlig produktplacering och denna typ av sublima meddelanden så väl på 

konsumenter? Martin Lindström förklarar detta fenomen med att människor idag är för intelligenta för 

den traditionella typen av marknadsföring. Man lyckas överlista uppenbara försök av inarbetning av 

varumärken och har ofta en vaktande position i samband med konsumtion av all typ av media för att 

man är medveten om den marknadsföring man kommer att utsättas för. Dock ifall marknadsföring 

kommer som en del, en rekvisita till underhållningen utan uppenbara intentioner eller rent utav bara är 

en del av kulisserna man associerar varumärket med har människor inte denna defensiva vakt utan tar 

till sig och absorberar varumärket och marknadsföringen.80 Varje individ upplever varor och tjänster 

med alla sina sinnen som sen lagras i minnet som uppfattningar baserade på perceptioner och fantasier 

som senare kan aktiveras i långtidsminnet. Denna bild är och kommer vara den positiva eller negativa 

upplevelsen som individen får av en vara eller tjänst kommer vara synonym med den denna får av 

varumärket.81     

  

När barn är små och blir matade av sina föräldrar brukar detta sällan vara en gastronomisk upplevelse 

för dem, snarare en långdragen process för föräldern. Men med det gamla tricket då den matande 

föräldern byts ut, barnmatsburken, källan till den ointressanta måltiden tas i från bordet och föräldern 

förvandlas till en flygkapten där dess flygplan - skeden som ber om tillåtelse att landa i barnets mage, så 

går maten ner. Varför – för man har skapat en upplevelse.82   

 

I historien av olika marknadsformer har utvecklingen utformats till den som råder idag. I The 

Experience Economy skriver Pine och Gilmore om marknadens progression och en ny värdekälla som 

skapats ur den. Commoditys eller råvaror ligger lägst ner på denna skala av värde. På en råvarumarknad 

är det endast utbudet som styr priset då denna inte kan differentieras på något sätt och tävlar med samma 

förutsättningar som den nästa. Författarna tar kaffe som exempel. På råvarumarknaden för kaffe utgörs 

priset av dess utbud och kom, vid skrivande stund, upp i endast ett par cent per kopp kaffe. Goods eller 

produkter är en råvaras efterarbetning, som i kaffets fall innebär rostning, malning, paketering och 
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tillhörande av ett varumärke. Detta adderar värde och fungerar som en differentiering i 

dagligvaruhandelns hyllor. Förenklingen och tillgängligheten för konsumenten som kommer i och med 

företagens förädlingsprocess av råvaran, då denne hamnar paketerad i en butikshylla, är värt ett högre 

pris för konsumenten. Detta medför att kaffe som produkt landar på ett värde mellan 5 och 25 cent per 

kopp för kunden. I och med bryggning och servering av kaffe på en bensinmack eller vägkrog har kaffet 

blivit en del av en service och kaffets värde ökar till omkring 50 cent per kopp. Servera samma kopp 

kaffe på en femstjärnig restaurang eller café kan kaffets värde stiga outsägligt då det blivit en del av 

upplevelsen. På så sätt får en och samma vara möjlighet att klättra i värdekedjan beroende på hur den 

paketeras. Författarna menar att en och samma vara kan vara fungible, tangible, intangible eller 

memorable.83  

Källa 84    

 

Industrialiseringens 1880-tal medförde stora förändringar på arbetsmarknaden, folk flyttades från 

bondgårdarna till fabrikerna. Med tiden och till stor del tack vare standardisering, effektivisering och 

avancering av teknologier på fabrikerna krävdes ej heller lika stor arbetskraft i fabrikerna. I samband 

med detta och den allt mer välbärgade människan började tjänster att efterfrågas. Trots att denna typ av 

sysselsättning inte var erkänt som riktiga jobb var 1950 cirka 50 procent av alla arbeten serviceyrken, 

samma siffror år 1999 visade på en anställning på 17 procent i tillverkande jobb respektive 80 procent i 
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tjänstesektorn.85 Dagens marknad står inför en liknande förändring menar författarna av The Experience 

Economy, på samma sätt som tjänster och serviceyrken inte erkänts möter upplevelser samma motstånd. 

Detta till trots av den allt större efterfrågan av bland annat outsourcade födelsedagskalas, möhippor och 

bröllop för att nämna några. Gilmore och Pine skriver om befintliga tjänster som har blivit allt mer 

upplevelsebaserade som bland andra Hard Rock Café, Rainforest Café och the Bubba Gump Shrimp 

Co., där maten spelar rollen som rekvisita i en upplevelse - något de kallar för eatertainment 

experiences. Vidare exempel på detta i retailsammanhang är Gourmet Speciality Foods Markets och 

West Point Market, dagligvaruhandlar som utgör basen för en underhållande upplevelse som kallas för 

entertailing eller shoppertainment.86 Den viktigaste byggklossen i dessa sammanhang är inte värdet av 

underhållning utan att engagera människor och bygga djupa relationer hos konsumenterna.87 Gilmore 

och Pine menar även att inom tjänsteekonomin betalar man för en tjänst som ska ske på kundens 

bekostnad och beställning, exempelvis på en frisörsalong. Upplevelseekonomin baseras på evenemang 

som kunden mer än gärna betalar för att få uppleva.88 Vidare visar modeller att företag bör behandla sina 

kunder intimt och personligt. För att kunna uppnå och upprätthålla upplevt värde bör företag skapa 

varumärkesupplevelser som sinnesfulla atmosfärer i vilket emotioner kan uttryckas och minnen 

väckas.89  Produkten ska endast vara ett föremål för den upplevelse kunderna är med om.90 Det 

diskuteras huruvida upplevelsesektorn endast är en submarkand kommen ur tjänster och är en genväg 

för företag att sälja produkter. Dock skrevs samma kommentarer i boken The Wealth of Nations av 

Adam Smith, 1776 gällande den utbredning av tjänster rådande för över 230 år sedan.91  
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3.6 Retail, människan och upplevelsen  
 
Detta stycke syftar till att visa tendenser inom retail, hur människan fungerar i denna miljö, samt hur 

upplevelsen spelar in där. 

 
Retails betydelse är stor, och det är på butikens golv som alltfler beslut tas idag. Konsumenter har en 

god disponibel inkomst och de är öppna till sinnet, så vad som händer på butiksgolvet och hur denna 

miljö är utformad är av största betydelse för att vägleda kunden. Traditionell reklam har kommit att ha 

begränsad påverkan, då vi utsätts för mycket av den.92 Vi har nått en punkt där omgivningen är så pass 

belamrad med kommunikation och budskap att inget av dem står ut.93 Hur man som företag väljer sin 

marknadsföring i denna kanal - butiken - är i och med detta helt avgörande. Paco Underhill uttrycker det 

på följande sätt: “Products now live or die by what happens on the selling floor. You can’t waste a 

chance to tell the shoppers something you want them to know.”94 Betydelsen av detta, att fånga de redan 

existerande kunderna på butikens golv, tydliggörs av det faktum att det idag inte finns nya potentiella 

kunder att nå. Detta i och med att det i dagsläget redan finns fler butiker än vad som efterfrågas. En 

vanlig siffra angående detta är att 80 procent av en butiks försäljning kommer från 20 procent av dess 

klientel. Detta betyder därmed att om det finns en vilja att växa måste man rikta sig mot de existerande 

kunderna.95 Den enskilt viktigaste faktorn i fråga om att fånga de befintliga kunderna är att få dem att 

spendera mer tid inom butikens väggar. Här har det visat sig finnas en direkt relation.96    

 

För att få kunderna att vilja stanna längre krävs det att se till vad som driver dem i dessa situationer. Här 

kommer det emotionella i shopping samt upplevelsen in som två grundläggande element. Alla typer av 

inköp, stora som små, kan komma att bli en upplevelse för kunden, om utformade på rätt sätt. Värdet för 

kunden ligger inte i den fysiska produkten utan det är den skapta upplevelsen av konsumtionsprocessen 

som är värdeskapande. Man kan se det som att alla produkter kan komma att bli tjänster, om de har en 

förmåga att skapa en upplevelse för kunden i köpsituationen. Här har företaget möjlighet att välja och 

utforma de stimuli som bidrar till och bygger dessa värdeskapande upplevelser för kunden, genom rätt 

typ av marknadsföring.97   

 

Då man vill bidra till att skapa en upplevelse i butiksmiljön finns det enligt Paco Underhill tre 
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övergripande aspekter att se till; hur lokalen är designad och utformad; de varor som fyller lokalen; samt 

personalen som bemannar lokalen. I många fall behandlas dessa delar separat, men i själva verket är det 

beroende av varandra och ett strategiskt beslut gällande en av dessa delar påverkar de andra och kan 

antingen betunga eller underlätta för dem. Personalen, som en av de tre delarna, är i dagsläget 

undervärderad. Detta innebär att större fokus måste läggas på de övriga två för och utveckla dessa 

ytterligare. För att bidra till en positiv upplevelse för kunden kan detta innebära att öka interaktionen på 

andra sätt, till exempel genom datoriserad kommunikationsutrustning eller informationsdiskar.  

 

Att bygga en positiv konsumtionsupplevelse för kunden i butik handlar om att skapa magi runtomkring 

produkten, att inspirera och låta produkterna exponeras på ett sådant sätt som människor använder dem i 

verkligheten. Exempelvis hur musik görs tillgänglig i en CD-butik ska likna det sättet som den 

konsumeras i hemmet, vilket alltså inte är att lyssna till musiken stillastående, stirrandes ner i golvet. 

Upplevelsen, av musik i detta fall, kan göras mer inspirerande än så.98 Vidare kan tilläggas att magin 

måste finnas genom hela kundresan, och en del som ofta förbises är upplevelsen vid betalning, som 

sällan utformas på ett inbjudande sätt. Kö är en inte sällan förekommande del av processen som kunden 

först måste genomgå för att sedan få “nöjet” att lämna ifrån sig sina pengar. Och då det är i och med 

denna del som transaktionen sker är det även här “skimmret” borde finnas, men istället är betalningen i 

de flesta fall den minst inspirerande upplevelsen genom kundresan.99      

 

I och med teknologins utveckling och därmed möjligheten till e-handel skulle behovet av fysiska butiker 

kunna ifrågasättas. Paco Underhill menar dock att webben kommer bidra till att nästa steg tas inom 

världen av fysiska butiker, och alltså att e-handeln inte kommer ersätta de fysiska butikerna. 

Effektiviserade sätt att integrera distribution och marknadsföring är något som webben kommer bidra 

med, samt kommer det tvinga detaljister att bli mer kreativa med butiksmiljön.100 Vidare krävs det att 

den fysiska butiken och webben kommunicerar med varandra på ett mycket effektivare sätt än vad som 

är legio idag. Hybrida transaktioner bör skapas genom att webben vävs in i och integreras med den 

fysiska butiken, för att bidra till en bekvämare och positivare upplevelse för kunden. På så sätt kan 

Internet transformera butiksupplevelsen och förändra hur detaljister och tillverkare gör affärer. De 

företag som använder detta verktyg på rätt sätt har ett övertag. Internet och e-handel har gentemot den 

fysiska butiken fördelar som ett ändlöst urval, möjlighet till prisjämförelse, större tillgänglighet, 

specialiserade och skräddarsydda erbjudanden med mera. Dock finns det fördelar/aspekter som bara 
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återfinns i den fysiska butiken - möjligheten till att känna, prova och andra sensoriska stimuli. Vidare 

kan man på plats få omedelbar tillfredsställelse och social interaktion. Dessa aspekter, till skillnad från 

e-handeln, har inget att göra med de praktiska aspekterna i köpsituationen, utan ett värde som inbegriper 

sensuella, upplevelsebaserade aspekter i köpsituationen. En typ av njutning som är svår att nå genom 

Internet och e-handel.101   

 

 3.7 Sensory marketing 
 
“Bring more life to a store”  

- Paco Underhill102  

 
Marknadsföring står i ständig förändring där idag nytt fokus bör landa på konsumenten som individ och 

varumärket som en del av företagets image. Individen utgör den centrala delen av 

varumärkesupplevelsen menar Hultén et al. 2009. Sensory Marketing kan definieras som 

”marknadsföring som engagerar konsumentens sinnen och påverkar dennes uppförande”103 I och med en 

implementering av sinnesmarknadsföring baserad på beteendemässiga, emotionella eller värdebaserade 

element, kan företag differentiera sig och dess produkter, något som slutligen kan ha verkan på 

konsumenters beteenden och känslor inför varumärket.104  Vidare beskrivs det som ett verktyg för att 

skapa individuella och personliga upplevelser och intryck. Då konsumentupplevelser är högst 

individuella resulterar detta i något som särskiljer varumärken från dess närmsta konkurrenter. Detta 

utgör basen för att skapa, underhålla och behålla lönsamma, varaktiga och ömsesidiga relationer. 

Betydelsen av att integrera sinnena i marknadsföring har överlag bortsetts ifrån under väldigt lång tid. 

Detta till trots att det finns starka och grundade vetenskapliga belägg som påvisar hur angeläget det är 

att appellera till kundernas sinnen.105 Att se på att marknadsföringen bör bidra till att skapa 

sinnesupplevelser, som genom samspel mellan de fem sinnena bidrar till en köp- och 

konsumtionsupplevelse, är en syn som skiljer sig från den vedertagna. Dagens marknadsföring fokuserar 

på rationella egenskaper så som prestanda och pris, något som i butik är närmast ovidkommande för 

kund, då denne är fullt medveten om det faktum att merparten av utbudet erhåller likvärdiga priser och 

kvalitet - något de flesta konsumenter på förhand undersökt på hemsidor och dylikt, i synnerlighet när 
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det gäller större inköp. Det slutgiltiga, avgörandet i butik baseras på kundens känsla för produkten, hur 

den känns, låter, smakar, doftar och ser ut.106 Sinnesmarknadsföring ger verktyg för att kommunicera ett 

varumärkes identitet, känslor och värderingar på ett djupare plan.107 Traditionell marknadsföring lever 

efter principer där dessa emotionella aspekter ofta utesluts, medan sinnesmarknadsföringsmodellen 

föreslår ett samspel mellan det rationella och emotionella, menar Hultén et. al.108 Den största skillnaden 

handlar om just detta, att möta kunden på ett så djupt plan som möjligt, vilket är en interaktion som 

innehåller båda rationalitet och känslor.109  

 

Merparten av dagens marknadsföringskampanjer och budskap kommer i form av masskommunikation, 

en monoton och onyanserad monolog, adresserad en anonym massa.110 I ett samhälle där 

överinformation och tidsbrist råder har företag inte längre råd att endast ägna sig åt traditionella 

marknadsföringsmetoder.111 Faktum är att dagens generation tittar allt mindre på tv, läser allt färre 

tidningar och lyssnar mer sällan på radio samtidigt som andelen marknadsföring stiger årligen med 8 

procent, något som resulterar i att en genomsnittlig människa utsätts för cirka 9 procent mer 

reklambudskap årligen.112 Trots detta förblir marknadsföringen densamma.113  Denna överinformation 

råder även i butiksmiljön. Butiker tvingas exponera så pass mycket skyltningsmaterial, ofta angående 

prisförmåner, att de tar ut varandra. Antalet displaysystem som skriker efter kundens uppmärksamhet är 

så överflödiga till antalet, att de inte lyckas differentiera sig bland allt informationsöverflöd.114  

 

Sinnesmarknadsföring är ett varumärkesbyggande verktyg och implementering av fler sinnen kan ge 

starkare upplevda erfarenheter och intryck av ett varumärke, något som i sin tur tillskrivs värde.115 Detta 

kan strategiskt bygga stark varumärkeskännedom skapa varumärkespersonlighet. Genom att använda sig 

                                                
106	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  222,	  New	  
York:	  Free	  Press	  
107	  Hultén	  B.,	  Broweus	  N.,	  van	  Dijk	  M.,	  (2011)	  Sinnesmarknadsföring,	  sid.	  10.	  Liber:	  Malmö.	  
108	  Hultén.	  Bertil,	  Rodrigues.	  Clarinda,	  Brito.	  Carlos,	  (2011)	  Sensorial	  brad	  strategies	  for	  value	  co-‐creation,	  Innovative	  
Mareting,	  Vol	  7,	  Issue	  2,	  2011,	  p	  40-‐47	  
109	  Hultén	  B.,	  Broweus	  N.,	  van	  Dijk	  M.,	  (2011)	  Sinnesmarknadsföring,	  sid.	  19.	  Liber:	  Malmö.	  
110	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  9,	  New	  York:	  
Free	  Press	  
111	  Hultén.	  Bertil,	  Rodrigues.	  Clarinda,	  Brito.	  Carlos,	  (2011)	  Sensorial	  brad	  strategies	  for	  value	  co-‐creation,	  Innovative	  
Mareting,	  Vol	  7,	  Issue	  2,	  2011,	  p	  40-‐47	  
112	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  9,	  New	  York:	  
Free	  Press	  
113	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  9,	  New	  York:	  
Free	  Press	  
114	  Underhill	  P.,	  (2003)	  Why	  we	  buy,	  sid.	  208.	  Thomson	  Texere:	  New	  York	  
115	  Pine	  II	  B,	  Joseph,	  Gilmore	  H,	  James,	  (1999)	  The	  Experience	  Economy:	  work	  is	  theatre	  &	  every	  business	  a	  stage:	  goods	  &	  
services	  are	  no	  longer	  enough,6-‐10,	  Boston,	  Massachusetts,	  Harvard	  Business	  School	  Press	  



27	  
	  

utav sinnesmarknadsföring menas man kunna påverka kunders emotioner och humör.116 Människan 

använder sina sinnen nästintill undermedvetet i varje skeende i dess vardag. Man luktar på mat ur 

kylskåpet för att kunna avgöra ifall det är ätbart och för att kunna upptäcka eventuella farliga varor 

innan man förtär dem. Näsan används flitigt i mataffärer såväl som synen och känseln innan eventuella 

beslut tas om inköp. Dofter ger oss varningssignaler så som rök, såväl som ljud i form av exempelvis 

barnskrik eller rovdjur.117 För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att skapa olika intryck av 

omgivningen krävs det att sinnena aktiveras. En människas sinnen utgör stor del av dess liv i och med 

att det utan dem inte skulle vara möjligt att förstå, känna, lära sig eller tänka.118 En människas sinnen 

utgör stor del av dess liv, trots detta så utelämnas fyra utav dem nästan uteslutande i marknadsföring. I 

boken BRAND sense beskriver författaren att genom att knyta an till sinnena går man raka vägen till 

människors minnen och emotioner och ju fler sinnen som involveras i denna process desto mer 

mottaglig och desto större chans att bygga känsloladdade band, i detta fall varumärken och konsument 

emellan.119 Ändock är majoriteten av de genomsnittliga 3000 meddelanden man nås av varje dag, endast 

kommunicerande mot två av de fem möjliga sinnena, synen och hörseln.120   

 

Paco Underhill menar att konsumtionsprocessens byggstenar är just synen, känseln, lukten, smaken och 

hörseln. Synen kan ge människan en relativt bra uppfattning om föremålet, men inte alls som, 

exempelvis, känseln kombinerad med den. För att människan ska få en god upplevelse kring en produkt 

måste tillgänglighet finnas till att testa, känna osv. Vidare påpekar Underhill att hela 90 procent av alla 

nya produkter misslyckas. Men, det är inte för att produkten nödvändigtvis är otillräcklig utan för att 

tillgänglighet för kunden till att testa produkten inte finns. Om man inte tillåts uppleva en produkt kan 

man inte heller skapa sig en uppfattning om den.121 Konsumtionsprocessen måste fokusera mer kring 

sensuella aspekter och i en perfekt värld skulle man exempelvis till större del få njuta av dofter i 

butiksmiljön. Dock har inte dagligvaruhandel som tradition att tillgodose människans längtan efter 

sensoriell stimulering. Underhill uttrycker behovet som: “bring more life to a store”. Kunden måste 

tillåtas att utvärdera produkten på egen hand, vilket görs genom sinnenas funktioner. Detta är speciellt 

viktigt i de fall då varumärket i sig inte ger tillräckligt mycket igenkänning och lojalitet. Att övertyga 
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någon innebär bevis genom syn, lukt, känsel, ljud och smak. Oberoende av vad som ska konsumeras kan 

alltid en sund skepticism finnas till produkten, och detta är något som måste arbetas bort genom 

övertygelse på ett eller annat sätt. Kunden måste nå en viss nivå av förtroende till produkten, och detta 

värde kommer inte från hårda fakta eller från tevereklamer. Här brister butiker. Förtroendet måste 

byggas, med hjälp av sinnena övertygelse, kring alla typer av varor, och inte endast 

högengagemangsvaror.122 Här bör således butikens största funktion vara att skapa en konsument-

produkt-kontakt, be och uppmana kunden att sensoriellt prova/uppleva varan som exponeras. Dock är 

detta alltför sällan fallet. Det borde vara en naturlighet att exempelvis presentera lakan så som de 

kommer upplevas i hemmet, tvättade och bäddade och tillgängliga för sensoriell beröring.123 

 

Undersökningar i samband med BRAND sense visade att konsumenter tycker att synen var det viktigaste 

sinnet med 37 procent av rösterna, följt efter av luktsinnet med 23 procent. Generellt hade alla sinnen 

dock snarlikt många röster, vilket kan visa på att alla sinnen är nästan lika högt värderade.124 Dock har 

det nyligen påvisats att synen till stor del är det svagaste sinnet i marknadsföringssammanhang. Detta 

torde ligga till stor del på att dagens konsument är överstimulerad av budskap, något som resulterar i en 

rationalisering och sållning av hjärnan för att slippa bearbeta den ofantliga mängd budskap som en 

människa utsätts för varje dag.125 En studie utförd av Neuroco för 20th Century Fox för att mäta 

människors hjärnaktivitet och ögonrörelser i samband med den reklam de fick utsättas för i ett Tv-spel. 

Under en virtuell vandring genom Paris fick de medverkanden se reklamskyltar tapetserade över hela 

staden, på bussar, hus och busshållplatser för att avgöra vilken av dessa placeringar var effektivast i 

form av att fånga spelarens uppmärksamhet. Resultaten påvisade att ingen av de annonser som suttit i 

den virtuella staden hade fått någon uppmärksamhet - alls, på grund av den mängd reklam ögonen och 

hjärnan hade utsätts för, hade det slutligen resulterat i likgiltighet.126   

 

Hörsel och doft med dess instinktiva anknytningar till minne och känslor är avsevärt starkare än man 

tidigare trott.127 Undersökningar har visat att konsumenter känner både negativa och positiva 

upplevelser genom hela köp- och konsumtionsprocessen. Funktion och prestanda är ej längre de enda 

värdefaktorerna runt ett köp utan också symboliska-, estetiska- och njutningsvärden spelar in. 
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Sinnesupplevelser torde här var ett bra sätt att koppla an till konsumentens emotionella och 

beteendemässiga responser.128 Det har till exempel har påvisats att en bils doft, inredning och ljudet 

bildörren ger ifrån sig är av tyngre vikt och är mer avgörande vid ett köp än prestanda.129 Vidare 

resulterade BRAND sense-studier att ju fler kontaktytor som involverar sinnen i byggande av 

varumärken desto fler och starkare minnen skapas - ju fler minnen som skapas desto starkare band 

mellan varumärke och konsument skapas. Studien visar också att multisensorisk attraktion påverkar den 

uppfattade kvaliteten och därmed varumärkets värde.  Det fanns till och med kopplingar mellan antalet 

sinnen involverade och uppskattat värde på produkt i fråga.130 Detta samarbete sinnena emellan är 

anledningen till att Sensory Branding fungerar menar Lindström.131 Det finns inget frånkopplat sinne, 

alla hör ihop, man ser med fingrarna, smakar med näsan, hör med ögonen och som bekant, äter man med 

ögonen.132    

 

I och med en fördjupning och individualisering av sinnesupplevelser av olika slag kan det öka den 

upplevda kvaliteten av konsumentbemötande vilket i sin tur kan leda till starkare 

varumärkesigenkänning och image på lång sikt.133 Denna uppfattning stödjs av Lindström (2005) som 

menar att det emotionella bandet konsument och varumärke emellan kan förstärkas genom multi-

sensoriska kommunikationsplattformer.134 I en undersökning om huruvida varumärken man redan 

använder kommer att bli konsumentens förstahandsval, visade det sig att ju fler sinnen som kunden 

kunde komma att tänka på involverades desto större chans att varumärket skulle kunna bli ett 

förstahandsval. Om konsumenten kunde komma på flera sinnen var det desto viktigare för denne att 

välja just det varumärket. Vidare förstärks kunders emotionella humör och blir intensivare på grund av 

den tilltalande nivån av varumärkesupplevelser och antalet involverade sinnen i stimuli.135  
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Sinnesupplevelser ger emotionella och positiva responser och har visats värderas högre.136 Vidare 

undersökningar visade dessutom att sinnen har stor del att göra med varumärkeslojalitet. 

 
Denna graf visar på att sinnen spelar stor roll för lojaliteten men att de även måste vara en del av 

differentieringsfaktorn för att denna teori ska gälla. Synen är inte en del av upplevelsen om den inte är 

direkt kopplad till produkten, exempelvis ett hemmabiosystem men, kan vara en stor faktor för 

differentiering och varumärkesledarskap. Synen är även ett supportsystem för de övriga sinnena och gör 

därför inte synen till ett mindre viktigt sinne i detta sammanhang. De andra sinnena är viktiga för att 

skapa varumärkesupplevelser och fortsatt lojalitet.137 Detta till trots ligger de flesta varumärkens fokus 

endast på att vara starka på det visuella planet. Endast 4 procent av varumärken i Fortune 500* har 

integrerat ljud på deras hemsidor eller i annan marknadsföring online och endast 9 procent av dessa 

använder någon form av ljud i marknadsföring i allmänhet.138 Hultén menar att dynamiska och 

sensoriella varumärkesstrategier ska ses som det praktiska svaret på ett teoretiskt dilemma i kontrast till 

transaktions- och relationsmarknadsföring. Detta ändrar inte bara filosofin inom marknadsföring utan 

förändrar också respekten och värnandet om kunder och konsumenters behov och viljor.139    
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* CNNs officiella lista över USAs 500 största bolag.140 

 

Till syvende och sist handlar sinnesmarknadsföring om att kommunicera varumärkets själ och att bidra 

till att forma en personlig touch, på ett holistiskt sätt. Sådan typ av marknadsföring syftar till att utveckla 

unicitet hos varumärket och att nå hjärna liksom hjärta hos konsumenten.141 I boken 

Sinnesmarknadsföring hävdar författarna att företag idag inte har råd att försumma betydelsen av att 

addera sinnena i marknadsföring. Vidare menar de att en väl utformad sinnesstrategi kan frambringa en 

ökad preferens för ett varumärke.142 Genom att appellera till kunden med emotionella och sensuella 

budskap, till skillnad från funktionella fördelar, kan interaktionen ske på ett intimare och personligare 

sätt.143 Betydelsen av att implementera sinnena i marknadsföring blir större i och med att man ser på 

varumärket som en relationspartner med mänskliga drag. Upplevelsen av varumärket som något 

mänskligt leder till lojalitet och preferens. Då varje individ besitter en subjektiv, personlig och 

individuell upplevelse, ska sinnesmarknadsföring bedrivas helt på kundernas villkor och utgå från det 

faktum att det är sinnena som tolkar en upplevelse och leder till huruvida kunden berörs eller ej.144 Det 

krävs att företag vågar prova nya sätt och ett innovativt förhållningssätt till hur marknadsföring ska 

bedrivas. Emotionella relationer mellan varumärke och kund byggs då företagsfilosofin betonar fantasi 

och mänskliga aspekter.145 I en tid med enormt informationsöverflöd och där differentiering från 

konkurrenter är svår, är det emotionella värdena avgörande.146        

 

3.7.1 Syn 
 
Synen ses av många som människans starkaste sinne och i köpsituationer kan synen spela en viktig roll 

och vara en av de mest övertygande. Generellt ses synen som det dominerande sinnet för att skapa 

medvetenhet och igenkänning runt varumärken och även runt butikers dito. Graden av uppmärksamhet 

ses som nära relaterade till visuella intryck, något som i sin tur leder till påverkan.147 Människan förlitar 

sig på vad ögonen förmedlar hjärnan, och att sanning råder i denna information.148 Enligt Geoff Crook, 
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chef vid Central Saint Martins sinnesdesignlabb, är 83 procent av all mottagen information visuell.149 

Crook menar att trots sinnets styrka ligger merparten av all reklam på visuell nivå på grund av att 

företag inte känner till andra sätt att förmedla budskap.150 Detta kan i sin tur skapa något av en paradox 

då synens svaghet ligger i dennes oförmåga att inta budskap vid överstimulans. Synen är alltså ett 

överutnyttjat verktyg för informativa meddelanden, där nästan uteslutande alla budskap talar med 

synorganet på grund av dess dominerande position som sinne. Samtidigt förmår detta sinne inte hantera 

överkapacitet, och kopplar i sådana situationer istället ifrån och tar därmed inte in några budskap alls. 

Sinnet har vidare inte heller lika stor förmåga att skapa emotionella värden, då synen är det rationella av 

sinnen.151 

 

Synens förmåga att kommuniceras till är dock överlägset. Däri ligger bland annat stimuli som färger, 

former, ljus, kontraster och texturer. En bransch som detta har haft stor betydelse för är 

medicinbranschen. 1997 kom Pfizers storsäljare – Viagra - ut på marknaden, en revolutionerande 

medicin i många bemärkelser, där produktens utseende är ett av dem. Den är blå, diamantformad och 

omisskännlig.152  Liknande exempel finns på andra läkemedel som har differentierats för utprägling, där 

färgen och formen i flera fall har stannat kvar hos läkemedel trots att produkten har bytt tillverkare. 

Exempel är AstraZenicas byte från magsårsmedicinen Prilosec till Nexium där de behöll den erkända 

formen samt den lila färgen, något som har haft stor inverkan på människors tillit, lojalitet och 

förtroende till produkterna och företagen.153   

 

Merparten konsumenter är omedvetna om hur mycket utseende och färg påverkar beslut och beteende i 

olika situationer. Undersökningar visar att anledningen till att konsumenter föredrar en produkt har mer 

med dess design att göra än med varumärkesnamnet eller funktionerna.154 Alltså är kvalitet uppfattat 

genom design. Undersökningar har även visat på samband mellan visuellt stimuli och uppfattat värde av 
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produkter hos kund.155 Exempelvis äggulans färg har stor påverkan på huruvida det kommer konsumeras 

att eller ej. Förr kunde gulheten i äggulan nämligen avgöra nivån av ett äggs kvalitet, något som lever 

kvar och influerar människor än idag. Trots höga standarder som hålls hos dagens äggbönder ges 

hönorna vitaminberikad kost som har inverkan på äggen och ger en intensivare gul färg, i annat fall har 

man svårigheter med försäljningen av dem.156   

 

Färg har stort inflytande i emotionella relationer, trots detta finner man det nästintill omöjligt att 

beskriva färger för exempelvis färgblinda.157 Färger påverkar konsumentens medvetna affekt såväl som 

den automatiska, känslomässiga affekten. Färger, olika ljussättning och kombinationer av färger har 

också vistats påverka på olika sätt. Det är även påvisat att rent kognitivt har färger på produkter olika 

betydelse. Funktionella produkter bör ha funktionella färger som blått medan sociala produkter bör ha 

sociala färger som rött, något som bidrar med passande värden associerade med varumärket.158 Av 

denna anledning bidrar visuell stimuli till att bygga starka retailvarumärken och bör därmed ha fortsatt 

betydande roll i varumärkesstrategier.159 600 amerikanska kvinnor deltog i en undersökning där 

kvinnornas hjärtfrekvens mättes i samband med att de presenterades för olika färger. Bland annat 

visades en turkos färg, vilken medförde att kvinnornas puls gick upp cirka 20 procent. Den distinkta 

färgen kom från ett företag som heter Tiffany’s & Co. som mestadels tillverkar vigsel - och 

förlovningsringar. Tack vara en stark och konsekvent varumärkesfärg kunde denna få kvinnorna att 

associera färgen med förlovningar, fertilitet, bebisar och äktenskap och därmed pulspådrag.160 Ett 

tillfälligt byte av varumärkesfärg kan också påverka försäljning. Livsmedelsföretaget Heinz utbytte dess 

traditionella röda till grön ketchup med tillhörande flaska under några månader 2001. Under denna 

sjumånaders period såldes över 10 miljoner flaskor, en siffra de aldrig tidigare nått.161 Andra 

varumärken med visuellt lyckade strategier är Toblerone med sin särpräglade trekantiga form eller 

Coca-Cola med sin oersättliga färg liksom den karaktäristiska formen på dryckens glasflaska. 

 

Färgannonser har visat sig generera längre dröjsmål vid en och samma reklam än svart-vita. En 

undersökning gällande annonser i telefonkataloger visade att mottagaren stannade kvar vid en 
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färgannons i två sekunder eller mer medan svart-vita endast kunde bibehålla en läsares uppmärksamhet i 

en sekund eller mindre.162 Sekunder som kan vara avgörande, speciellt inom dagligvaruhandeln där en 

produkt i genomsnitt endast har en tjugondels sekund för att fånga kundens intresse innan denne går 

vidare.163 Forskare har understrukit vikten av belysningen i en butiksmiljö och menar att det har mycket 

att göra med ifall en kund närmar sig eller passerar en display.164 Areni och Kim (1994) visade på att 

ljussättning i en butik påverkade hur konsumenterna granskade produkterna. Summers och Hebert 

(2001) visade på att komplimenterande belysning på displayer påverkade konsumenters beteenden. De 

visade även på att ljussättningen i butik kunde hjälpa att attrahera och kvarhålla kunderna i butiken.165 

 

Ytterligare en studie gällande färg, utförd av av Seul International Color Expo visade att färg kunde öka 

varumärkesigenkänning med 80 procent. 84,7 procent av alla tillfrågade ansåg att färgen stod för mer än 

halva anledningen som avgjorde slutgiltigt beslut om köp.166 Gällande bedömningar gjorda på ett 

tidslopp under 90 sekunder av såväl personer som varumärken och produkter ligger 62-90 procent av 

människors fördomar på färgen.167 Former torde också vara av avgörande faktor då cirka 40 procent av 

alla inköp gällande parfymer har med flaskans exteriör att göra, visar statistik.168 Även innehåll döms 

utifrån förpackningen. Granskningar gjorda på två majonnäsflaskor med skiljande form förevisade ha 

olika fördomar hos konsumenter. Den ena hade en slank midja medan den andra en buteljformad kropp 

med rundare former. Samtliga tillfrågade ansåg den första flaskan innehålla en smalare, hälsosammare 

variant majonnäs än den andra, men faktum var att innanmätet bestod av exakt samma produkt.169  

 

En studie med målet att stipulera och understryka hur väsentlig produktfärg är, genomfördes 1988 av Dr 

H. A Roth. Roth tonade läskedrycker av smaken citron-lime i varierande intensitet, därefter tillfrågades 

studenter vilken av dessa som var den sötaste. Resultaten visade att informanterna i fråga ansåg den 

starkast färgade drycken vara den sötaste. Alltså ju starkare färg desto sötare smak, rent känslomässigt. 

Verkligheten var egentligen det omvända och något motsägelsefull, ju starkare färg desto surare dryck, 

något informanterna dock inte upplevde.170 En senare undersökning gällande samma ämne utförd av C. 
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N DuBose visade att subjekten för denna undersökning ej hade problem att urskilja smakerna citron-

lime, apelsin, körsbär och druva när de hade överensstämmande färg. Dock då färg och smak ej 

matchats kunde endast 30 procent identifiera körsbärssmaken, och faktum var att 40 procent av dessa 

trodde sig känna citron-lime.171 På grund av den utbytta kulören spelade synen så pass avgörande roll i 

smaktesten att denna lurade smaklökarna att tro annat. Synen är det mest förföriska sinnet med övertag 

över de övriga sinnena. Om synen fastslagit ett stimuli har den makten att övertala hjärnan till dennes 

fördel och åsikt.172     

 

3.7.2 Luktsinnet 
 

I mångt och mycket är synen det starkaste sinnet i den bemärkelse gällande den tillförlitlighet 

människan mer eller mindre medvetet har till den, men allt fler granskningar pekar på att det starkaste 

sinnet egentligen är doften.173 Dr. Trygg Engen vid Brown University, avfärdade den tidigare tron om 

att synen är vårt huvudsinne och påvisade att minnen av dofter och lukter är starkare än minnen som 

grundas i synstimuli.174 Doft påverkar människan med dess extraordinära koppling till bilder, minnen, 

tankar, associationer och känslor, något hen inte har förmågan att avse från eller är medveten om.175 

Luktsinnet är direkt kopplat till njutning och baserat på vår utvärdering av dofter kan individens humör 

och psykologiska njutning påverkas.  

 

Genom att använda sig utav passande sinnesmarknadsföring torde kunders emotioner och humör komma 

att kunna påverkas.176 Undersökningar har dessutom visat att en omgivnings doft kan ha direkt påverkan 

på värderingen av både affärer och produkter.  Det har även visats att doft kan påverka och öka kunders 
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shopping i både pengar och antal inhandlade produkter.177 Inom sinnesmarknadsföring kan dofter vara 

ett starkt verktyg för att accentuera ett varumärkes identitet.  

 

Tonåringars luktsinne är 200 gånger starkare än en medelålders man eller kvinna. Med tanke på det 

faktum att barn influerar omkring 80 procent av dess föräldrars inköp, kan det ses som än viktigare för 

företag att appellera luktsinnet.178  Doft har i många fall visats ha effekter på huruvida kunder har för 

avsikt att handla samt uppfattningen av dagligvaruhandelns generella image.179 Miljöns doft har också 

visats påverka kunders avsikter att återvända till affären i fråga180 och även dess positiva uppfattning 

och intryck av affären.181 Samband finns även dokumenterad över affärens doft och tiden en konsument 

spenderar i butik.182 Mitchell et.al (1995) menar att doft kan väcka känslomässiga band, inte bara till 

produkter som säljs utan också detaljhandeln de säljs i som helhet, något som i sin tur kan bidra med 

konkurrensfördelar.183 

 

 

En människa tar i genomsnitt cirka 20 000 andetag per dag184 i en värld där cirka 100 000 dofter 

existerar,185 samtidigt är doften det enda sinnet som aldrig helt kan kopplas bort.186 Doft bearbetas i den 

äldsta delen av hjärnan som har spelat stor roll för vår överlevnad då den varnat oss för faror som eld. 

Sinnet sitter djupt rotat och styr intuition för jakt, fortplantning och flykt. Det har till och med påvisats 
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att en mans svett kan påverka regelbundenheten i en kvinnas menstruation.187 Undersökningar har även 

påvisat dofters direkta inflytande på humör då en 40 procent förbättring av humöret kunde fastställas i 

samband med att individer utsätts för trevliga dofter.188 Människor finner det ändå nästintill omöjligt att 

beskriva dofter, språket har ett smalt vokabulär att förklara dem då matreferenser ofta används för att 

göra detta.189   

 

Undersökningar i samband med boken Buyology, utförda av författaren Martin Lindström och läkaren 

Dr. Calvert visade på att människan reagerar likvärdigt starkt på en varumärkesdoft som dess visuella 

dito, när dessa stimuli i granskningen presenterades separat. Samma tester utfördes senare med 

förändringen att de medverkande presenterades för dofter från ett varumärke tillsammans med en 

logotyp från ett annat företag. Resultaten kunde fastställa att om människan blir utsatt för syn och doft 

som inte samspelar, exempelvis Coca-Colas logotyp med doften av Doves tvål, sjunker uppskattningen 

för varumärket. När varumärkesnamn till sist visades med rätt tillhörande doft ökade den allmänna 

uppskattningen till varumärkena i fråga avsevärt. Slutsatser som drogs av dessa resultat indikerade på att 

varumärken inte bara gynnas märkvärt av adderandet av dofter i varumärkesstrategier, utan dessutom 

bör en doft väljas som är koherent och relevant för varumärket för att verkligen exilera.190  Anledningen 

till att vissa syn- och doftkombinationer fungerar bättre i människans hjärna beror på att då syn och doft 

stimuleras i symbios aktiveras delar i hjärnan ansvarig för uppskattning, bitofrontal cortex. Då dessa 

sinnesintryck ej ingår i ett samspel aktiveras delar av hjärnan som styr motvilja och repulsion, 

orbitiofrontal cortex. I och med denna undersökning upptäcktes även av Dr. Calvert att dofter har 

förmågan att aktivera syncentra i hjärnan. Med andra ord innebär denna upptäckt att dofter kan bidra 

med att hjärnan i praktiken ser ett varumärkes logotyp när denna känner dofter den associerar med 

varumärket.191       

 

Vi associerar smaker med dofter och kanske kommer det inte som en chock att de allra flesta sätt att 

beskriva dofter är med matreferenser då doft har stor inverkan på vår förtäring.192 Det finns många 
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produkter som doftar och är smaklösa men sällan finnes produkter som smakar men är doftlösa.193  

Vidare associeras även färg och form med dofter. Varma toner som röd och orange har ofta söta eller 

starka doftassociationer, medan gul och grön ofta har sura referenser, vita toner kopplas ofta ihop med 

salt. Doften av nybakat bröd är en etablerad doftstrategi som sedan länge använts för att öka 

försäljningen i mataffärer. Kunderna blir hungriga och handlar därmed mer.194 Produkttypiska dofter har 

visats öka uppskattning och associationer med produkter.195 Även de mest subtila av dofter kan väcka 

dessa associationer. Tester utförda 2005 undersökte med hjälp av två grupper dofters påverkan på humör 

och beteende. Ena gruppen satt i ett doftfritt rum medan den andra i ett rum bredvid en hink med varmt 

vatten nyanserat med en svag doft av citrus. Därefter tillfrågades de ovetande medverkande vad de hade 

för planer för resten av dagen. 36 procent i det doftade rummet angav att de skulle ägna sig åt städning 

den dagen, medan samma siffra var 11 procent i det doftfria rummet därtill.196  

 

I USA är den tveklöst mest populära doften vanilj. Forskare menar att denna favorit har sitt ursprung i 

modersmjölkens vaniljtonade smak. Då doftsinnet är en av våra mest primala sinnen, en av få man 

reagerar instinktivt på, får vaniljdoften en undermedveten association till harmlösa, skyddade 

spädbarnsår.197 En undersökning gjord i USA visade på en fördubbling av försäljningen under en tid av 

svagt vaniljdoftande butiker.198 Trots den enorma vetskap som finns gällande dofters unika inflytande på 

människor är ty mindre än 3 procent av Fortune 1000* (2005) som använder sig eller har planer på att 

använda sig av doft i dess varumärkesprofil.199  

* CNNs officiella lista över USAs 1000 största bolag200  

 

3.7.3 Känsel 
 
Huden är kroppens största organ och representeras till stor del i hjärnans cortex.201 Det är också vårt 

intimaste organ, innefattande fysisk kontakt med hud och händer och har stor inverkan i människans 
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intag och insamling av information.202 Hjärnan reagerar exempelvis omedelbart på kyla, värme, smärta 

och behag. Det uppskattas finnas kring 50 receptorer per 100 kvadratmillimeter av skinnet, vardera 

innehållande 640 000 mikroreceptorer, alla tillägnade våra sinnen.203 Ju äldre individ desto mindre 

känsel får denne i händerna. Men faktum kvarstår att beroendet av beröring är ständig, och känselns 

funktion har visat sig bidra med många fler syften än upptäckande av faror. Människor behöver 

beröringsstimuli för att växa, frodas och utvecklas. I en undersökning utförd på Colorado School of 

Medicine av Dr. John Benjamin, genomgick två grupper av råttor en rad tester. Båda grupperna fick på 

likadant tillvägagångssätt mat, vatten och skydd, men med skillnaden att den ena gruppen av råttor fick 

kontinuerliga beröringar och smekningar. Resultaten visade att råttorna med beröring växte fortare och 

lärde sig snabbare.204  

 

I köpsituationer kan möjligheten att röra vid föremål för utvärdering vara avgörande.205 Forskning visar 

på att människor gärna utvärderar och samlar information om en produkt genom att ta på den.206 Många 

sinnen spelar stor roll i utvärderingen men dock är inte alltid sinnen som syn nog för att utvärdera 

produkter och kan utesluta viktig information som form, hållbarhet, struktur, textur eller vikt. Det menas 

att det är högst fördelaktigt för handlare att låta sina konsumenter ta på varorna i butik.207 Studier visar 

även på att konsumenter inte bara föredrar butiksmiljöer som tillåter detta208, de blir rentutav frustrerade 

då de inte får möjlighet att ta på produkterna209 och på så sätt få möjligheten att få välja mellan 

produkterna i fråga.210 Att få ta på produkter har visat sig generera positivare intryck hos kunder samt 
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medfört en ökad avsikt till faktiska köp.211 Endast 19 procent av tillfrågade konsumenter ansåg att 

utseende av klädesplagg har större betydelse än känslan på materialet.212 Känslan och strukturer torde ha 

större inflytande på våra beslut än medvetet.213  

 

Martin Lindström menar att uttrycken “att känna någon”, “att ha en känsla för något” och “att kännas 

bra” kommer från den djupt förankrade sinnestimuli som ledsagar vardagen.214 Lindström skriver vidare 

att så många som 82 procent av Fortune 1000 (2005) har outnyttjade möjligheter vad gäller detta och 

skulle gynnas av implementering av en varumärkesstruktur.215 Lyckad ”känselbranding” visas 

med exempel från Bang & Olufsen vars produkter är genomgående distinkta, solida och tunga, och 

erhåller specifika strukturer som varslar en trogen användare om varumärkets närvarande. Tyngd ingiver 

ofta om kvalitetsindikatorer, och faktum är att Bang & Olufsen preparerar sina fjärrkontroller med extra 

aluminium för ingen annan funktion än tyngdens.216 Det är dessutom tydligt att positiva känselmässiga 

responser påverkar attityder och beteende. Genom att använda känsel kan man tänkas skapa dessa 

positiva känslomässiga responser till positiva attityder mot produkter.217 Kvalitet kan ha mången uttryck 

vad gäller känsel. Känslan av att öppna en vinflaska med kork istället för skruvkork, ingiver ofta 

associationer av högre kvalitet, samma gäller skillnaden PET-flaska och glasflaska emellan, något 

paradoxala känslor då det ter sig vara motsatsen.  

 

Undersökningar utförda gällande mobiltelefonköp avslöjade att 35 procent av konsumenter anser 

känslan vara av större värde än utseendet och hela 46 procent menade att tyngden var viktigare än dess 

estetiska uppenbarelse.218  
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3.7.4 Hörsel 
 
Att höra är passivt, att lyssna är aktivt.  

 - Martin Lindström (2008)  

 

För hörande är det närmast omöjligt att tänka sig ett liv utan ljud. Språk, musik, väckarklocksignaler, 

telefonsamtal, och larmsignaler - alla dessa har funktioner i människors liv. Öron håller balansen och 

hörseln är direkt kopplat till våra känslor samt har en unik förmåga att lägga saker på minnet, 

exempelvis sångtexter kontra vanliga dito.219 I en studie utförd av Mark och Judy Alpert, där de 

studerade hur musik påverkar humör, kunde det fastställas att glad musik genererade generellt gladare 

humör.220 Spädbarn har utvecklade muskler i innerörat som reflexmässigt spännes för att kunna höra en 

människas röst.221 Barn har generellt bättre hörsel än vuxna och känner även igen ljud lättare.222 Vi har 

olika nivåer av medvetande vad gäller vår hörsel där hjärnan ofta väljer vad den ska uppmärksamma, 

dämpa eller fokusera på.223 Ljud och musik har häpnadsväckande påverkan på människors beteende. 

Studier utförda i Kanada gällande just musikens påverkan påvisade att spelandet av klassisk musik i 

diverse parker dämpade kriminalitet och vandalisering. Under 2006 spelades klassisk musik i Londons 

tunnelbanor, något som resulterade i att överfall och rån sjönk med 33 procent, överfall mot personal 

med 25 procent och vandalisering på tunnelbanestationer med 37 procent.224  

 

Ljud har flertalet kopplingar till varumärken och beteendemönster inom shopping. Förutom allmänna 

ljud som poppande av popcorn, öppnande av ölburk, knappande på datorer, har vissa varumärken tagit 

fasta vissa sekundära men dock specifika ljud, som uppstartningsljudet på en Apple-dator, en iPods 

klickande, en Pringles-burks öppnande eller Intel Indises närvaro. Faktum är att ljud är så pass viktig för 

konsumenten att mer än 40 procent tillfrågade anser att en mobiltelefons ringsignal är viktigare än 

designen på den.225 Något som kan ha samband med att en mobiltelefon i snitt ringer nio gånger om 

dagen där signalerna går i cirka 8 sekunder per gång, som innefattar att man utsätts för denna ringsignal 
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225	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  72,	  New	  York:	  
Free	  Press	  
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i 7 timmar varje år. Då denna beräkning inte tar med andra medmänniskors ringsignaler i ekvationen, 

börjar vikten av valet av en ringsignal ta form.226  

 

I Journal of Consumer Behaviour publicerades en studie som visade att tempot på musik spelandes i 

bakgrunden påverkade service, spenderande och flöde i restauranger och affärer. Undersökningen 

fastslog att ju långsammare tempo musiken i butiker var desto mer köpte kunderna liksom att ju 

snabbare musik desto mindre spenderades. Samma fenomen gällde restauranger, ju långsammare musik 

desto längre satt gästerna vid bordet, något som i sin tur resulterade i att mera spenderandes i baren. Den 

genomsnittliga notan var 29 procent högre med långsam musik än snabb. Motsägelsefullt nog framgick 

även att ledsam musik genererade större vilja och uppsåt för shopping.227 Vad som inhandlas torde även 

det kunna påverkas av ljud och musik. Under en granskning i en vindistribuerande butik spelades vid 

olika tillfällen musik från diverse länder. Försäljningen steg för vinproducerande nationer då dess 

landstypiska toner spelades i bakgrunden.228  

 

I ett försök till att skona konsumenter från en ständig utsättning av ljud från diverse hushållsapparater; 

diskmaskiner, tvättmaskiner, kaffebryggare, brödrostar, har tillverkare producerat helt tysta maskiner. 

Men genom avsaknaden av ljud uppfattades produkterna som personlighetslösa och till företagens stora 

förvåning mottogs detta inte alls bra av konsumenterna. Exempelvis 1970, då IBM lät tillverka en tyst 

skrivmaskin, misstyckte konsumenterna då de inte längre kunde avgöra om maskinen fungerade eller ej. 

IMB fick senare lägga till ett artificiellt ljud på maskinerna de lagt ner stora resurser på att få tysta. 

 Samma dilemma har upptäckts i dagens elbilar som förorsakar marginellt ljud, något som erhållit 

negativt mottagande då konsumenten inte hör när bilen är igång och ej heller ger ifrån sig varnande ljud 

till fotgängare.229  

 

3.7.5 Smak 

  
Smaken tas upp av 10 000 smaklökar som sitter i munnen, mestadels på tungan men även i halsen och 

gommen. Generellt har kvinnor mer smaklökar än män och är därför mer känsliga för smak och olika 
                                                
226	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  72,78,	  New	  
York:	  Free	  Press	  
227	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  72,	  New	  York:	  
Free	  Press	  
228	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  73,	  New	  York:	  
Free	  Press	  
229	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  74,	  New	  York:	  
Free	  Press	  
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nyanser av den. Hur väl man känner smak är individuellt men ju äldre man blir desto färre smaklökar 

kvarstår, vilket är anledningen till att vuxna människor gärna äter mat som för barn anses vara för stark. 

Smaklökar finns av fyra olika typer och vardera tjänar olika syften - salt, sött, surt och beskt – vilka är 

aktiva på olika delar av tungan. De olika delarna av tungan tar upp olika smaker som sedan förfinas och 

nyanseras av luktsinnet. Smaken och luktsinnet är nära samarbetande, att tappa luktsinnet, vid till 

exempel förkylningar, innebär att tappa cirka 80 procent av smaken. Luktsinnet är cirka 10 000 gånger 

starkare än smaken som utgör det svagaste av alla våra sinnen.230  

 

Utöver mat- och dryckesbranschen torde smak vara ett svårt sinne att försöka införliva kring ett 

varumärke. Svårigheter ligger övervägande på den otillgänglighet detta sinne medför. Dock bör tilläggas 

att då konsumenter fäst sig vid en smak torde sällan denna uppfattning förändras. Många varumärken 

genom historien har blivit närmast religiösa på grund av dess smak. Coca-Cola och dess mytomspunna 

recept otalt försökt kopiera torde ändå vara den grundläggande aspekten till dess framgång. Trots 

svårigheterna finns dock varumärken som skulle kunna involvera detta sinne. Så mycket som 16 procent 

av Fortune 1000 (2005) skulle kunna ge sitt varumärke en signatursmak men få har försökt. Colgate är 

dock ett undantag, och faktum är att de har en patenterad Colgatesmak för sin tandkräm.231 Detta till 

trots har företaget ännu inte implementerat sin patenterade smak i några andra produkter i deras utbud, 

som tandtråd, tandborstar och munskölj – dock följer dessa noga den gemensamma grafiska profilen.232   

 

                                                
230	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  28,	  New	  York:	  
Free	  Press	  
231	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  30,	  New	  York:	  
Free	  Press	  
232	  Lindström,	  Martin(2005)	  BRAND	  sense:	  build	  powerful	  brands	  through	  touch,	  taste,	  smell,	  sight	  and	  sound.	  30,	  New	  York:	  
Free	  Press	  
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4. Empiri 

Empirikapitlet inleds med sekundärdata bestående av ett tidigare genomfört experiment, utfört av 

forskaren Bertil Hultén. Denna del tjänar till syfte att exemplifiera hur begreppet Sinnesmarknadsföring 

kan appliceras i empiriska sammanhang och hur det fungerade i praktiken. Forskarna redovisar i 

empirikapitlets resterande del de data som samlats in i och med genomförda intervjuer. Detta avsnitt 

sammanställer endast det som anses relevant för studien. Kapitlet är uppdelat i underrubriker som 

representerar olika teman som diskuterades under intervjuerna. Informanterna har för strukturens skull 

i texten delats upp i Marknadsföringsstrateger, Butikschefer och Varumärken. 

4.1 Sinnesmarknadsföring: ett exempel  
 

Nedan demonstreras hur och hur väl implementerandet av fler sinnen, Sinnesmarknadsföring, fungerar 

inom detaljhandeln. Detta exemplifieras genom ett experiment utfört av Bertil Hultén för IKEA under 

2011. Detta exempel valdes för att visa på Sinnesmarknadsföringens potential och för att motivera 

användandet av verktyget, på ett praktiskt sätt.  

  

Diverse litteratur menar att synen är det viktigaste sinnet i marknadsföringssammanhang och för att 

uppfatta kommersiella atmosfärer. Undersökning och forskning kan bekräfta synens inverkan på 

konsumenter i form av konsumtion och dess mängd.233 Luktsinnet har också visat sig vara ett starkt 

sinne och påverkar konsumentbeteende i retailsammanhang.234 Däremot är inte alltid syn och 

doftintryck nog för att utvärdera situationer eller för köpbeslut, och kan utesluta annan viktig 

information som form, hållbarhet, struktur, textur eller vikt av en produkt, där känsel har en övertygande 

roll. Syn och känsel har länge varit erkända som de mest aktiva sinnena i köpsituationer 235 men 

forskning på detaljhandel har dock brister i kunskap om hur synen och luktsinnet har påverkan på andra 

sinnen, något som resulterade i Bertil Hulténs undersökning gällande försäljning av vinglas på IKEA. 

Han menar att känseln är förbisett inom forskningen trots det faktum att konsumenter använder detta 

                                                
233	  Krishna.	  A,	  (2008)	  Spatial	  perception	  research:	  an	  integrative	  review	  of	  length,	  area,	  volume,	  and	  number	  perception,	  
Wedel.	  M,	  Pieters.	  R.	  (Ed.)	  Visual	  Marketing:	  From	  Attention	  to	  Action,	  Erlbaum,	  New	  York,	  NY	  
234	  Bone.	  P.F,	  Ellen.	  P.S,	  (1999),	  Scent	  in	  the	  marketplace:	  explaining	  a	  fraction	  of	  olfaction,	  Journal	  of	  Retailing,	  Vol.	  75,	  No	  
2,	  p	  243-‐62;	  Chebat.	  J.C,	  Michon.	  R,	  (2003),	  Impact	  of	  ambient	  odours	  on	  mall	  shoppers’	  emotions,	  cognition	  and	  spending:	  
a	  test	  of	  comparative	  causal	  theories,	  Journal	  of	  Business	  Research,	  Vol.	  56,	  No	  7,	  p	  529-‐39;	  Morrin.	  M,	  Ratneswhar.	  S,	  
(2003)	  Does	  it	  make	  sense	  to	  use	  scents	  to	  enhance	  brand	  memory?	  Journal	  of	  Marketing	  Resarch,	  Vol	  40,	  No	  1,	  p	  10-‐25;	  
Morrin.	  M,	  Ratneswhar.	  S,	  (2000)	  The	  impact	  of	  ambient	  scent	  on	  evaluation,	  attention,	  and	  memory	  for	  familiar	  and	  
unfamiliar	  brand,	  Journal	  of	  Business	  Research,	  Vol.	  49,	  No	  2,	  p	  157-‐65	  	  	  
235	  Hultén.	  B,	  Broweus.	  N,	  van	  Dijk.	  M,	  (2009)	  Sensory	  Marketing,	  Palgrave	  Macmillan,	  Basingstoke;	  Holbrook.	  M,	  Moore.	  W,	  
(1981)	  Feature	  interactions	  in	  consumer	  judgements	  of	  verbal	  versus	  pictorial	  presentations,	  Journal	  of	  Consumer	  Research,	  
Vol.	  19,	  December	  



45	  
	  

sinne för att få information om en produkt och blir frustrerade då de inte får möjlighet att ta på dem.236 

Vidare har granskningar visat att känsel har positiv inverkan på konsumenters attityder, beteenden och 

köpintentioner.237 Men kunskap om dess roll i köpbeslut var dock fortfarande för begränsadså pass att 

det finns riktiga behov att undersöka detta vidare. 238  Undersökningen ville få fram hur doft- och 

synintryck kunde påverka en kunds begär att ta på produkterna i fråga och relationerna mellan sinnena 

samt att visa hur handlare kan applicera detta för att öka kännandet på produkter i kassan i detaljhandel. 

Denna undersökning gällde displayer av vinglas och huruvida doft – och synintryck kunde påverka 

beröringsbeteenden i den bemärkelsen att stanna längre vid displayen, spendera mer tid att hålla i glasen 

och i sin tur köpa eller icke och ifall detta kunde öka försäljningen av glas.       

        

Forskningsfrågan löd: “Hur påverkar syn och doft konsumenters känselbeteenden i kontexten av att 

köpa vinglas vid point-of-purchase i en retailatmosfär?” 

  

Forskare har vidare understrukit vikten av belysningen i en affärsmiljö och menar att det har mycket att 

göra med ifall en kund närmar sig eller passerar montrar i butik.239 Areni och Kim (1994) visade på att 

ljussättning i en butik påverkade hur konsumenterna granskade produkterna. Summers och Hebert 

(2001) visade på att komplimenterande belysning på displayer påverkade konsumenters beteenden. De 

visade även på att ljussättningen i butik kunde hjälpa att attrahera och kvarhålla kunderna i butiken. I 

studien användes ljussättning och design för visuell stimuli och dofter för luktsinnet. Detta skulle kunna 

generera positiva intryck av displayen för glas i fråga som i sin tur kunde påverka kundernas beteende 

gällande beröring av glasen i form av granskning av dem med händerna som tillslut kunde leda till köp 

och ökad försäljning. Valet av vinglas tog hänsyn till det faktum att de var ämnade att tittas på och tas 

på. Därav blev valet av doft- och synstimuli ämnat för att påverka beröringen. Syn har en uppenbar 

koppling till beröring240 och tidigare studier visar att dofter kan generera positiva känslor och påverkan 

på närmanden av kunderna samt tid och pengar spenderade.241  

 

                                                
236	  Citrin	  A.V,	  et.al	  (2003),	  Consumer	  nee	  for	  tactile	  input:	  an	  internet	  retailing	  challenge,	  Journal	  of	  Business	  Research,	  Vol	  
56,	  No	  11,	  p	  915-‐22;	  Peck.	  J,	  Childers.	  T.L,	  (2003)	  To	  have	  and	  to	  hold:	  the	  influence	  of	  haptic	  information	  on	  product	  
judgements,	  Journal	  of	  Marketing,	  Vol.	  67,	  April,	  p	  35-‐48	  
237	  Peck.	  J,	  Wiggins.	  J,	  (2006)	  It	  just	  feels	  good:	  customers’	  affective	  response	  to	  touch	  and	  its	  influence	  on	  persuasion,	  
Journal	  of	  Marketing,	  Vol.	  70,	  October,	  p	  56-‐69	  
238	  Peck.	  J,	  Childers.	  T.L,	  (2003)	  To	  have	  and	  to	  hold:	  the	  influence	  of	  haptic	  information	  on	  product	  judgements,	  Journal	  of	  
Marketing,	  Vol.	  67,	  April,	  p	  35-‐48	  
239	  Mehrabian.	  A,	  Russell.	  J.A,	  (1974)	  An	  approach	  to	  environmental	  psychology,	  MIT	  Press,	  Cambridge;	  MA	  
240	  Holbrook.	  M,	  Moore.	  W,	  (1981)	  Feature	  interactions	  in	  consumer	  judgements	  of	  verbal	  versus	  pictorial	  presentations,	  
Journal	  of	  Consumer	  Research,	  Vol.	  19,	  December	  
241	  Mattila.	  A.S,	  Wirtz.	  J,	  (2001)	  Congruency	  of	  scent	  and	  music	  as	  a	  driver	  of	  in-‐store	  evaluations	  and	  behaviour,	  Journal	  of	  
Retailing,	  Vol.	  77,	  p	  273-‐89.	  
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Hultén delade hypoteserna i fem, som löd: 

  

“H1 - Visuell - och doftstimuli kan generera ett positivt samband med den tid spenderad vid point-of-

purchase.   

 H2 - Ju mer tid spenderad vid point-of-purchase desto större chans för köp. 

 H3 - Visuell – och doftstumuli genererar fördelaktiga samband med tiden för beröring. 

 H4 - Ju länge en kund tar på en produkt desto större chans för köp 

 H5 - Ju längre beröring av glasen desto större chans att öka den totala försäljningen och sannolikheten 

att sälja exklusivare glas ökar.” 

  

Undersökningen gjordes på IKEA då respondenterna i fråga var helt ovetandes gällande denna, något 

som kan bidra med att utfallet kan tänkas bli naturligare samt bidra till högre validitet. Två grupper 

undersöktes, en försöksgrupp och en kontrollgrupp då den ena (ovetandes) medverkade i försöket med 

manipulerade displayer. Den andra fungerade som en jämförande faktor med det traditionella utförandet 

i butiken i form av gråa golv, vita väggar och stark, vit belysning, de befintliga lastpallarna, borden, 

hyllorna affären tillhandahöll samt den naturligt doftfria miljön. Studien gjordes över två helger, fredag 

till söndag, med samma öppettider respektive helg. Vidare var de flesta vinglas sedan tidigare placerade 

tillsammans med vanliga dricksglas på glasavdelningen på vita väggar och bord belysta av ljusrör och 

spotlights dock inte koncentrerade på något särskilt, något som ter sig vara en tämligen känslokall och 

intetsägande miljö.   

  

Den manipulerade miljön erfordrade en mjukare belysning, röda och bruna mattor och svarta 

bordstabletter samt vinkaraffer med vin i anslutning med vinglasen för att skapa en trevligare atmosfär. 

Miljön doftsattes även med en svag ton av vanilj. Vanilj som har en bevisad positiv effekt på människor 

på grund av dess positiva koppling till spädbarnsår.242 Den har dessutom dokumenterad effekt på 

försäljning, tid spenderad i butik, villighet att göra närmanden samt antal produkter köpta och den 

mängd pengar spenderat243  

  

886 personer blev slutligen föremål för undersökningen och observationer gjordes gällande huruvida 

respondenterna rörde vid glasen och hur länge, antal glas berörda, tid spenderad vid displayen samt val 

av köp. Generellt visade det sig att ju längre tid kunden höll i glasen desto större sannolikhet att denne 
                                                
242	  Mannella.	  J.A,	  Beauchamp.	  G.K,	  (1998)	  Infant’s	  exploration	  of	  scented	  toys:	  effects	  of	  prior	  experiences,	  Chemical	  Senses,	  
Vol	  23,	  p	  11-‐17	  
243	  Spangenberg,	  et.al,	  (2006)	  Gender-‐congruent	  ambient	  scent	  influences	  on	  approach	  and	  avoidance	  behaviours	  in	  a	  retail	  
store,	  Journal	  of	  Business	  and	  Research,	  Vol	  59,	  p	  1281-‐7	  
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bestämde sig för att köpa dem.     

  

Resultaten löd: 

“H1 Visuell - och doftstimuli kan generera ett positivt samband med den tid spenderad vid point-of-

purchase.  

I genomsnitt ökade den spenderade tiden vid displayen med 30 sekunder  

  

H2 Ju mer tid spenderad vid point-of-purchase desto större chans för köp. 

De kunder som bestämde sig för köp stannade kvar längre vid displayen än icke-köpande kunder, i 

genomsnitt stannade en köpare 146 sekunder medan en icke-köpande 68 sekunder. 

  

H3 Visuell – och doftstumuli genererar fördelaktiga samband med tiden för beröring. Den 

manipulerade gruppen resulterade i att hålla i glasen under längre tid än den icke-manipulerade 23 

sekunder mot 15 sekunder, en ökning på 50 procent. 

  

H4 Ju länge en kund tar på en produkt, desto större chans för köp 

Köpare tog i glasen längre än icke-köpare, köpare 40 sekunder och icke 10 sekunder. 

  

H5 Ju längre beröring av glasen desto större chans att öka den totala försäljningen och 

sannolikheten att sälja exklusivare glas ökar. 

I stort köpte de som bestämde sig för att köpa glas både dyrare och fler glas då miljön var manipulerad. 

153 enheter mot kontrollgruppens 93, alltså en ökning på 64,5 procent. Vidare visades att försäljningen 

av de exklusivare glasen under den manipulerade helgen var 92 enheter medan kontrollhelgen var 29, 

en ökning på 217 procent medan standardglasen hade en relativt likartad försäljning grupperna 

emellan. Slutsatser av detta kunde dras att ju längre en kund höll i glasen desto större var chansen att 

köpa exklusivare glas, någon som kan översättas till att den manipulerade displayen av glas införlivade 

strakare emotionella attraktioner.” 

  

Vidare slutsatser kunde konstatera att visuella och doftmässiga stimuli bidrar till beröringskontakt. 

Undersökningen visar på tydliga skillnader efter ett introducerande av sinnen, så som färger, ljus och 

utformade för synen och vaniljdoft för luktsinnet som medförde att kunden höll i glasen längre, köpte 

fler glas efter att ha hållit i dem, något som ökade försäljningen av vinglas. 

  

Dessa förekommanden, menade Hultén, stödjer även tidigare teorier gällande sinnenas inverkan på 
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kunders beteenden i detaljhandeln.244 Bevisligen här påverkar ett introducerande av doft och visuella 

detaljer kunders vilja att ta på produkterna i fråga. Framförallt visar undersökningen att involvering av 

känsel i beslutsprocessen inom detaljhandel leder till ökad försäljning. 245 Det stödjer också teorier om 

att det inte räcker till för konsumenter att endast titta, på vinglas i detta fall, för att beslut om köp ska tas. 
246 Vidare kan stödjas att en implementering av dofter och visuella detaljer ökar den spenderade tiden 

vid displayer som har samband med försäljningsökningar som direkt konsekvens. Därmed betonas 

vikten av involvering av sinnena i detaljhandeln och vikten av kunders beröring.247 Beröringen visar 

också dennes påverkan av beslut och utvärdering av produkter. Resultaten menar att dofter och 

synintryck kan ha positiv inverkan på känslomässiga responser i form av spenderad tid, ökad beröring 

och försäljning. Alltså en konsuments händer är direkt avgörande då ju längre denne håller i produkten 

desto större chans är det för köp. Sammanfattningsvis visar studien att sinnena spelar stor roll i att 

generera känslomässiga band, värderingar och upplevelser.248  

 

      

4.2 Intervjuer: marknadsföringsstrateger respektive butikschefer  
 

4.2.1 Filosofi inom retail idag 
 

Marknadsföringsstrateger: 

 

Detaljhandeln har genom tiden utvecklats och allt mer medvetenhet och fokus har hamnat på kunden 

och konsumenten. Generellt inom retail blir handlarna bättre på att förmedla emotionella budskap 

jämfört med endast informativa budskap. De jobbar också med att tänka på de kognitiva tillsammans 

med de emotionella aspekterna med denna process menar flertalet av våra respondenter. Handlare och 

marknadsförare anses av våra intervjuobjekt under lång tid endast ha fokuserat på det kognitiva och 

rationella såsom pris och produktinformation. Devisen ”bästa pris vinner” har regerat. Mattias Hägglén, 

                                                
244	  Kotler.	  P,	  (1974)	  Atmospherics	  as	  a	  marketing	  tool,	  Journal	  of	  Retailing,	  Vol	  49,	  No	  4,	  p	  48-‐64	  
245	  Krishna.	  A,	  Morrin.	  M,	  (2008),	  Does	  touch	  affect	  taste?	  The	  perceptual	  transfer	  of	  product	  container	  haptic	  cues,	  Journal	  
of	  Consumer	  Research,	  Vol	  34,	  No	  6,	  p	  807-‐18	  
246	  Citrin	  A.V,	  et.al	  (2003),	  Consumer	  need	  for	  tactile	  input:	  an	  internet	  retailing	  challenge,	  Journal	  of	  Business	  Research,	  Vol	  
56,	  No	  11,	  p	  915-‐22	  
247	  Mattila.	  A.S,	  Wirtz.	  J,	  (2001)	  Congruency	  of	  scent	  and	  music	  as	  a	  driver	  of	  in-‐store	  evaluations	  and	  behaviour,	  Journal	  of	  
Retailing,	  Vol	  77,	  p	  273-‐89.	  
248	  Hultén.	  Bertil	  (2012),	  Sensory	  cues	  and	  shoppers’	  touching	  behaviour:	  the	  case	  of	  IKEA,	  International	  Journal	  of	  Retail	  &	  
Distribution	  Management,	  Vol	  40,	  No	  4,	  2012,	  p	  273-‐289	  	  	  	  
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Creative Director på marknadsföringsbyrån UMG, menar att denna utveckling är livsfarlig, samtidigt 

som den är kortsiktig. Han påstår att det som sker är en urholkning, där lönsamheten minskar för både 

leverantörerna och handlarna. Dock hävdar Bertil Hultén, docent i marknadsföring och författare till 

boken Sinnesmarknadsföring, att man börjar se en bättre balans och en tydligare utveckling mot att det 

blir mer av både rationell som emotionell kommunikation och det tror han är helt nödvändigt. Hultén 

menar att den emotionella kommunikationen är avgörande då i stort sett alla beslut individer tar är 

känslomässigt baserade, det är så människan fungerar. De yngre generationerna har inte samma 

prisfokusering som 40-, 50- och 60-talisterna har haft då de har växt upp i ett samhälle där livsstil och 

njutning har värderats högre. Dessa generationer har växt upp med tron att det finns oändligt med 

resurser. Vidare anser han att de gör hårdare prioriteringar och väljer ut det som passar dem bäst.  

 

Informanterna i gruppen anser att dagligvaruhandeln fortfarande har lång väg att gå. Detaljhandel ses 

här som en av de svåraste kanalerna att marknadsföra i och i vissa fall beskrivs detta som ett forum som 

många varumärken undviker eller rent utav har givit upp i. Informanterna ter sig vara rörande överens 

om att just livsmedelsbranschen är en av de mest förlegade. Mikaela Dyhlén, trendspanare inom retail, 

anser dock att företag idag ser på butiker som en marknadsföringskanal mer än vad de gjorde för 10-15 

år sedan. Hon menar att då hon var ny i branschen sågs butikskommunikation som det ”… osexigaste 

man kunde jobba med”. Men här anser hon att det börjar bli tydligt att man måste se på butiken som en 

av de få kanaler där företaget har möjlighet att kontrollera sitt budskap. Idag behöver hon inte förklara 

varför detta är så pass viktigt, och hon påpekar att köpare av till exempel designtjänster är väldigt 

kunniga.  

 

Butikslandskapen är ofta ett forum av överstimuli i form av färger skyltar, priser, displayer och 

informativa budskap. Niklas Broweus, civ.ek, konsult och föreläsare inom Sinnesmarknadsföring, 

menar att miljön i sett stort har sett likadan ut så länge han kan minnas. Han påpekar att vissa branscher, 

till exempel inom mode, har större fokus på att bygga miljön och upplevelser, till skillnad från 

livsmedelsbranschen där han anser att utvecklingen har varit i princip obefintlig, gällande hur man 

presenterar varor och i bemötande mot kunden. Broweus hävdar att det finns oändligt mycket att arbeta 

med i denna miljö som skulle kunna bidra till en bättre upplevelse för kunden.  

 

“De svenska butikslandskapen ser likadana ut som de gjort i 20-30 år. Där är det ingen som vågar ta ett 

nytt grepp för att försöka hitta nya innovativa sätt att organisera sina butiker på. Det är där 

huvudproblemet sitter och så länge alla gör precis samma sak och ingen skiljer sig från varandra så 

uppfattar ju inte kunderna att det finns någon större skillnad. Detta är ett stort svart fält för mig och jag 
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har svårt att förstå att man år efter år bara kör på samma koncept, sen klagar man på att man tappar 

marknadsandelar så fort någon annan gör någon nytt eller om en konkurrent vaknar och hittar på något 

nytt – då är det inte så konstigt att det är på det viset. Det är väldigt konservativt.”  

  - Bertil Hultén  

 

Christer Odebrand, varumärkesstrateg med kompetens inom sinnesmarknadsföring, pratar om att 

problemet med butiksmiljön är att den styrs av vad han kallar för ”excel-människor”, vilka bara är 

intresserade av att räkna pengar. Här ligger fokus på att räkna på hyllmillimetrar, en tendens han anser 

är mest påtaglig inom dagligvaruhandeln. Odebrand påpekar att det till för stor del är kommersiella 

krafter som styr, när han ser att det emotionella borde ha större betydelse. Vidare kallar han köpcentrum 

för de moderna folkparkerna, där man försöker addera lättsmält underhållning, som idol-vinnare och 

liknande, som komplement till lättköpta produkter. I de fall företag har börjat anamma en sorts 

”fritidsgårdsfilosofi”, kan man istället fokusera på att arbeta med att få folk att trivas och att på så sätt 

öka chanserna till att tjäna pengar, anser han. Problemet med branschen är att det alltid kokar ner i att 

tjäna pengar, och där ”multisarna” representerar denna tendens, att en ”McDonalds-struktur” är utbredd 

över i princip hela världen. Denna likformighet ser han som problematisk, då ”… det kommer döda mer 

än det tillför”. Odebrand talar om likformigheten som skapad av en svensk ”lagommentalitet”, som på 

många sätt kan vara bra, men att denna inte driver världen framåt i detta avseende, då det kommer till 

upplevelsen i butik. Han menar att det blir ”… Markoolio, ballonger och korv till ungarna”, på detta sätt, 

att det i sådana här sammanhang inte har hänt någonting.   

 

Varken bemötande av kunder eller framställandet av varor tycks få positiva responser. Samtidigt hyses 

medkänsla mot handlarna idag då våra informanter menar att dess position är besvärlig och 

motsägelsefull samt uppmärksammas att ifall man skulle möta alla leverantörers vilja, skulle 

detaljhandeln se än värre ut än idag.  

 

Det talas här om två parallella trender i utvecklingen av retail. Å ena sidan effektivisering för den 

otåliga, stressade kunden. Med hjälp av den teknologiska utveckling rådande idag bidrar det till 

förenklingar och bekvämligheter som dyker upp inom detaljhandel, bland annat internet-handel. Å andra 

sidan talas det om tjänstifiering för den otillfredsställda kunden som söker upplevelser, inspiration och 

kunskap. Tjänstifieringstrenden är viktig i och med att marginalen på produkter blir allt lägre, menar 

Dyhlén. På grund av ökad konkurrens är det tuffare för företag att överleva genom att enbart erbjuda 

produkter. Här krävs det ofta att man kompletterar och spetsar till utbudet genom att sälja tjänster vid 

sidan av – erbjuder du mat, erbjuder du även utbildning, till exempel i form av matlagning eller 
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hälsocoachning. Konsumenter idag vill veta var dennes varumärken produceras och vilket material som 

används. Konsumenter söker även extremupplevelser påpekar Dyhlén. Den lilla tid konsumenten har 

över måste tas till vara på, då vill denne ha ”det lilla extra”, gärna multi-upplevelser, livsstilsupplevelser 

som handlar om att företagen förstår hur man är som människa, fortsätter Dyhlén. Olika typer av 

fusioner är också på uppkommande så som café/ butik/ spa, där man ser till kunden som individ med 

dess unika behov och tillfredsställer dem alla i ett enda koncept.  

 

I och med den högteknologiska verklighet som stundar med dess extrema konkurrens varumärken 

emellan med minskande marginaler och pressade priser, menar informanterna tjänstifieringstrenden vara 

en konsekvens utav. Tillsammans med det faktum att konsumenter söker något utöver funktionella 

produkter, i synnerlighet idag då de allra flesta varumärken håller samma standard. Dock är det av 

största vikt för varumärken att inte tappa fokus. Att veta vem man är, vilka faktiska kärnvärden 

varumärket har idag och att våga vara konsekvent är en åsikt denna grupp delar.  

 

Butikschefer: 

 

Gruppen butikschefer anser att den rådande filosofin idag är tvådelad. Intresse och respekt hyses mot 

befintliga leverantörer där de vill förmedla att de inte är intresserad av att driva butiker som endast 

tillhandahåller de egna varorna utan vill ge minst lika mycket utrymme för både små och stora 

leverantörer och varumärken. Kundens behov ligger dock i främsta rummet då dennes önskningar väger 

tungt. Man vill ge utbud åt såväl generella önskningar som specifika. Med detta sagt menar de även att 

någon snedfördelning eller övervägande fokus inte förekommer på någon kategori eller för något 

varumärke i butiken, bortsett från att de främst vill sälja mat. Något som måhända resulterar i en lägre 

prioritering på övriga varor. Generellt sett är dock de flesta butikschefer nöjda över hur situationer och 

samarbeten med varumärken fungerar idag.  

 

På frågan huruvida butikscheferna önskar ett närmre samarbete med leverantörerna får vi tudelade svar, 

åtminstone till en början. En av butikscheferna menar att vissa leverantörerna är mer villiga att jobba på 

nya sätt med sin marknadsföring. Dessa initiativ tar de gärna vara på, menar han, då han menar att ”… 

kunden alltid ska ha en upplevelse när de kommer in i butiken”. Vidare påpekar han att ett närmre 

samarbete med leverantörer skulle vara intressant.    
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4.2.1 Potentiell utveckling inom retail  
 

Marknadsföringsstrateger: 

 

Gruppen av strateger talade om en kortsiktighet i de flesta företags varumärkesstrategier. Varumärken är 

inte sällan främmande till att prova nya marknadsföringsmetoder men behåller dem inte långsiktigt. 

Denna grupp anser att företag endast fokuserar på vinstdrivande lösningar på kort sikt med avsaknad av 

tålamod till att låta strategier gro, då dessa typer av långsiktiga lösningar sällan ger utslag omedelbart. 

De menar dock att potentialerna är oändliga och sällan mer resurskrävande än annan typ av traditionell 

marknadsföring, frågan handlar snarare om kreativitet, menar Bertil Hultén, Niklas Broweus med flera. 

Mia Hesselgren, design- och varumärkesstrateg på designbyrån BVD, menar att kunderna vill bli 

berörda idag och inte översköljda med budskap, kunden vill känna tillhörighet med varumärken och 

kunna associerar sig med dess värderingar. Ärlighet och transparens är viktiga ståndpunkter för 

framtiden menar hon. Christer Odebrand talar om varumärken och dess personligheter, att man bör 

betrakta varumärket som en person. Av naturen vill sällan människor, och ej heller konsumenter, 

interagera med individer eller varumärken som ej tillåter sig att själva bli uppsökta. Här menar han att 

interaktivitet på kundens villkor är nyckelordet. Detta visualiserar han genom liknelsen av varumärken 

som påträngande personer, där de i interaktion inte håller behörigt avstånd, utan befinner sig framför 

näsan på kunden. Vidare utbrister han ”… jag vill inte se dig på Facebook, jag vill inte ha dig i min 

mailbox på morgonen när jag vaknar, jag vill inte få dig i brevlådan… det har nästan gått till överdrift, 

det är så många plattformar, så nu ska vi finnas överallt. Och de som är smartast, de är överallt hela 

tiden!”. Odebrand tillägger att företag måste hitta möjligheter att se kunden när denna själv vill bli sedd. 

Att tänka i termer av att skapa köplust är något som han menar att företag bör fokusera mer på. Dock 

anser han att varumärken har för stora egon. Han påpekar att Facebook används som en kanal för att 

skryta och slå sig för bröstet. Vidare tar han upp en metafor om hur varumärken skulle bete sig om de 

var på en date. Han menar att så som varumärken kommunicerar med sina kunder inte är acceptabelt, 

liksom det inte skulle vara på en date, som i detta exempel. På en date förväntas man ställa frågor till 

den andra personen och interagera, men om varumärken skulle ta rollen som människor i denna situation 

skulle de endast hävda sig och visa sig störst, bäst och vackrast. Detta kopplar han alltså ihop med en 

omställning till att sträva efter att skapa köplust, där sinnesmarknadsföring kan vara ett sätt. 

 

Brand personality personifierar varumärken och sätter personlighet på produkten som överensstämmer 

med köparna, menar Hultén. Kopplar man detta till rätt marknadsföringstankegångar och detta stämmer 
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överens med individualiseringen, öppnar det nya möjligheter att skapa ett varumärke som är förenligt 

med vad målgruppen vill ha. Att marknadsföra till alla är helt ointressant och det gäller att hitta en egen 

målgrupp och position på marknaden där man hittar sin nisch menar flera informanterna. Odebrand 

påpekar att företag och byråer har väldigt svårt att ta ställning. Han uppger att han är trött på alla som 

önskar vara som Apple, då bara ett företag kan vara dem – Apple. Han menar att den stora utmaningen 

är att skapa något eget – att hitta ”core” och kärnvärden och det som är unikt för företaget. Detta är ett 

synsätt som flera informanter delar. Gruppen enas vidare om att handlare och varumärken sällan ger sig 

tillfälle att se utanför ramarna, vad ett butikslandskap faktiskt skulle kunna vara, åstadkomma och 

erbjuda.  

 

Butikschefer: 

 

Butikscheferna och handlarna ter sig dock ha relativt klara åsikter om utvecklingen av butikslandskapen. 

Många anser sig göra allt som i möjligaste mån är genomförbart idag och det finns inte mycket intresse 

eller anledning att förändra en till synens fungerande sektor. På frågan gällande hur väl samarbete 

fungerar med leverantörerna svarar samtliga till en början att de är nöjda med hur det ser ut i dagsläget. 

Dock framgår det senare att butikscheferna är intresserade av att utveckla upplevelsen för kunden, då de 

anser att kunden inte är tillfredsställd i dagsläget. I samband med detta visar det sig att ett närmre 

samarbete med leverantörerna då skulle vara av intresse. Butikscheferna i fråga kan bara nämna ett fåtal 

varumärken som idag är aktiva med utveckling av upplevelsen, men finner det dock nämnvärt lättare att 

nämna fler som inte är det.  

 

En anmärkningsvärd aspekt konstaterades i samband då butikschefer kontaktades för eventuell 

medverkan i studien. En av de som kontaktades menade att det inte skulle vara av intresse att få hans 

synpunkt på ämnet - samarbetet mellan den aktuella butiken och dess leverantörer - då han som 

butikschef inte var involverad i detta arbete med leverantörerna och därmed inte visste hur det såg ut. 

Vidare visste han inte heller hur skyltningsmaterial, tillhandahållet av leverantörer, användes. Denna 

tendens ansåg han var gällande för större dagligvaruhandlar överlag.  

4.3 Upplevelsebaserade koncept dagligvaruhandeln 
 

Marknadsföringsstrateger: 

 

Det flesta varumärken och handlare har än idag inte insett att man bör tänka om inom detaljhandeln 
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menar de flesta informanter och det kommer ta tid innan de gör det, men dock att man tydligt kan se en 

trend mot att allt fler förstår att de måste bygga sin unicitet på något annat än de traditionellt har byggt 

det kring. Det handlar hela tiden om att hitta kopplingar som går djupare in i kundernas medvetande och 

som tydliggör vad de egentligen står för och vad de vill, där skapas upplevelsen till sist. 

 

“Jag tror att konsumenter vill ha upplevelser för att det är så stor konkurrens och i princip alla 

produkter, oavsett marknad kan utföra samma saker. Om man köper vilken bil som helst, kommer man 

kunna ta sig från A till B med den bilen. Jag tror inte att man nöjer sig med det idag, man vill ha en 

större komfort och man vill se produkten som något mer, inte bara något som ska utföra något. Det 

finns massor med mobiltelefoner och datorer och alla kan utföra samma saker men vissa produkter får 

man bättre känsla för. Jag tror man vill ha någonting som känns mer sig själv, mer individuellt och där 

kan upplevelser bidra med väldigt mycket, att du på något sätt vill förknippa dig med det du köper. Om 

man tänker en restaurang, man kan gå och äta och bli mätt på de flesta ställena men man kanske ändå 

väljer det ställe som spelar bra musik och har ett bra bemötande, det gör väldigt mycket utöver 

produkten.”  

      - Niklas Broweus  

 

Det talas enande om att konsumenter idag söker någonting mer, utöver produkten med prestanda. Man 

vill bli berörd, känna tillhörighet, inspireras och stimuleras. De talas ofta om modebranschens övertag i 

utveckling inom detta område. Hultén menar att det denna bransch är duktiga på är att kommunicera 

känslor. Vidare poängterar han att detta har att göra med att dessa företag riktar sin marknadsföring mot 

kvinnor. Han förklarar detta med att kvinnor kräver mer och de kräver en annan personlighet av sina 

produkter, och detta är något som producenterna ofta har förstått. Hultén menar att rådande skillnader 

mellan kvinnor och män har bidragit till att de företag som jobbar mot kvinnor lär sig snabbare och vet 

hur de ska bete sig, då det är viktigare för kvinnor med stil och känsla än vad det är för män, traditionellt 

sett.  

 
Både konfektion och lyxsegment strävar efter att skapa upplevelser under shoppingen och efter, vem 

man är och vad man representerar i och med de anknytningar konsumenten får av att stödja varumärket. 

Sällan ses denna filosofi inom dagligvaruhandeln, måhända beroende på att matkonsumtion är en 

nödvändighet, på ett eller annat sätt. Hultén menar att det egentligen inte har någon större betydelse 

vilka produkter man har att göra med. Det krävs inte en stor hotellkedja, utan även dagligvaror skulle 

stärkas med sinnesmarknadsföring. Stora potentialer ses där matlust, köplust och matinspiration är stora 

möjligheter. Informanterna talar om exempel från utlandet, exempelvis USA, som jobbar mycket med 
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matinspiration, där de har gått från att det är ett nödvändigt måste till att det är en rolig upplevelse, och 

den resan har långt ifrån alla inom svenska dagligvaruhandeln gjort. Detta betyder inte att hela butiken 

ska göras om men det är just vissa delar som kan experimenteras med, tillägger Dyhlén menande. Här 

krävs dock en omställning av varumärken som representeras i butiker, dessa bör driva utvecklingen av 

upplevelser i butik, då handlarna inte har resurser eller intresse att gör detta på egen hand. De talar också 

om en brist på vana och kunskap om vad en upplevelsebaserad marknadsföring kan bidra med, och i 

vilken ände man ska börja.  

 

Hultén hävdar att de dominerande varumärkena måste hitta nya vägar genom hemsidor och webbar, 

bland annat, vilket de i vissa fall även gör. Han menar att företag idag måste arbeta med helt andra 

medel och media idag, för att lyckas komma runt detaljhandelns problem. Här tar han upp exemplet 

Loka, som under vintern har involverat musikartisten Veronica Maggio på sina hemsidor – en 

marknadsföringskampanj som lockat tusentals svenska ungdomar till varumärkets hemsida. Hultén 

menar att detta är ett lyckat exempel. En strategi för att skapa upplevelser, menar Mia Hesselgren, är att 

erbjuda kunskap. Då i princip vem son helst kan köpa vadsomhelst idag kan man särskilja sig genom 

olika nivåer av kunskap. Hesselgren menar att kunskap är något som kunderna efterfrågar, och där 

bestämmer vidare kunden själv vilken kunskap de söker. Häri kan man då skapa upplevelser genom att 

leverera kunskap. Produkter blir tjänster, där tjänsten exempelvis kan vara en kurs av något slag.   
 

Butikschefer:  

 

Gällande huruvida den genomsnittliga konsumenten inom dagligvaruhandeln är nöjd med den 

upplevelse som erbjuds i butik menar flera av våra informanter att så inte är fallet. En av dem uttrycker 

det som att ”man är aldrig riktigt nöjd som kund”. Vidare anser han att ju mer som händer i butiken 

desto intressantare blir det för kunden. Det som kunden brinner för i denna miljö är mat och matlagning 

och här anser han att det absolut finns utrymme att inspirera kunden mer än i dagsläget.  

4.3.1 Konsekvenser och möjligheter 
 

Marknadsföringsstrateger: 

 

Upplevelser i butik kan bidra med otalet faktorer, informanterna nämner först och främst ökad 

försäljning på såväl lång som kort sikt. Kortsiktigt fungerar dessa typer av metoder då det menas att de 

allra flesta kunder idag tar köpbeslut i butik, beslut som dessutom är grundade i känslomässiga 

övertygelser. På konsumentens medvetna och rationella stadie spelar pris och prestanda roll, något som 
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dock sällan övertygar eller överröstar känslor och beslut som grundas därefter. Om en kund här får 

positiva, känsloladdade upplevelser i detaljhandeln ökar chanserna radikalt för köpbeslut, köplust och 

impulsköp menar flera av informanterna. På lång sikt har man möjlighet att skapa och bygga relationer 

till sina konsumenter, ett ofta långvarigt och lojalt sådant.  

 

Bertil Hultén menar att marknadsföring fortfarande bygger på den vedertagna Push and Pull – strategin. 

Han hävdar här att man ska locka kunderna till butikerna genom Pull, och inte tvinga på produkterna 

genom Push. Lyckas varumärken inte skapa upplevelser och på så sätt locka kunden till att köpa 

produkten så kommer inget förstagångsköp att ske. På det sättet hänger push och pull ihop med hur man 

resonerar. Att inte inse detta kommer varumärken förlora på i förlängningen menar respondenterna. De 

menar vidare att konsumenter aldrig varit så mottagliga för upplevelsemarkandsföring och 

sinnesmarknadsföring som nu. Mikaela Dyhlén menar att det absolut finns ett behov och intresse från 

konsumenternas sida att upplevelsen utvecklas. De allra högst utbildade generationerna råder idag, samt 

de mest kapitalstarka och välmående, historiskt sett. Anledningen till att konsumenter vill bli berörda 

har med detta att göra menar strateger, tillsammans med individualisering och livsstilsfaktorer har varje 

person råd att leta efter det som passar denne bäst. Detta innebär att den traditionella marknadsföringen 

inte längre fungerar. Att varumärken ska möta denna efterfrågan på upplevelser tror Dyhlén är ett 

intresse från företagens sida, men att det är en lång bit kvar på den resan, och att det här kommer hända 

massor. Hultén anser att exempelvis ICA har en önskan om att skapa intressantare upplevelser, men att 

den existerande bristen på detta beror på okunskap, ovana och en avsaknad av inspiration kring vad som 

kan göras med ”tre pallar”. Här hävdar han att de flesta företag inte har förstått detta.    

 

Butikschefer:  

 

För att utveckla upplevelsen anser butikscheferna att handlarna liksom representanter från 

leverantörerna måste bli mer motiverade. En av dem menar att alla butikschefer inte ser anledningen till 

en ökad insats på detta område liksom att leverantörerna inte ser möjligheterna med det. Här tas 

exemplet Felix Ketchup upp som ingår i det stora företaget Procordia. Butikschefen menar att det för ett 

så pass stort företag är svårt att engagera sig i en enskild butik och att det istället blir ett stort hjul som 

ska snurra hela koncernen.   

 

Som nämnt ovan påstod flera av butikscheferna till en början att samarbetet med leverantörerna är 

tillräckligt som det ser ut idag, men där det i senare diskussioner framkom att ett närmre samarbete ändå 

skulle vara intressant. En av butikscheferna hävdade bestämt att kunderna vill ha mer inspiration, och 
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detta motiverar han med att undersökningar styrker påståendet. Han nämner att kan hade en diskussion 

kring ämnet redan den föregående dagen. De ställde sig frågan vad inspiration är och problematiserade 

ämnet med att olika individer kommer ge olika svar på denna fråga. Vidare menade han att för den ena 

personen kan ett recept räcka som inspiration, medan det för den andra efterfrågas provsmak med 

förslag på hur tillagning ska ske osv. Han fastslår att alla kunder söker mer inspiration, men att 

problemet ligger i vad detta innebär praktiskt och hur man ska gå tillväga med detta.   

 

4.4 Sinnesmarknadsföring 
 
”Företag glömmer att de är människor de har att göra med.” 

- Mattias Hägglén 
 

Mattias Hägglén menar att det är sinnena som bestämmer hur man uppfattar ett varumärke och inte vad 

som står i text och bild egentligen. På detta sätt menar han att det visuellt kan se snyggt ut men då man 

träffar varumärket i butik så faller det platt. Han menar att varumärket ska ses på som en person och den 

personen måste gestaltas och då räcker inte en ”pall med produkter”. Hägglén påpekar att företag är 

angelägna om att ta fram en varumärkesstrategi i form av en visuell identitet och varumärkets 

guidelines, men att man efter det inte gör så mycket mer. Här menar han att det krävs mer – en holistisk 

upplevelse – och är förbryllad över att det hittills inte har hänt mer, då han menar att han länge sett 

denna typ av marknadsföring som en missad möjlighet. Detta är något som även andra av våra 

informanter uppgett, som ser det som lite av ett mysterium att utvecklingen inte nått längre. Bertil 

Hultén hävdar att det generellt är väldigt få varumärken som jobbar med sinnesmarknadsföring i 

butiksledet och ner på ”pallnivå”, och att de flesta är väldigt anonyma. Han fortsätter detta resonemang 

med att likna butiken vid att inte vara något annat än en förlängning av lagret. Lagret har flyttat in i 

butikerna. Men enligt våra informanter är detta inte vad konsumenterna efterfrågar. De menar att de i 

allra högsta grad är mottagliga för nytänkande marknadsföring i butik. Som nämnt tidigare anser 

informanterna att konsumenterna aldrig har varit så pass mottagliga som de är nu. Hultén menar att det 

inte är en fråga om resurser för att ställa om, utan en fråga om kreativitet, och han har själv svårt att 

greppa varför praktiker inte förstår detta. Detta resonemang instämmer Broweus i. Han påpekar att det 

saknas kunskap om vilken ände man som företag ska börja i, och att några av de mest kreativa exemplen 

inte kräver stora budgetar. Det handlar snarare om att vara nyfiken och en vilja att göra saker på ett 

nytänkande sätt, men denna del av branschen har inte fått utrymme att vara kreativ. Odebrand 

instämmer i detta resonemang, där han påpekar att filosofin inom retail skulle utvecklas genom en större 

dos mod. Han tydliggör detta genom att förklara det han kallar ”80-20-regeln”. Han anser att det alltid 
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kommer finnas missnöjda individer i och med nytänkande initiativ, de som vill ha det som det alltid sett 

ut, vilket representeras av 20 procent i denna regel. De resterande 80 procenten önskar en förändring i 

form av en upplevelse med nya spännande inslag, de vill bli sedda och hörda. Men om någon utav de 20 

procenten överhuvudtaget yttrar något negativt om upplevelsen så kommer beslutsfattarna bakom 

varumärken att agera på motsatt sätt, 80 procent kommer lyssna till denna missnöjda minoritet och 

endast 20 procent kommer våga lita på sin ”gut feeling” och säga nej till dessa konsumenter. Odebrand 

anser att detta är generellt i harmonin mellan kunder och de som äger varumärkesprocesserna – 

beslutsfattarna lyssnar för mycket till de som är negativa och för lite till de som är positiva. Han tar upp 

exempel på företag som vågar lite på ”sin grej”, som Red Bull och Abercrombie & Fitch, som levererar 

ett erbjudande och de som inte uppskattar detta kan få det de vill ha någon annanstans. Han säger ”Det 

är ju klockrent, säg ett svenskt varumärke som agerar så!?”.   

 

Odebrand tar i intervjun även upp ett exempel där ljud adderades som sinnesupplevelse, där det inte 

krävdes komplicerade metoder. I detta case gjorde han ett pilotprojekt för en av de etablerade 

dagligvaruhandlarna där de efterfrågades en ”kul grej till påsken”. De utvecklade upplevelsen kring en 

given del av påsken – ägg. På dörren till äggkylen placerades en skylt med texten ”Se upp!”, i höjd av en 

sex-/sjuåring. Då dörren öppnades hördes en röst som utbrast något i stil med ”Du är en tupp!”. 

Reaktionen på detta var skratt från både barn och föräldrar. Detta menar Odebrand var en väldigt enkel, 

oförväntad upplevelse, något som han tror människor uppskattar. Vidare menar han att sådana här 

marknadsföringsaktiviteter inte behöver vara komplicerade och installationen av denna kostade inte mer 

än några tusen kronor, men gav ändock ett heluppslag i Aftonbladet, alltså en aktivitet som gav 

automatisk PR. Anmärkningsvärt var det ingen från denna dadligvaruhandelskedja som hörde av sig och 

uttryckte någon glädje över detta projekt.   
 

Flera av informanterna menar att något av de större företagen eller någon av de större byråerna måste ta 

steget för att något ska hända. Många tycks vara intresserade och förstår betydelsen av sinnena rent 

logiskt, men få skrider till verket. Hultén menar att byråerna ibland kan fungera som ”gate keepers”, och 

att de är motvilliga till att släppa in annan kompetens än vad de själva besitter. Vidare beskriver han att 

byråer i utlandet har en annan känsla för detta synsätt, en kompetens som inte finns representerad på 

traditionella svenska byråer.  
 

På frågan huruvida sinnesmarknadsföring skulle kunna vara ett sätt att kommunicera 

varumärkesstrategin så svarar Odebrand att det endast har möjlighet att göra det om varumärket lever 

som det lär. Han anser att dessa strategier ofta är ”… avancerat bullshit med floskler i dess allra 

förfinade form… med vision, mission, pission och fission”. Så länge som det inte leder till konkreta 
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handlingar bygger strategin, och varumärket, på floskler. Odebrand anser att många sådana varumärken 

existerar. Han fortsätter med att poängtera att det sedan finns exempel på varumärken som bygger på 

själ, med en grundare som lever som han lär, och där tar han bland annat upp IKEA som ett exempel. 

Detta varumärke ”… bygger på en snål jävel som har affärssinne, och det går igenom hela företaget och 

då funkar det”. Han fastslår att om ett implementerande av sinnesmarknadsföring ska fungera, krävs det 

att det bygger på en glasklar strategi som är grundad och där den efterlevs. Han menar att när sinnena 

samverkar på ett självklart sätt som det inte går att sätta fingret på, som Apple, det är då han tror att det 

sjätte sinnet vaknar. Anledningen till att företag har svårt att lyckas med detta är att det någonstans blir 

krystat och konstruerat. Vidare diskuterar han att sinnesmarknadsföring förr eller senare kommer att 

explodera, men att ”… då är det andra krafter som kommer bestämma”, större organisationer med 

muskler. Det måste vara ett strategiskt beslut på ledningsnivå, men detta är svårt så länge det sitter 

”excel-människor” där uppe som inte ser helheten, utan bara tittar längst ner ”på raden”. Vidare påpekar 

han att det från byråernas sida ofta söks kreativitet i pitch-situationer, som exempelvis kompetens att 

addera sinnen, men då det väl kommer till kritan är det de vanliga annonserna och tevekampanjerna som 

genomförs.  

 

Mikaela Dyhlén ser det som att det bara är en tidsfråga innan detta verktyg börjar experimenteras med. 

Detta är en synpunkt som hon delar med andra av informanterna, som menar att det kommer ses som en 

självklarhet att involvera fler sinnen. Mattias Hägglén anser att detta synsätt inte är utbrett idag. Detta är 

något som folk inte förstår till fullo och att man i Sverige har svårt att omsätta det, där han menar att 

många marknadschefer tycker att det känns lite för abstrakt och konstigt. Han säger ”För vår bransch: 

event, sponsring och marknadsföring, handlar upplevelsen om hur man uppfattar varumärken i alla 

kontaktytor. Det är lika viktigt hur en reception upplevs i ett företag, som mötet i ett mötesrum, till att 

man träffar varumärket ute på stan eller på nätet eller i butik. Men butiken är den viktigaste platsen så 

som vi ser det för de varumärken som har produkter. Det är där varumärket och upplevelsen måste vara 

bäst för att kunna sälja. Annars har man missat det fatalt… Grundtesen är väldigt enkel, att man jobbar 

med det personliga mötet och man har en strategi för hur upplevelsen ska se ut med de fem sinnena i 

fokus”. Både Hultén och Broweus anser att det är häpnadsväckande att sinnesmarknadsföring i princip 

uteslutits fram till mitten av 2005-2007, till exempel inom traditionella marknadsföringsskolor. Till 

skillnad från det traditionella synsättet handlar sinnesmarknadsföring om att behandla kunden som en 

individ där man adderar hur en produkt eller tjänst låter, luktar, känns och så vidare. Informanterna 

ställer sig undrande till hur man har kunnat bygga marknadsföringsteorier som har uteslutit så viktiga 

parametrar för beslutsfattande, som sinnena bevisligen är. Vidare är det förvånade över att praktiker inte 

har insett detta. Hultén menar att alla följer alla men konstaterar dock att ”Sinnesmarknadsföring har 
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ingen återvändo, det är framtidens marknadsföring”.    

 

Dyhlén hävdar att sinnesmarknadsföring är nästa steg, då det nuvarande, traditionella konceptet är dött, 

där butikerna inreds med logotypen överallt osv. Hon menar att detta håller på att lämnas till fördel för 

att skapa upplevelser, ”… en atmosfär som bygger varumärket, som byggs av varumärket”. Vidare 

påstår hon att det krävs att beteenden förändras samt att någon av de större, till exempel ICA eller 

Hemköp gör ett större pilotprojekt kring det.    
 

 

 

Bland andra Bertil Hultén och Niklas Broweus menar att sinnesmarknadsföringen kan vara ett effektivt 

verktyg för att knyta emotionella relationer till kunder, liksom som ett möjligt verktyg för 

upplevelsemarknadsföringen.  
 

“Det finns oerhört mycket studier, kunskap och forskning om sinnesmarknadsföring och om hur 

människans sinnen fungerar. Det finns en jätte-kunskapsbank, med mycket forskning och artiklar som 

helt vetenskapligt säger hur människan fungerar och reagerar på dofter och ljud och känselintryck och 

så vidare. Det är inte många företag som tar till sig den kunskapen överhuvudtaget. Om man gör det 

som varumärke görs det dock väldigt kortsiktigt, man ser det inte som en varumärkesutveckling och man 

ser det inte långsiktigt. Man vill ofta hitta korta, snabba aktiviteter som ökar försäljning. Jag tycker att 

man inte ser sinnesmarknadsföring som en långsiktig utveckling av sitt varumärke. Man ser det bara 

som en ”rolig grej”. Man har inte tiden eller intresset att sätta sig in i all kunskap och forskning som 

finns i hur människan reagerar och fungerar på alla sinnen. De kör i sina inkörda mönster med bilder 

och logotyper men man tar det inte så mycket längre. Det är det som syftet med vår bok 

(Sinnesmarknadsföring, 2008) var, att försöka framhäva hur man strategiskt och långsiktigt ska tänka 

och se på detta. Samtidigt som man har en grafisk profil med sina teckensnitt och logotyper så skulle 

man kunna ha en doftprofil och ljudprofil eller en känsel - eller smakprofil. Det låter kanske väldigt 

långt in i framtiden men varför skulle man inte kunna gå åt det hållet?”  

      - Niklas Broweus 

 

Butikschefer: 

 

De tillfrågade butikscheferna är överens om det faktum och vetskapen om dess missnöjda och utleda 

kunder och konsumenter. De är väl medvetna om att kunder tycker att upplevelsen i en livsmedelsbutik 

är otillräcklig. Försök har dock gjorts i att försöka implementera fler sinnen för att skapa upplevelser i 



61	  
	  

butik. De flesta handlare ser endast potential i att införliva exempelvis luktsinnet gällande dofter av 

lagad mat i butikerna. Ett fåtal uppmärksammar möjligheterna att använda köpstimulerande dofter i 

såväl schampoavdelningen som matavdelningar, där dessa inte uteslutande är matrefererande. En talar 

om tidigare försök att införliva fler sinnen såsom doft. Detta skedde dock under en lågteknologisk tid 

och försöken sågs som misslyckade när den allmänna uppfattningen av dofterna från konsumenter var 

artificiell och alltför påtaglig. Närmast alla handlare ser dock potential, möjligheter och intresse i 

fortsatta utvecklingar av upplevelsebaserad marknadsföring i deras butiker, om detta kom som 

initiativtagande från varumärkena då de behöver mer kunskap om tillvägagångssätt. En av 

butikscheferna uttrycker det som att man ska försöka skapa lite av en teater för kunderna, gärna 

kombinera det med en händelse i butiken, och fortsätter ”Det är så jag tycker att man ska tänka i 

livsmedelsbutiker, försöka göra en show, göra något roligt, då blir det något extra för kunden”. Samma 

butikschef säger att han personligen är för att ”flirta” med alla sinnen som går i butiksmiljön, men anser 

samtidigt att det är få butiker som jobbar med att addera sinnen och att det idag är en väldigt tråkig 

upplevelse att handla i många butiker. En informant anser att ett fåtal leverantörer pratar om dessa 

tankar, men att det inte är införlivat i branschen. Det kan göras halvhjärtade försök men än menar han att 

han inte fått någon WOW-känsla. Han tillägger att han dock tror att det absolut går. Han anser att det är 

intressant att jobba på detta vis då det skapar en helhetsupplevelse i butiken och att man då förhöjer 

känslan av att handla.  
 

En butikschef skrattar menande på frågan om det pratas om denna typ av marknadsföring från 

leverantörernas sida, och menar att så inte är fallet utan att de är de själva som ber dem om hjälp med att 

utveckla upplevelsen. Vidare menar han att ett sådant samarbete skulle vara intressant. Han menar att 

införlivandet av sinnen är något det försöker jobba med i dagsläget och att de är positivt inställda till det. 

Fallgropar ses av butiksägarna här vara att man inte har det nära samarbetet som krävs med respektive 

huvudkontor. Många butiker går under en kedja idag och i och med det stora antalet dagligvaruhandlar 

som går under samma namn, ses det som upp till huvudkontoret att väcka dessa frågor.  

 

“Bristen är att många företag jobbar mot stora kedjor och då är de inte kvar på butiksnivå längre… Så 

deras sätt att arbeta fram marknadsföring kanske inte passar in direkt på enskilda butiker. Om man 

jobbar med detta på huvudkontoret har man kommit så långt ifrån kunden i butiken som möjligt.”  

- Butikschef Daglivs  
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5. Analys 

I analyskapitlet ämnas resultatet kopplas samman med tidigare presenterade teorier.  

Att hitta och skapa nya kunder är dyrt i synnerhet på mogna marknader där differentiering är låg, 

konkurrensen är hög och marknadsföringskostnader skyhöga.249 Produkter idag är tillsynes likvärdiga i 

prestanda, den verkliga differentieringsfaktorn ter sig ligga i utförandet och utformningen av denna 

produkt. I teoriavsnittet beskrivs det att Branding är ett viktigt verktyg för företag att differentiera sig – 

bygga varumärket. Vidare beskrivs som att, mer specifikt, Emotional Branding är det sättet som företag 

måste arbeta på för att knyta varumärket till konsumenten. Denna ståndpunkt är något som samtliga av 

våra informanter i form av ”marknadsföringsstrateger” är ense om. De menar att företaget måste hitta de 

riktiga kärnvärdena och kommunicera dessa likt varumärket var en person. Odebrand menar att 

varumärket måste leva som det lär, att inte vara framför näsan på kunden, utan att låta sig bli uppsökt 

och interagera på kundens villkor. Många av strategerna menar dock att just så är fallet. Det enda som 

kommuniceras är pris och funktionella attribut, och den kommunikationen är högljudd och håller inte 

behörigt avstånd från kunden. Detta fokus förklaras som en sakfråga i form av pengar och kortsiktiga 

vinster. Av informanterna framgår det dock att ett krav för genomförande av nytänkande 

marknadsföring inte är kapital i form av pengar, utan snarare kreativitet. Men detta, kreativa och 

långsiktiga aktiviteter, tycks företag inte ha tålamodet att satsa på, framkommer det ur intervjuerna. En 

förundran över att varken praktiker eller företag inser vikten av att utforska ny marknadsföring framgår 

hos informanterna, och denna förstärks av det faktum att det existerar kunskap och forskning kring att 

exempelvis sinnesmarknadsföring fungerar.   

 

Konsumenten idag har tillgångar som bidrar till en kräsen attityd gentemot varumärken. Kunden tycks 

ha råd att ha högre prioriteringar idag. Som en konsekvens av detta ter sig konsumenter söka djupare 

kontakter med produkter än dess fysiska attribut. Konsumenter vill att produkter ska tillföra något i 

dennes vardag som erbjuder något mer – upplevelser. Marknadsföringsstrategerna förklarar vidare att 

kunder även söker tillgångar i form av mänskliga egenskaper hos varumärken på ett sätt man inte gjorde 

förr. De är enande kring att man vill bli berörd, känna tillhörighet, inspireras, stimuleras och känna 

tillhörighet och associera sig med varumärkets värderingar och personlighetsdrag – detta kallas Brand 

Personality. När detta uppfylls har varumärken större chanser att knyta an till sina konsumenter som i 

förlängningen kan resultera i en långvarig relation med ömsesidig tillgivenhet varandra. Vidare har de 

butikschefer vi intervjuat hävdat att den genomsnittliga konsumenten inom dagligvaruhandeln inte är 
                                                
249	  Mooradian	  A,	  Todd,	  Oliver	  M,	  James,	  (1997)	  “I	  Can’t	  Get	  No	  Satisfaction:”	  The	  Impact	  of	  Personality	  and	  Emotion	  on	  
Postpurchase	  Processes,	  Psychology	  and	  Marketing,	  14(4)	  July	  1997,	  p	  379-‐393	  	  	  
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nöjd med hur upplevelsen ser ut i dagsläget och det anses finnas utrymme för att inspirera kunden i 

större mån. Det framgår att denna aspekt, att inspirera kunden, är något de vill jobba med då de har en 

vetskap om att det krävs, men att problemet ligger i vad detta innebär praktiskt och hur man ska gå 

tillväga med det. Butikscheferna anser att både handlarna liksom representanter från leveratörerna måste 

bli mer motiverade. Båda kategorierna av informanterna, marknadsföringsstrateger samt butikscheferna, 

har alltså vetskap om att konsumenter anser att upplevelse är minst lika viktig som produkten eller 

tjänsten i sig. Att arbeta med detta torde vara avgörande, men är ändock något som informanterna anser 

är bortglömt inom retail idag.  

 

Graden av tillgivenhet mäts ofta i huruvida intentioner för långvariga relationen finns samt huruvida 

man stannar kvar i denna relation även i svåra tider. I marknadsföringssammanhang kan denna grad av 

tillgivenhet mätas i hur pass lojal konsumenterna är varumärket. Därav kan det vara av värde att mäta 

konsumenters emotionella band till varumärket på dess lojalitet, tillgivenhet och vilja för 

investeringar.250 Detta ter sig naturligt i ljuset av att människan är en emotionell varelse.251 Konsumenter 

i modern tid anser att upplevelsen är minst lika viktig som produkten eller tjänsten i sig, instämmer 

informanterna i undersökningen. 

 

Det förklaras vidare att människor idag är allt för intelligenta för den traditionella typen av 

marknadsföring. Man lyckas överlista uppenbara försök av inarbetning av varumärken och har ofta en 

vaktande position i samband med konsumtion av all typ av media för att man är medveten om den 

marknadsföring man kommer att utsättas för. Konsumenter vill även här inte känna sig lurade eller 

påtvingade av varumärken, menar strategerna. Vidare kan det vara av stor vikt att jobba med transparens 

på dagens marknad, då konsumenter är oerhört medvetna och har intresse i var produkterna kommer 

ifrån och hur de framställts. De menar att konsumenter själva vill söka upp varumärken de tycker om 

och blir berörda utav. Ifall marknadsföring kommer som en del, en rekvisita till underhållningen utan 

uppenbara intentioner eller rent utav bara är en del av kulisserna man associerar varumärket med har 

människor inte denna defensiva vakt utan tar till sig och absorberar varumärket och marknadsföringen 

som uppfattas som genuin.252  

 

Varje individ upplever varor och tjänster, liksom allt i sin omgivning, med alla sina sinnen som sen 

lagras i minnet som uppfattningar baserade på perceptioner och fantasier, vilka senare kan aktiveras i 
                                                
250	  Thomson,	  Matthew	  (2005)	  The	  Ties	  That	  Bind:	  Meassuring	  the	  Strengths	  of	  Consumers’	  Emotional	  Attachments	  to	  
Brands,	  Journal	  of	  Consumer	  Psychology,	  15	  (1),	  77-‐91	  
251	  McEwen	  W.J	  (2004)Getting	  Emotional	  About	  Brands,	  Gallup	  Organisation	  
252	  Lindström,	  Martin,	  Buyology:	  truth	  and	  lies	  about	  why	  we	  buy,	  85,	  New	  York,	  Doubleday	  
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långtidsminnet. Det framstår som tämligen uppenbara relationer mellan en kunds uppfattning av 

varumärken och antalet sinnen involverade, vilket konstateras i både teori och empiri. Denna bild är och 

kommer vara den positiva eller negativa upplevelsen som individen får av en vara eller tjänst och 

kommer i förlängningen även vara bilden av varumärket.253 Det ter sig dessutom finnas ett samband 

mellan de olika sinnenas samarbeten och emotionella responser konsumenten får i och med detta. 

Vidare menas även att exempelvis luktsinnet kan påverka både beröringsfaktorer och synfaktorer. Samt 

att dessas inverkan kan ge större upphov till både köplust och varaktiga känsloladdade band. 

Informanterna anser att denna marknadsföring är framtiden, men ställer sig samtidigt undrande till 

varför inte fler företag och praktiker jobbar med ämnet. Vidare är även butikscheferna positivt inställda 

till adderandet av sinnen i upplevelsen, men menar att det tas bristfälliga initiativ från leverantörernas 

sida.    

 

Bakgrunden till detta är att vi idag agerar utifrån andra värderingar än tidigare. En stabil tillvaro har 

ersatts av föränderlighet och här blir immateriella tillgångar allt mer betydande. Ett företags kreativitet, 

och i förlängningen innovationsförmåga, är mer avgörande än kapital, som det grundläggande verktyget 

för tillväxt. Detta betyder att idéer får ännu högre värde än pengar.254 Ett grundläggande antagande inom 

detta synsätt är att kunden inte söker efter att erbjudas en produkt eller tjänst med dess attribut, 

funktioner, prestanda etc., utan snarare söker efter att erbjudas en upplevelse i sin helhet. Detta är något 

som understryks av såväl akademiker som praktiker i intervjuerna presenterade ovan. Vidare menas 

även av informanterna att en ny typ av marknadsföring som erbjuder upplevelser i butik, sällan behöver 

vara med kostnadsdrivande än traditionellt. Detta är snarare en fråga om kreativitet och resurser i form 

av kunniga medarbetare än en om resurser i form av kapital.  

 

Dock är de flesta företag är svaga på att underhålla och skapa emotionella band till sina konsumenter. 

Varumärken som gör detta torde dock få bättre resultat, inte bara i intäkter och cashflow utan också i 

marknadsandelar och konkurrenskraftigt övertag. Emotioner är inte statiska, de avtar och flödar och som 

resultat kan detta påverka ett företags långsiktiga succé.255 Vidare har studien visat att företag och 

praktiker har svårt att experimentera med nytänkande marknadsföring överlag och 

sinnesmarknadsföring specifikt. Bertil Hultén påpekar att byråar kan fungera som ”gate keepers” som 

håller nytänkande metoder utanför, då de inte besitter denna kompetens själva. Vissa av informanterna 

                                                
253	  Hultén.	  Bertil,	  Rodrigues.	  Clarinda,	  Brito.	  Carlos,	  (2011)	  Sensorial	  brad	  strategies	  for	  value	  co-‐creation,	  Innovative	  
Mareting,	  Vol	  7,	  Issue	  2,	  2011,	  p	  40-‐47	  
254	  Gobé,	  Marc	  (2009).	  Emotional	  branding:	  the	  new	  paradigm	  for	  connecting	  brands	  to	  people.	  New	  York:	  	  Allworth	  Press	  
255	  McEwen	  W.	  J,(2004)	  getting	  emotional	  about	  brands	  ,	  Gallup	  Organisation,	  september	  
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menar att förändring är upp till företagen medan andra menar att det även är upp till byråar och 

praktiker, men de enas kring att det behövs att någon av ”de större” visar vägen.  

 

Som tidigare nämnt, står marknadsföring i ständig förändring där idag nytt fokus bör landa på 

konsumenten som individ och varumärket som en del av företagets image. Individen utgör den centrala 

delen av varumärkesupplevelsen.256 Sensory marketing definieras som en ”marknadsföring som 

engagerar konsumentens sinnen och påverkar dennes uppförande”257 I och med en implementering av 

sinnesmarknadsföring baserad på beteendemässiga, emotionella eller värdebaserade element, kan 

företag differentiera sig och dess produkter, något som slutligen kan ha verkan på konsumenters 

beteenden och känslor inför varumärket.258  Vidare beskrivs det som ett verktyg för att skapa 

individuella och personliga upplevelser och intryck. Då konsumentupplevelser är högst individuella 

resulterar detta i något som särskiljer varumärken från dess närmsta konkurrenter. Detta utgör basen för 

att skapa, underhålla och behålla lönsamma, varaktiga och ömsesidiga relationer. Dagens 

marknadsföring fokuserar på rationella egenskaper såsom prestanda och pris, något som i butik är 

närmast ovidkommande för kund, då denne är fullt medveten om det faktum att merparten av utbudet 

erbjuder likvärdiga priser och kvalitet - något de flesta konsumenter på förhand undersökt på hemsidor 

och dylikt, i synnerlighet när det gäller större inköp. Det slutgiltiga, avgörandet i butik baseras på 

kundens känsla för produkten, hur den känns, låter, smakar, doftar och ser ut.259 Traditionell 

marknadsföring lever efter principer där dessa emotionella aspekter ofta utesluts, medan 

sinnesmarknadsföringsmodellen föreslår ett samspel. 260 Informanterna menar vidare att allt färre 

konsumenter har förutbestämda mål vid inköpstillfällen, idag tas köpbeslut i butik och dessa beslut är 

baserade på emotionella skäl och inte rationella. Förutbestämda köp tycks ha en mycket mer rationell 

grund där pris och prestanda spelar in. Impulsköpen å andra sidan föds ur emotionella övertygelser.    

 

Den slutliga och avgörande faktorn tycks dock av såväl strateger och praktiker, vara den emotionella. 

Detta kan som nämnt ovan vara naturligt då de flesta av människans handlingar bortser från det 

rationella och lyssnar på det emotionella och människan av naturen är en känslosam varelse som låter 

sig styras av denna. Att man söker efter likvärdiga egenskaper hos varumärken bör inte komma som en 
                                                
256	  Hultén.	  B,	  Broweus.	  N,	  van	  Dijk.	  M,	  (2009)	  Sensory	  Marketing,	  Palgrave	  Macmillan,	  Basingstoke	  
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York:	  Free	  Press	  
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chock, menar informanterna i denna studie. Ej heller att om man som konsument hittar varumärken som 

erbjuder det denne åtrår, släpper konsumenten denna inte i första taget. Varaktiga relationer bygger även 

här på ömsesidigt utbyte. Då konsumenten erbjuds rätt attribut har denne ofta för avsikt att ge något 

tillbaka. Ju mer tillfredsställande desto större ekonomisk uppoffring och upplevt värde. Genom 

människans sinnen och utleda natur ter det sig vara lättaste vägen till hens känslor och minne. Om man 

lyckas överraska med uppskattade upplevelser och appellerar flera sinnen i processen, ökar chanserna 

för att konsumenter ska falla för varumärken radikalt, menar informanterna.    

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att teoriavsnittet avhandlar hur begreppen Emotional Branding, 

Experience Marketing samt Sensory Marketing är tre ämnen som samspelar. Emotionella band knyts till 

kunderna genom att skapa upplevelser och dessa upplevelser kan byggas genom att använda de verktyg 

som sinnesmarknadsföringen erbjuder. Dessa ämnen beskrivs i teoriavsnittet men det klarläggs även att 

det bevisats fungera, genom experiment och studier gjorda av forskare tidigare. Med denna genomförda 

förstudie, fick sedan empirin påvisa tendenser kring hur dessa begrepp behandlas i verkligheten, där 

grupperna med marknadsföringsexperter respektive butikschefer inom dagligvaruhandeln fick 

representera två olika synvinklar kring ämnet. Experimentet, utfört av Bertil Hultén, som presenteras i 

empiridelen påvisar hur företag med enkla medel kan öka lönsamheten med sinnesmarknadsföring som 

ett verktyg. Vidare visar empirin att båda kategorierna av informanter, marknadsföringsstrateger samt 

butikschefer, uttryckte ett behov av att kommunicera emotionella värden genom upplevelser i 

butiksledet, samt att integrerandet av sinnena kunde bidra till detta. Butikscheferna uttryckte i samband 

med detta att de efterfrågade hjälp och kunskap från dess leverantörer, för att genomföra denna 

förändring.  

 

6. Diskussion  

I diskussionsavsnittet tas relevanta synpunkter, tankar och funderingar kring ämnet upp av forskarlaget. 

Egna slutsatser och ståndpunkter kommer även att belysas i detta kapitel.  

En slutsats som kan dras av undersökningen är att konsumentens känslomässiga anknytning till 

produkterna är avgörande vid köp. Vi anser att ett företag som lyckats med detta kan få ett försprång 

gentemot sina konkurrenter. Att kunna hantera detta verktyg handlar framförallt om att känna sina 

kunder. Detta inbegriper även att välja en specifik målgrupp och hålla sig vid denna. Vidare krävs också 

en beslutsamhet och medvetenhet att man inte kan tillfredsställa alla möjligt tänkbara konsumenter utan 

man kvarstår vid den målgrupp man ämnat ha. Varumärken idag tycks försöka bemästra en tillsynes 
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omöjlig uppgift om att vara alla konsumenter till lags. Detta kan dock vara fallgropen för de flesta då 

detta medför en monolog med en genomsnittlig kund istället för en dialog för en specifik. Företag 

kommunicerar prisförmåner och dylikt till alla istället för emotionella aspekter till den som vill bli 

berörd. 

Likväl som alla människor inte kommer överens med varandra, kommer aldrig ett varumärke komma 

överens med alla konsumenter. Måhända bör företag inse detta och koncentrera sig på de kunder som 

faktiskt har känslor för varumärket och bejaka den relationen. Det kan dock ses som en omöjlig uppgift 

att sålla ut dessa ur massan. Än svårare blir det i ett samhälle av överinformation. Konsumenter får 

sällan chansen att själva söka upp varumärken utan dagligen terroriseras med fler budskap än denne kan 

ta in.  Då kan syftet ses som förlorad i massan av reklambudskap.    

 
Företag ter sig vara medvetna om den stora inverkan emotioner har på konsumenter utan att nämnvärt 

strida i handling efter de principerna. I och med studien tillhandahölls enorma mängder material om 

emotioners styrka. Dock ter sig detta sällan vara något varumärken fokuserar kring. Emotioner kan här 

ses som den största byggklossen i framgångsrika varumärkens grund. Sällan övertygas konsumenter av 

attribut i form av prestanda eller kapacitet i allmänhet och befinnandes i butiker i synnerlighet. 

Konsumtionen grundas istället i känslan inför varumärket och vad den ingiver. Dessutom verkar det 

tämligen uppenbart att företag idag inte kan se eller hjälps se utanför ramarna av vad som är möjligt och 

genomförbart. Resurser och kapital talas ofta om som en bristande faktor. Dock har det uppenbarat sig i 

och med denna studie att alternativa marknadsföringsmetoder är genomförbara utan att vara 

resurskrävande.  

 

Upplevelsemarknadsföring har visat sig vara en avgörande faktor för positiva känslor i 

butikslandskapen, en miljö där utvecklingen har stått still. Den gemensamma nämnaren hos såväl 

strateger och akademiker som butikschefer har varit att i slutändan hänger hela butiksintrycket på 

upplevelser, eller snarare avsaknaden av dem som det ser ut idag. En ståndpunkt med rungande 

instämning har även varit det faktum att det är en ointressant upplevelse som erbjuds i dagens 

livsmedelsbutiker. Varumärken vill påverka, byråerna vill medverka och butikerna vill samverka, så var 

ligger bristen?  

 

Sinnesmarknadsföring har varit ett nyckelbegrepp genom denna studie. Upplevelser i butik har stort 

samband med antalet sinnen involverade i processen. Det menas att man till och med förlora kan på att 

inte införliva dessa sinnen. Sinnen i symbios är det mest övertygande verktyg man kan arbeta med, detta 
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beroende på dess starka förankring i människans känslor och minnen. Återigen är det emotioner som är 

viktiga knytpunkter. Det har vistats att sinnen kan påverka beteende i butik, köpbeteende, köplust, 

impulsköp och ha stor inverkan på de band man knyter med varumärken efter inköpen.  

 

Dagens marknadsföring i butik riktar sig dock enkom mot en eller ett par sinnen. Nästan helt uteslutande 

synen, ett sinne som sållar bort information innan den bearbetar. Doften, exempelvis, går aldrig att 

koppla bort, ej heller dess unika förmåga att knyta an till människors djupaste instinkter och känslor. 

Bristen här är dock något som tycks blivit acceptabelt inom butiksmarknadsföringen, trots kundernas 

upprepade försök att sniffa på schampo, bröd och diskmedel, för att nämna några. Ett försummande av 

till exempel synen skulle dock inte vara lika godtagbart.   

 

När konsumenter blir involverade på ett annat plan, genom sinnen, genom upplevelser, genom kunskap 

och inkluderande tycks ett sjätte sinne inverka. Något som väcker ens känslor på de mest primära plan 

och som inte går att sätta fingret på, man bara dras till det varumärket utstrålar. Lyckas man med detta 

kan man också vinna i det långa loppet. 

 

Studiens främsta bidrag har varit det gap som tycks finnas mellan vad marknadsföringsstrategerna och 

butikscheferna uttrycker. Marknadsföringsstrategerna tror på styrkan i denna typ av marknadsföring, 

men vet samtidigt att det finns en bakåtsträvande tendens inom branschen – något de förbryllas över i 

och med den stora kunskap som finns kring sinnenas betydelse. Även butikscheferna är positivt inställda 

till att använda detta tankesätt inom dagligvaruhandeln, men de anser sig behöva hjälp från annat håll 

för att möjliggöra en utveckling av upplevelsen. Det intressanta anser vi här vara gapet som tycks finnas 

mellan butikscheferna som är motiverade att utveckla upplevelsen genom adderande av fler sinnen till 

marknadsföringsstrategerna som är övertygade om att denna typ av marknadsföring fungerar, på alla 

typer av varor. Det tycks finnas en avsaknad av mod och kreativitet, hos byråer och företag, och en vilja 

att agera utanför de givna ramarna. Företagen bakom varumärkena som är leverantörer till 

dagligvaruhandeln är här möjligtvis de som sätter käppar i hjulen, vilka är de som i slutändan måste 

knyta de emotionella banden mellan kunden och varumärket. Men, som konstaterat, det krävs snarare 

kreativitet än budget, både medverkande marknadsföringsstrateger respektive butikschefer inom 

dagligvaruhandeln tror på dessa metoder – så varför sker inget?      
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6.2 Vidare forskning  
 
Sinnesmarknadsföring är ett ungt begrepp inom marknadsföring. Det är inte heller vedertaget eller vida 

känt och synen på hur marknadsföring ska bedrivas skiljer sig från den traditionella. Dock har tidigare 

forskning behandlat ämnet och fastställt att det är effektivt marknadsföringsverktyg som knyter starka 

band till konsumenter. Denna studie har utgått från detta ställningstagande. Angreppssättet har sedan 

baserats på intervjuer med marknadsföringsstrateger av olika slag samt butikschefer inom 

dagligvaruhandeln, vilket har visat på ett gap där dessa parter ser detta som en missad möjlighet men där 

butikscheferna inte anser att de besitter den kunskap som krävs för förändring. I och med detta skulle det 

vara av intresse att undersöka en part som denna studie inte har erhållit data från – den som utgörs av 

leverantörerna, alltså varumärkena. Detta för att få inblick i hur de ser på detta ämne - huruvida de ser 

möjlighet att arbeta med detta samt deras syn på den potentialen marknadsföringsstrategerna anser 

finnas i dessa metoder samt den hjälp som efterfrågas från butikschefernas håll angående att utveckla 

upplevelsen.   
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