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Sammanfattning	
	

Människan befinner sig i ett årtionde där samhället genomgår en strukturförändring till 
följd av digitaliseringen, något som påverkar större men också mindre aspekter i 
samhället. En förändring den enskilde individen men också företagen måste anpassa sig 
efter för att överleva. En tydlig effekt av digitala revolutionen är den ökade handeln 
online, vilken medfört förändringar i konsumentens likväl som företagens förutsättningar. 
En förändring som kommer med fördelar och nackdelar, vilka bör tas i beaktning. 
 
Livsmedelsbranschen är en bransch som under senare år påverkats av digitaliseringen, 
där handeln online förväntas accelerera inom den närmsta framtiden. Därför efterfrågas 
nu ytterligare samt ny förståelse för hur konsumentens upplevelse skiljer sig mellan den 
fysiska butiken och online. För företagen blir denna förståelse central för att veta hur dem 
skall arbeta för att kommunicera samt påverka den digitala enskilde konsumenten. Ett 
marknadsföringsverktyg som livsmedelsföretag använder sig av för att påverka 
konsumenten är sinnesmarknadsföring, där individens fem sinnen stimuleras med syftet 
att förstärka samt personifiera upplevelsen, vilket också kan påverka köpet. 
 
Forskarna av denna studie fann ett forskningsgap vid hur företag använder 
sinnesmarknadsföring online, samt om denna användning skiljer sig i den fysiska butiken 
och online. Därför har forskarna valt att utforma en studie med syftet att skapa en ökad 
förståelse för skillnaderna i hur konsumentens fem sinnen stimuleras i den fysiska 
livsmedelsbutiken samt online. Forskarna vill sedan analysera dessa skillnader för att 
skapa en djupare förståelse för sinnenas påverkan i konsumentens köpbeslutsprocess i de 
olika kontexterna. Vidare vill forskarna av denna studie generera insikt i eventuella 
skillnader mellan generation X och Y. 
 
Detta är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer används för att samla in 
empiriskt material från noggrant utvalda respondenter. Resultatet av studien visar på 
att  stimuleringen av sinnena i den fysiska butiken och online skiljer sig åt. Studien visade 
på att samtliga sinnen används och stimuleras i den fysiska butiken men att luktsinnet och 
smaksinnet faller bort online. Studiens resultat genererade också skillnader i vilken 
utsträckning sinnesstimuli påverkar konsumentens köpbeslutsprocess i den fysiska 
butiken och online. Där synsinnet spelar en central roll i båda kontexterna under samtliga 
steg av köpbeslutsprocessen. Dock uppstod problematik på grund av avsaknaden av 
känselsinnet online. Generation X och Y uppvisade lika men också olika svar gällande 
påverkan av sinnesstimulering under köpet. Påtaglig skillnad forskarna fann var vid 
stimulering av hörselsinnet, där generation X påverkades positivt och generation Y 
negativt. 
 



	

	 	



	

	 	

Förord	
	

Forskarna av studien vill rikta ett stort tack till samtliga som varit med och deltagit samt 
bidragit till denna uppsats. Forskarna vill lyfta ett extra stort tack till handledare Håkan 

Bohman, som från början till slut funnits till stöd och visat på både nyfikenhet 
och  engagemang. Vidare vill forskarna också tacka klasskamrater som bidragit med 

feedback under processen. Slutligen vill forskarna tacka varandra, där insats från båda 
parter varit avgörande för att uppsatsen färdigställts. 
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1.	Inledning		
 

Detta kapitel syftar till att presentera och diskutera bakgrunden till studien och det 
problem forskarna valt att studera. Avsnittet inleds med en introduktion av studiens 
problembakgrund. Där effekterna av den digitala revolutionen på livsmedelsbranschen 
presenteras. Detta åtföljs sedan av sinnesmarknadsföring, en marknadsstrategi som på 
senare år blivit allt mer betydande. Avsnittet avslutas med studiens syfte, två centrala 
frågeställningar och avgränsningar. 
 
1.1 Problembakgrund		
1.1.1	Effekter	av	den	digitala	revolutionen	 
Till följd av digitaliseringen har en ny plattform vuxit fram - Internet. Hela 98 procent av 
Sveriges befolkning har idag tillgång till internet, vilket har vänt upp och ner på 
individens sätt att leva (Davidsson et al., 2018). Något det ofta skämtas om, är internet, 
där förhållningssättet samt användandet kan benämnas som en generationsfråga. Utförda 
undersökningar har visat på att den yngre befolkningen vanligtvis kallad generation Y i 
Sverige använder internet i större utsträckning dagligen än vad den äldre generationen 
gör, också benämnd som generation X. Samma studie har också påvisat att 
internetanvändandet av generation X ökar drastiskt (Davidsson et al., 2018). Ytterligare 
studie av Lissitsa och Kol (2016, s. 309-310) påvisar att generation Y använder internet i 
högre utsträckning än vad generation X gör. Författarna av studien menar på att 
generation Y är sammansatt av en grupp “digitala infödingar”, en grupp vars individer är 
infödda till den digitala världen. Författarna av studien påvisar också att generation Y är 
positivt korrelerad med onlineshopping till skillnad från generation X där shopping online 
minskar med åldern och uppvisar en negativ korrelation.  
 
Framväxten samt utvecklingen av internet som plattform har skapat nya mötesplatser, 
vilka utvecklat samt förnyat hur, när och var människan kommunicerar och konsumerar. 
Internet har gett upphov till att företag inom olika branscher kan etableras på fler kanaler 
lokalt men också globalt. Till följd av internets genomslag och breda räckvidd, skapas 
också möjligheten att inhandla produkter på nya sätt (Wallström et al., 2017). Enligt 
PostNords E-barometer 2018 omsatte den totala handeln online i Sverige dryga 77 
miljarder svenska kronor, en ökning med 15 procent från 2017. En siffra som väntas 
fördubblas inom loppet av fem år om utvecklingen fortsätter i samma takt (PostNord, 
2018). I vissa branscher har internet slagit igenom med storm, i andra branscher går 
utvecklingen långsammare (Anckar, Walden, & Jelassi, 2002). Livsmedelsbranschen 
klassificeras som en av de mindre omogna branscherna när det kommer till försäljning av 
produkter online. En bransch där handeln online utgör en liten del i jämförelse med dess 
totala marknad, endast 1,6 procent av den totala mathandeln utgörs av handel online i 
Sverige. Trots låg andel försäljning online i jämförelse med den totala omsättningen av 
mat i Sverige är ändå livsmedelsbranschen den bransch vars handel online expanderat 
mest under det senaste året (Svensk Digital Handel, 2018).  
 
I samband med att näthandeln och den fysiska butiken interageras mer, uppkommer en 
viss problematik för livsmedelsföretagen. Enligt undersökning av Svensk Digital Handel 
(2018) har konsumenterna idag högre krav och önskemål än för bara några år sedan, där 
tillgänglighet och effektivitet står i fokus. Livsmedelsföretagen erbjuder därför idag 
billiga och snabba leveranser men också rabatter för att attrahera nya kunder till butiken 
online (Svensk Digital Handel, 2018). Vidare anser konsumenten också att det är viktigt 
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att webbsidan ska efterlikna den fysiska butiken (Benn et al., 2015). I en studie gjord av 
Svensk Digital Handel (2018) ställs företagen inför problematiken med att konsumenten 
online inte har möjligheten att kvalitetssäkra produkterna innan ett inköp. Studien visar 
på att två av tre konsumenter till och med avstår från att handla livsmedel online på grund 
av avsaknaden av kläm- och kännfaktorn. Till följd av den växande trend av handel online 
blir det därför centralt för livsmedelsföretagen att förstå konsumentens upplevelse och 
köpbeslutsprocess online, eftersom det kan stärka företagets relation till konsumenten 
men också position på marknaden.  
 
Det traditionella servicelandskapet, vilket Grönroos (2015) beskriver som arenan där 
utbyte och interaktion sker mellan kund och företag. Har i takt med digitaliseringen 
utvidgats till det Koerning (2003) beskriver som det virtuella servicelandskapet. De 
grundläggande funktionerna på nätbutikerna som ansågs vara avancerade för ett 
decennium sedan, till exempel enkel registrering, snabb sökning, olika val av 
betalningsmetoder och service för hemleverans, utgör numera grundläggande krav (Liang 
& Lai, 2002). Utöver de elementära funktionerna söker dagens konsument allt mer efter 
den totala upplevelsen. Enligt Mossberg (2003) kan företag genom faktorer i 
servicelanskapet påverka konsumenten på ett emotionellt plan, vilket kan påverka 
köpbeslutet. Vetenskapsmannen Kotler (1973) styrker ovan antagande och förklarar att 
dagens konsument attraheras och påverkas i stor utsträckning av det som finns 
runtomkring produkten. Servicelandskapet och dess komponenter har därför en inverkan 
på konsumentens köpbeslutsprocess.  
 
1.1.2	Konsumentens	fem	sinnen		
En marknadsstrategi som under de senare åren blivit ett erkänt forskningsområde inom 
konsumentmarknadsföring är sinnesmarknadsföring. Strategin används idag aktivt av 
företag för att stimulera kundupplevelsen och genom det knyta starkare band till 
konsumenterna. En strategi som gör upplevelsen mer individuell men som också påverkar 
köpbeslutsprocessen (Hultén, 2015, s. 3). Ytterligare forskning som gjort inom området 
är av Krishna (2012), författarens  definition av sinnesmarknadsföring är ”En 
marknadsföring som engagerar konsumenternas sinnen och påverkar deras 
uppfattningsförmåga, omdöme och beteende”. Krishna (2012) förklarar vidare att 
förståelsen för människans fem sinnen är viktigt när det kommer till att förstå 
konsumentens inlärning, beteenden samt attityder. En förståelse som företag kan dra nytta 
av enligt Hultén (2015). Genom att utforma servicelandskapet med eftertanke kan en 
känsla framkallas, som kan påverka konsumentens beteende och beslutsfattande, vilket 
kan öka chanserna för att ett eventuellt köp genomförs (Hultén, 2015). I och med att 
konsumentens fem sinnen inte stimuleras online i samma utsträckning som i den fysiska 
butiken, uppstår en viss problematik. Med hjälp av stimulering av konsumentens sinnen 
kan företag utforma korrekta strategier för kontexten, vilket i sin tur påverkar 
konsumentens beslutsfattande (Spence et al., 2014). Det är därför centralt för företag att 
skapa en djupare förståelse för konsumentens köpbeslutsprocess online. 
 
Pionjären Hultén (2015) indikerar i sin forskning om sinnesmarknadsföring, hur företag 
med hjälp av människans fem sinnen; syn-, hörsel-, lukt-, känsel- och smaksinne kan 
utveckla sinnesupplevelser för servicemiljöer. För att sedan med hjälp av olika strategier 
påverka sinnena med sensoriska stimulin. Hur det ser ut, låter, luktar, känns och smakar, 
har en inverkan på hur mycket pengar en konsument spenderar. Hur sensorisk information 
eller stimuli i samband med en servicemiljö påverkar och uppfattas av konsumenten men 
också möjliggöra hur kunden uppfattar olika varumärken och produkter (Hultén, 2015). 
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ICA Group är ett välbekant livsmedelsföretag som använder sinnesmarknadsföring för 
att förstärka helhetsupplevelsen och påverka konsumenten (Krishna, 2012). Även IKEA 
har under en lång tid använt sig av sinnesmarknadsföring i utformandet av 
servicelandskapet (Hultén, 2015).  
 
Sinnesmarknadsföring är en marknadsföringsstrategi vilken stimulerar människans fem 
sinnen i servicelandskapet. Med en målsättning att möjliggöra och skapa en 
multisensorisk varumärkesupplevelse för konsumenter. Företag kan med hjälp av 
sinnesmarknadsföring påverka konsumentens tankar, känslor och beteende i 
köpbeslutsprocessen. För att åstadkomma en positiv multisensorisk upplevelse för ett 
visst varumärke menar Hultén (2015) på att det är fördelaktigt om det finns en balans i 
stimuleringen av de olika sinnena, att det inte endast går att förlita sig på de visuella 
bilderna för att påverka konsumentens sinnen. Svårigheterna med att nå ut med dessa 
sensoriska delar online har gjort att försäljningen av livsmedelsprodukter upplevs som 
svårare online än inom andra branscher (Hultén, 2015).  
 
I tidigare forskning har frågan ställts hur företag ska agera online, eftersom det är allt 
svårare för företag att lyckas med försäljningen när konsumentens,  syn-, hörsel-, lukt-, 
känsel- och smaksinne inte kan stimuleras i tillräckligt stor utsträckning. Att 
konsumentens köpbeslut och produktutvärdering därmed påverkas negativt när det 
kommer till val av vissa varumärken och produkter (Hultén, 2015). Anckar, Walden och 
Jelassi (2002) belyser att det finns ett underliggande problem med att skapa kundvärde 
för konsumenter som köper livsmedel online. Där tidigare forskning har lyft 
svårigheterna i att klarlägga de faktorer som stimulerar konsumentens sinnen online och 
att det hämmar försäljningen. I en studie av Philips et al. (1997, refererad i Hultén 2015, 
s. 357) framkommer bevis på att internet försvårar köpbeslutet, eftersom alla sinnen inte 
kan beröras i den virtuella miljön. Vidare förklarar Hultén (2015) att varor som kräver 
multisensorisk information inhandlas i mindre utsträckning, till exempelvis frukt och 
grönt, där kvalitén inte går att avgöra online. Utfallet blir därför att konsumenter i allt 
större utsträckning avskräcks att handla livsmedel online som saknar sensorisk 
information. 
 
Baserat på litteratursökning med bakgrund från tidigare studier och teorier har ett 
forskningsgap identifieras. Ett gap med brist på kunskap om hur en multisensorisk 
varumärkesupplevelse, det vill säga sinnesmarknadsföring, påverkar konsumentens 
köpbeslutsprocess vid inköp av livsmedel online. Denna teoretiska lucka styrks även av 
Hulténs (2015) forskning inom området, som under de senare åren blivit allt mer 
betydelsefull, både i omfång och framväxt. Författaren poängterar att det saknas 
tillräckligt med forskning i relation till hur sinnesmarknadsföring påverkar 
köpbeslutsprocessen online. Även Anckar, Walden och Jelassi (2002) lyfter svårigheterna 
med att stimulera de fem sinnena online och hur det påverkar försäljningen negativt. I 
spegling med ovan argumentation har forskarna funnit motiv till utformandet av studiens 
syfte och centrala frågeställning.  
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1.2	Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för skillnaderna i hur 
konsumentens fem sinnen stimuleras i den fysiska livsmedelsbutiken samt butiken online. 
Dessa skillnader kommer sedan analyseras systematiskt för att skapa en djupare förståelse 
för sinnenas påverkan i konsumentens köpbeslutsprocess i de olika kontexterna. Vidare 
vill forskarna av denna studie även generera insikt i eventuella skillnader mellan 
generation X och Y.  
 
1.3	Centrala	frågeställningar 

• Hur skiljer sig användningen av sinnena när det kommer till den fysiska butiken 
och online inom livsmedelsbranschen? 

• Vad har sinnena för påverkan på konsumentens köpbeslutsprocess när det 
kommer till att köpa livsmedel online och i den fysiska butiken, samt finns det 
några skillnader mellan generation X och Y? 

 

1.4	Avgränsning	
Denna studie utgår från en geografiskt avgränsning eftersom studien ämnar att endast 
undersöka Sverige. Ytterligare avgränsning är att forskarna endast kommer undersöka 
konsumenter som köper livsmedel i den fysiska butiken samt livsmedelsbutiken online. 
När det kommer till avgränsning för val av respondenter har forskarna till studien valt 
hålla sig inom ramen för konsumenter inom åldersspannet 20-58 år, eftersom det utgör 
generation X och generation Y.  
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2.	Vetenskapliga	utgångspunkter		
 

I detta avsnitt redogörs de valda vetenskapliga utgångspunkterna för studien. 
Inledningsvis kommer forskarna beskriva bakgrunden till studiens valda ämne, följt av 
tidigare kunskap inom området. En redogörelse av studiens valda perspektiv presenteras 
sedan. Därefter introduceras studiens verklighets- och kunskapssyn följt av det 
vetenskapliga angreppssättet. Vidare följer forskningsstrategin och utformning av den 
teoretiska referensramen. Nästkommande del innehåller litteraturundersökning. 
Slutligen lyfter forskarna källkritik.  
 
2.1	Val	av	ämne 
Studiens ämnesval går inom ramarna för det företagsekonomiska begreppet 
marknadsföring. Ett område som studiens forskare fick upp ögonen ytterligare för under 
utbytesterminen på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Med utgångspunkt 
från marknadsföring samt genuint intresse för konsumentens köpbeteende och hur företag 
idag arbetar för att påverka konsumentens beteende, fann forskarna en nyfikenhet i 
sinnesmarknadsföring. Ett ämne som bland annat tidigare studerats av Hultén (2015), där 
författaren förklarar vikten av att stimulera konsumentens sinnen samt påvisar 
problematiken med avsaknaden av sinnena online. Livsmedelsbranschen valdes eftersom 
att tidigare forskning visar på problematik vid just försäljning av livsmedel online men 
också för att forskarna av studien har tidigare arbetslivserfarenheter inom denna bransch, 
det är också en bransch de gärna kan tänka sig arbeta i efter avslutat examen. Vidare har 
båda forskarna ett gemensamt intresse för den ökade digitalisering i samhället och dess 
konsekvenser eftersom att detta förändrar hur företag bedriver dess verksamhet. Tidigare 
forskning har påvisat skillnader i användandet av internet mellan generationerna, därav 
är det i forskarnas intresse att se om det skiljer sig mellan generationerna X och Y när det 
kommer till handel av livsmedel online.  
 
2.2	Vetenskaplig	förförståelse 
Innan studien påbörjades hade forskarna en medveten men också omedveten inblick i 
området, vilket påverkat utförandet, utformandet samt utfallet av studien. Förförståelse 
har genererats från tidigare arbetslivserfarenheter, till exempel vid arbete på ICA som 
butiksmedarbetare. Vidare har forskarna också införskaffat sig förkunskap från 
universitetet, där kurser på Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Umeå 
berört området marknadsföring. Ovan nämnd förförståelse är det som Johansson-Lindfors 
(1993, s. 76) benämner som information som forskaren har om ämnet innan studien 
påbörjas, vilket utgör en del av den vetenskapliga förförståelsen. Enligt Bjereld et al. 
(2009, s. 14) är det viktigt att forskarna under hela studiens gång har en förståelse för att 
de medvetet och omedvetet för ett resonemang men också drar slutsatser vilka kan färga 
studiens utfall. Forskarna har därför under studiens gång haft en medvetenhet om att 
förförståelse kan ha påverkat studien. Forskarna har genomgående haft i åtanke att deras 
förförståelse inom ämnet kan färga studien samt resultatet. Detta har tagits i beaktning, 
speciellt när det kommer till utformningen av intervjuguiden samt tolkningen av 
respondenternas svar. Johansson-Lindfors (1993, s. 76) lyfter också andrahandsförståelse 
som en del av förförståelsen, vilken innehåller den information forskarna tagit del av från 
litteratur, artiklar men också föreläsningar. Detta material lägger grunden för hur 
forskarna sedan utvärderar den empiriska verkligheten. Forskarna av studien har vid tidigt 
skede skapat en grundläggande förståelse för teorierna sinnesmarknadsföring och 
köpbeslutsprocessen, eftersom det är de områdena som studien bygger på. Forskarna fann 
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ett gap i forskningen gällande köpbeslutsprocessen online och sinnenas påverkan på 
processen och ville därför med denna studie öka kunskapen samt förståelsen inom detta 
område. Därför fann forskarna det högst relevant att skapa djupgående kunskap inom 
områden innan de påbörjade insamlandet av empirin. 
 

2.3	Studiens	perspektiv	 
Studien utgår från ett konsumentperspektiv med syfte att skapa en förståelse för hur 
konsumentens sinnen används samt påverkas i studiens givna kontexter. För att vidare 
analysera hur sinnena påverkas av olika stimulin under köpbeslutsprocessen vid köp av 
livsmedel i den fysiska butiken och online. Studien vill också lyfta skillnaderna mellan 
handel online och i den fysiska butiken samt se om det skiljer sig mellan generationerna 
X och Y. Genom att tillämpa ett konsumentperspektiv kommer därför studien underlätta 
för livsmedelsföretagens vidareutveckling av strategier inom sinnesmarknadsföring 
online samt vidare forskning av sinnenas påverkan på köpbeslutsprocessen.  
 
Eliasson (1995, s. 27) argumenterar för att forskning främjas av att de som utför studien 
anammar ett inifrån- samt ett utifrånperspektiv. Inifrånperspektivet associeras av intimitet 
och förståelse till skillnad från utifrånperspektivet, vilket karakteriseras av avstånd och 
objektivitet. De som utför studien är medvetna om att forskningsarbete understödjs av att 
flera olika perspektiv undersöks (Eliasson, 1995, s. 30). Anledning till att forskarna till 
studien valt ett konsumentperspektiv och inte företags- eller ledningsperspektiv, är för 
forskarna vill förstå hur konsumenten påverkas i köpbeslutsprocessen och inte hur 
livsmedelsföretagen aktivt arbetar med sinnesmarknadsföring och sinnesstimuli. Det 
valda perspektivet kan således i enlighet med ovan teori, klassificeras som ett 
utifrånperspektiv eftersom forskarna vill generera en förståelse för konsumenten. Vidare 
har bägge forskarna även arbetat i studiens givna undersökningsmiljö, vilket därmed kan 
styrka att studien utgår ifrån ett inifrånperspektiv. Trots detta saknar forskarna av studien 
kunskap i hur livsmedelsföretag på ledningsnivå arbetar med marknadsföring som 
påverkar konsumentens sinnen till köp i den fysiska butiken och online. Studien 
klassificeras med utgångspunkt i ett utifrånperspektiv där forskarna antar en mer objektivt 
och distanserat perspektiv på studien. Genomgående i denna studie kommer dem som 
utfört studien benämnas som forskare. När det kommer till använd litteratur och 
vetenskapliga artiklar från andra forskare och författare kommer dessa benämnas som 
författare. Med detta tillvägagångsätt hoppas forskarna av studien att tydligt redogöra för 
vilka antaganden, resonemang samt argument som förs av dem själva och vilken fakta 
som är tagen från litteratur och vetenskapliga artiklar.  Ordet “Vi” har genomgående 
under hela studien undvikit för att skapa en neutral värdering på studien.  
 
2.4	Verklighetssyn 
Enligt Bryman (2011, s. 35-36) innefattar en ontologisk verklighetssyn individens 
uppfattning av den sociala verkligheten och de andra individerna i den kontexten. Något 
som delas upp i två delar, objektivism och konstruktionism. Enligt Saunders et al. (2012, 
s. 130-131) utgår objektivismen från ett självständigt perspektiv där sociala fenomen inte 
påverkas av andra sociala aktörer som människan. Konstruktionism menar på att sociala 
fenomen och dess aktörer agerar tillsammans i den givna verkligheten vilka kan 
korrigeras genom interaktion mellan de individer som befinner sig i kontexten (Bryman 
& Bell, 2017, s. 53). Vidare förklarar Saunders et al. (2012, s. 132) att inom 
konstruktionismen har varje enskild individ sin egen uppfattning av verkligheten, där 
verkligheten skiljer sig från individ till individ. I enlighet med ovan har forskarna av 
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denna studie därför valt att anta ett konstruktionistiskt synsätt. Innevarande studie ämnar 
att skapa en förståelse för konsumentens subjektiva uppfattningar i en given kontext, en 
uppfattning som skiljer sig från individ till individ. Forskarna av studien finner därför 
argument i att sociala fenomen påverkar individens verklighet och att denna subjektiva 
uppfattningar kan variera från konsument till konsument, vilket skapar olika 
uppfattningar i liknande kontexter. Eftersom det är den subjektiva påverkan och 
uppfattningen forskarna av denna studie vill skapa en förståelse för, blir därför en 
konstruktionistisk verklighetensyn naturlig för denna studie.  
 

2.5	Kunskapssyn 
Enligt Bryman och Bell (2017, s. 15) handlar en epistemologisk ståndpunkt, det vill säga 
kunskapsteoretisk synsätt om vad som ska ses som kunskap inom ett område. Centralt för 
detta påstående är om den sociala verkligen och människan ska studeras från samma 
riktlinjer som den naturvetenskapliga. Positivism beskrivs som en naturvetenskaplig 
inriktad kunskapsteori, vilken är förekommande vid naturvetenskapliga metoder vid 
studier av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2011, s. 16). Huvudsakliga uppgiften 
med forskningen inom positivism är att bejaka empirisk vetenskap, experiment och 
tekniska lösningar. Vidare förklarar Bryman och Bell (2011, s. 16-17) interpretativism, 
en kunskapsteori som kritiserat faktumet att den sociala verkligheten inte bör studeras 
från samma riktlinjer som den naturvetenskapliga. Enligt Bryman och Bell (2011, s. 16-
17) finns det skillnader i det sociala samspelet och naturvetenskapens studieobjekt. 
Därför anser dem att det behövs en annan strategi när det kommer till att studera den 
sociala verkligheten som tar mer hänsyn till människan och dess uppfattningar vilket 
författarna benämner som interpretativismen. 
 
Utifrån ovan två presenterade kunskapsteorier kommer denna studie därför att utgå ifrån 
ett tolkningsperspektiv, det vill säga interpretativistiskt perspektiv vid utformandet av 
studiens forskningsdesign. Kunskapsteoretiska synsättet har valts eftersom att det bygger 
enligt Bryman och Bell (2011, s. 16-18) på förståelse och tolkning samt utgår ifrån 
människan som en social varelse. Detta blir därför relevant för en studie som ämnar 
studera människan olika sinnen i en given kontext. I detta fall där studien ämnar att  skapa 
en ökad förståelse för skillnaden i hur konsumentens fem sinnen stimuleras och vilken 
påverkan dessa har vid köpbeslutsprocessen, i den fysiska butiken men också online. I 
och med detta finner även forskarna argument i den hermeneutiska kunskapssynen, vilken 
bygger på en forskningsansats med subjektiv tolkning som analysredskap enligt Bryman 
och Johansson-Lindfors (2011, s. 507-508; Johansson – Lindfors, 1993, s. 44-45). Något 
som går i linje med den hermeneutiska kunskapssynen är forskarnas tidigare erfarenheter 
inom området, vilket gör att forskarna inte kan vara helt objektiva vid 
processen.  Förståelse bygger enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 57) på ett sammanhang 
av betydelser, följder, kontexter samt sociala sammanhang. Med stöd i det hermeneutiska 
kunskapssynen kan forskarna av denna studie skapa en förståelse för hur individens 
sinnen stimuleras samt påverkar köpbeslutsprocessen. 
 

2.6	Vetenskapligt	angreppssätt 
Enligt Eriksson och Kovalainen (2015) ska en forskningsstudie vara uppbyggd från en 
forskningsansats. Författarna lyfter tre centrala ansatser, vilka är; induktiv, deduktiv och 
abduktiv ansats. Författarna beskriver en deduktiv ansats som en teoretisk utgångspunkt 
där studien utgår ifrån att forskarna söker fakta och kunskap från redan existerande 
teorier. Ett resonemang som styrks från Bryman och Bell (2011, s. 11), vilka förklarar att 
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en deduktiv ansats analyserar de redan existerande teorierna, för att sedan anpassas till 
den verkligheten som studien ämnar att undersöka. Vidare belyser Bryman och Bell 
(2011, s. 11) att en deduktiv studie kan anses vara objektiv, eftersom den är baserad på 
befintliga teorier. Vid en induktiv ansats påbörjar forskaren studien med att samla in 
material och data från området, i syfte att finna mönster, vilka genererar nya teorier 
(Myers, 2013, s. 23). Författaren förklarar att en induktiv ansats anammar ett mer 
explorativt tillvägagångssätt till skillnad från deduktiv ansats, där redan existerande 
teorier prövas med hjälp av hypotesprövning för att sedan utveckla eller motbevisa 
tidigare resultat, teorier eller forskning. Enligt Saunders et al. (2012, s. 147) vill forskare 
med en abduktivt ansats justera redan förekommande teorier för att sedan tillämpa dem 
på nya kontexter. Saunders et al. (2012, s. 144) belyser också att en deduktiv ansats är 
gynnsamt när studiens syfte tar utgångspunkt från tidigare forskning. Eftersom forskarna 
av studien utgår från redan existerande teorier, där syftet är att utveckla, utvidga 
alternativt finna nya teorier och modeller inom området blir därför deduktiv ansats 
fördelaktigt för denna studie. Forskarna vill med studiens resultat generera ny förståelse 
och insikt inom området sinnesmarknadsföring online, vilket är ytterligare argument för 
valet av deduktiv ansats.  
 
2.7	Forskningsstrategi 
Med forskningsstrategi menas den generella inriktningen i genomförandet av forskning 
(Bryman & Bell, 2011, s. 26). De vanligast förekommande forskningsstrategierna är 
kvantitativ eller en kvalitativ metod (Myers, 2013, s. 7). Enligt Merriam (1994, s. 33) 
utgår en kvantitativ forskning från det numeriska till skillnad från en kvalitativ forskning, 
vilken främst utgår från ord. Vid kvantitativ metod är datainsamlingen kvantifierbar, 
vilket ger möjligheten att uppvisa eventuella stöd för hypoteser och samband. En 
kvalitativ strategi bygger istället på kvalitativ data, i form av bilder och ord, vilket innebär 
att en tolkning av data krävs för att sedan identifiera eventuella samband eller nya insikter 
(Bansal et al., 2018, s. 1189). En kvalitativ forskningsmetod används när studien ämnar 
att skapa en förståelse för en kontext där respondenternas mening och beteenden lägger 
en grund för denna förståelse (Myers, 2013, s. 8). Trost (2010, s. 32) påstår om syftet är 
att förstå människors sätt att resonera, reagera samt hitta mönster är det fördelaktigt att 
bedriva en kvalitativ studie.   
 
Med argument i ovan teorier finner forskarna att kvalitativ metod är främst lämpad för 
studien, eftersom forskarna vill skapa en ökad förståelse för användningen samt påverkan 
av konsumentens sinnen i studiens två kontexter. Vidare poängterar Bryman och Bell 
(2011, s. 386) att med en kvalitativ forskning vill de som utför studien förstå människors 
erfarenheter och upplevelser, ett resonemang som också styrker tillämpning av en 
kvalitativ metod i denna studie. Studien syftar till att skapa en ökad förståelse för 
skillnaderna i hur konsumentens fem sinnen stimuleras i den fysiska livsmedelsbutiken 
samt online. För att skapa en djupare förståelse för sinnenas påverkan i konsumentens 
köpbeslutsprocess i de olika kontexterna. En kvalitativ strategi är passande när målet med 
forskningen är att nå insikter om människor och situationer i dess upplevda sociala 
verklighet (Dalen, 2015, s. 15), vilket forskarna av innevarande studie vill. Anledning till 
varför forskarna inte anser att en kvantitativ studie är fördelaktig för denna studie är för 
att forskarna inte ämnar att kunna generalisera resultatet, forskarna vill inte heller skapa 
en övergripande bild över hur konsumenterna från generation X och Y påverkas av 
sinnesstimulering utan istället finna en djupare förståelse. Vidare ämnar forskarnas syfte 
inte till att mäta resultat genom kvantifierbar data utan istället skapa en djupgående 
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förståelse för individens påverkan av sinnesstimulering. Detta för att identifiera 
eventuella samband eller nya insikter inom området (Bansal et al., 2018, s. 1189). 
 

2.8	Val	av	teori 
I kapitel tre presenteras det teoretiska ramverket, uppbyggnaden av detta avsnitt har 
forskarna av studien valt att forma som en “teoretiskt tratt”, en naturlig uppbyggnad för 
att underlätta för läsaren. Tidigare studier har påvisat att sammankoppling av fysiska 
butiken och webbsidan stärker konsumentens helhetsuppfattning av företaget. 
Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av vad dagens marknad efterfrågar när det 
kommer till skapandet av helhetsbilden av ett företag, vilket är smidigt och effektivt 
sammankopplade plattformar och kanaler. Eftersom liknelserna samt sammankopplingen 
av den fysiska butiken och webbsidan påverkar konsumentens helhetsuppfattning av 
företaget. Detta avsnitt följs av en övergripande beskrivning av hur handeln online av 
livsmedel har utvecklats, där skillnader samt problematik lyfts. Fakta forskarna finner 
central för denna studie eftersom det lägger en grund för förståelsen av ämnet 
livsmedelsbranschen.  
 
Utformandet av servicelandskapet och det virtuella servicelandskapet anser också 
forskarna av studien spelar en central roll när det kommer till förståelsen av påverkan på 
konsumentens köpbeslutsprocess. Teorier och forskning kopplat till servicelandskapet 
har forskarna valt att inkludera eftersom att det väsentligt för att förstå hur utformandet 
av servicelandskapet faktiskt kan påverka konsumentens köpbeslut och processen därtill. 
Vidare följer en djupgående presentation av teorin sinnesmarknadsföring, bestående av 
en ingående förklaring av människans fem sinnen. Ett centralt teoretiskt avsnitt för denna 
studie, eftersom att studien syfte är att skapa en djupare förståelse för användningen samt 
påverkan på sinnena. Eftersom studien delvis bygger på förståelsen av sinnenas 
medverkande i köpbeslutsprocessen finner därför forskarna det högst centralt att 
presentera sinnesmarknadsföring djupgående. Trots att studien bygger på denna teori har 
forskarna valt att lägga den i slutet av teoriavsnittet. Detta för att det i enlighet med den 
“teoretiska tratten” forskarna valt att skapa den teoretiska referensramen ifrån, faller sig 
naturligt att sinnesmarknadsföring kommer i senare skede. Slutligen ges en grundlig 
presentation av köpbeslutsprocessens fem steg som följs av en redogörelse av generation 
X och Y . Eftersom forskarna till studien vill skapa en djupare förståelse för sinnesstimuli 
under konsumentens köpbeslutsprocess ser dem de relevant att förstå samt inkludera 
samtliga steg som konsumenten genomgår. Redogörelsen av generation X och Y ligger 
till grund i att forskarna av innevarande studie vill generera insikt i eventuella skillnader 
mellan generation X och Y. Med de valda teorierna har forskarna genererat en 
vetenskaplig grund inför skapande av intervjuguide och insamling av empiri. Detta för 
att i ett senare skede analysera det empiriska material tillsammans med tidigare forskning 
inom området för att kunna svara på studiens två frågeställningar.  Teorier som forskarna 
inte funnit användbara har aktivt valts bort, denna åtgärd har vidtagits om forskarna funnit 
tunt forskning inom området, om teorin eller forskningen varit för omfattande alternativt 
bristfällig. Exempel på teorier och modeller forskarna valt att exkludera från studien är; 
Hofstedts kulturdimensionsteori, Lindströms holistiska femhörning, multikanaler och 
SSV modellen. 
 
2.9	Litteratursökning	 
I och med den mängd information som finns tillgänglig i samhället är det viktigt att 
urskilja olika typer av källor. Saunders et al. (2012, s. 83) kategoriserar upp dessa källor 
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som primärkällor, sekundärkällor samt tertiära källor. Primärkällor är den första 
tillgången av information. Sekundärkällor är källor där det refereras tillbaka till 
primärkällor. Tertiära källor används som hjälpmedel, tillexempel uppslagsverk, för att 
finna primär och sekundärkällor. Inför litteratursökning har forskarna av denna studie i 
största mån först försökt generera en bredd i all den litteratur och forskning de kunde 
hitta. För att sedan i ett senare skede selektera ut den fakta som var främst lämpad samt 
mest relevant för studien. Forskarna har haft tillgång till Umeå universitetsbibliotek och 
olika databaser som till exempel SAGE journals oh Google Scholar. Inledningsvis utförde 
forskarna av studien en genomgång av vetenskapliga artiklar som belyser 
sinnesmarknadsföring, köpbeslutsprocessen samt servicelandskapet. I sökmotorerna gavs 
forskarna möjligheten att selektera ut de källor vilka var kollegialt granskade.  Ytterligare 
inspiration för vidare läsning ingavs sedan från rekommendationer från handledare, där 
forskarna efter detta återgick och utförde samma process igen men nu med nya sökord.  
 
Vidare har forskarna i studien försökt i största möjliga mån utgått från primärkällor, men 
fåtalet sekundärkällor har ändock använts. Forskarna har även använt informationskällor, 
till exempel via hemsidor och online-rapporter. Detta förekommer i avsnittet om digitala 
revolutionen och dess framväxt samt livsmedelsbranschen online. Delar av 
problembakgrunden är uppbyggd på en kombination av vetenskapliga artiklar samt ovan 
nämnda informationskällor. I det teoretiska avsnittet och praktiska metoden har litteratur 
från Umeå universitetsbibliotek främst används. Denna litteratur har också kombinerats 
med vetenskapliga artiklar, för att skapa bredd samt djup. Under sökandet av olika teorier 
har forskarna av studien fokuserat på att hitta olika författare av fakta, teorier samt studier. 
Detta för att generera en bredd i förståelsen samt för att kunna generera kunskap från 
olika perspektiv. Vidare har forskarna av studien försökt tolka teorin tillsammans med 
empirin i störst möjliga objektiva utsträckning. Forskarna har funnit mycket inspiration 
ifrån artiklar som gjort studier inom de använda vetenskapliga områdena. När forskarna 
påträffat artiklar som berör studiens givna undersökningsområde, har forskarna aktivt valt 
att därifrån klicka sig vidare till nya artiklar. 
 
Rapportens valda språk är svenska, dock har flertalet använda vetenskapliga artiklar varit 
på engelska, vilka har valts att översätta för studiens ändamål.  Vidare har forskarna även 
använt både svenska och engelska uttryck när de sökt fakta och information på sökmotorn 
Google. Exempel på sökord som används är; sinnesmarknadsföring, sensory marketing, 
servicelandskap, customer experience, köpbeslutsprocess, generation X och Y, 
framväxten av online handel av livsmedel, livsmedelsbranschen online, problematik med 
att handla livsmedel online, skillnader mellan online och handel i den fysiska butiken. 
Bredden av de olika sökorden har i sin tur även genererat och bidragit till utsträckt 
kunskap inom området för forskarna.   
 
2.10	Källkritik	
Syftet med källkritik är att värdera studiens källor samtidigt bedöma dess tillförlitlighet. 
Enligt författarna Thurén och Strachal (2011, s. 13) finns det fyra olika källkritiska 
kriterier som forskare av en studie bör ta i beaktning för att presentera sanningsenlig fakta. 
Vilka är; äkthets, tidssambands, oberoende och tendensfrihets kriteriet. 
 
Det första kriteriet handlar om äkthet och säkerställs genom att källan som används är 
pålitlig och sanningsenlig utan förfalskningar (Thurén & Strachal, 2011, s. 13). Forskarna 
av innevarande studie har främst använt sig av vetenskapliga tidskrifter och facklitteratur, 
där majoriteten av litteratur påträffats via sökningar från företagsekonomiska databaser 
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vid Umeå universitetsbibliotek och Google Schoolar. Där ett flertal tidskrifter har 
används för att bredda bilden av undersökningsområdet. För att säkerställa att litteraturen 
är vetenskapligt grundad och tillförlitlig har forskarna främst använt sig av vetenskapliga 
tidskrifter som är ”Per reviewed” och expertgranskade. Kurslitteratur har använts och 
förekommer framförallt i den praktiska metoden och i teoriavsnittet 
sinnesmarknadsföring. Samtliga böcker i teoriavsnittet är utgivna av forskare i 
ämnesområdet inom institutionen för marknadsföring. Likaså metodkapitlen, vilka 
innehåller böcker som är publicerade av experter inom området, eftersom praktiska 
metodval inte skiljer sig nämnvärt mellan olika forskare anses litteraturen som tillförlitlig.  
 
Thurén (2013, s. 7) förklarar att desto mer nutida källan är, desto trovärdigare är den. 
Författaren menar på att äldre källor kan skapa en misstro, ett resonemang som styrks 
av  Ejvegård (2009, s. 72), där författaren poängterar att forskare bör eftersträva aktuella 
källor i största möjliga mån. Med hänsyn till ovan argument och det andra kriteriet 
tidssamband, har forskarna i denna studie genomgående haft händelsen som utspelat sig 
och tidsspannet mellan när källan publicerades i åtanke (Thurén, 2013, s. 7). Att i största 
möjliga mån och ha ambitionen att använda samtida källor. Thurén och Strachal (2011, 
s. 13) belyser att källans äkthet kan stärkas om den uppdateras och aktualiseras över tid. 
Eftersom studiens ämnesområde är relativt nytt finns det sannolikhet att forskning inom 
området kan komma att publiceras inom närmsta framtiden. Med vissa undantag 
förekommer äldre källor i bakgrundsbeskrivningen för forskningsområde, detta i syfte för 
att presentera grundkällan som sedan följs vidare med nyare alternativt utvidgade studier 
för att styrka argument samt källans trovärdighet.  
 
Det tredje och näst sista kriteriet för att studien ska innehålla sanningsenlig fakta är 
oberoende. Ett kriterium som innebär att källorna som används inte ska vara 
sekundärkällor eller kopierade, i syftet att avstå från att den ursprungliga källan har 
bearbetats (Thurén, 2013 s. 8). För att förhålla sig till kriteriet och för att inte minska 
studiens trovärdighet har forskarna i innevarande studie fokuserat på primärkällor och 
undvikit att använda sig av sekundärkällor i största möjliga mån. I vissa undantag när inte 
en primärkälla funnits har sekundärkällor används, i dessa fall har källan granskats 
noggrant och bedömts tillförlitlig utifrån de källkritiska principerna. I dessa fall har även 
stor vikt lagts på att komplettera med andra källor som slagkraft för att styrka teorin.  
 
Kriteriet tendensfrihet handlar enligt Thurén (2013, s. 8) om att källan inte ska och ge en 
förvrängd bild av verkligheten, med anledning av någons politiska, personliga, 
ekonomiska skäl eller intressen.  Enligt Alvesson och Sköldberg (2008, s. 224) kan en 
källa anses vara mindre trovärdig om informationen presenteras utifrån individens 
omedvetna och medvetna intresse för ämnet och genom det vinklas till personens fördel. 
I beaktning till detta har all litteratur som används granskats ett flertal gånger, för att 
säkerställa kriteriet men också för att styrka trovärdigheten och tolka det som sägs. För 
att ytterligare stärka detta kriterium och undvika snedvridning har forskarna valt att sträva 
efter att använda fackgranskad litteratur.   
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3.	Teori	
 

I kommande avsnitt kommer forskarna genomgående presentera de teorier studien 
bygger på. Teoriavsnittet kommer inledas med en tillbakablick av livsmedelsbranschens 
utveckling följt av betydelsen av servicelandskapet och vidareutvecklingen av det 
virtuella servicelandskapet. Nästkommande avsnittet berör en ingående presentation av 
sinnesmarknadsföring som marknadsföringsteori samt innebörden av människans fem 
sinnen. Forskarna presenteras sedan teorin köpbeslutsprocessen med tillhörande 
impulsköp samt en utvecklad köpbeslutsprocess, vilken används vid online handel. 
Slutligen redogör forskarna för karakteristiska drag för generation X och generation Y. 
Avslutningsvis kommer en konceptuell modell av den teoretiska referensramen att 
illustreras, vilken ligger till grund för utformningen av intervjuguide och 
sammanställningen av empiri. 
 
3.1	Den	fysiska	livsmedelsbutiken	och	online 
Livsmedelsbranschen har genomgått en strukturell förändring under de senaste åren till 
följd av högre konkurrens och utveckling på marknaden (Nilsson et al., 2015). Enligt 
Pettersson, Olsson och Fjellström (2004) minskade antalet livsmedelsbutiker i Sverige 
från 39 000 till cirka 6000 butiker mellan åren 1950 till 2004. Många mindre butiker, med 
ett smalare produktsortiment, ersattes med självbetjäningsbutiker med bredare 
produktsortiment. Forskare som Elms et al. (2010) hävdar att förändringar som skett inom 
detaljhandeln under de senaste 30 åren har inneburit att det inte längre enbart är viktigt 
att förstå vart konsumenten handlar utan också hur.  
 
Forskarna Liang och Lim (2011) belyser i sin studie att aktörer inom livsmedelsbranschen 
upplever ett växande behov av att använda internet för att öka konkurrenskraften på 
marknaden. Livsmedelsbutiken online som en handelskanal, har bidragit till att 
matleverantörer fått direktkontakt med konsumenter utan att de behöver gå in i den 
fysiska matbutiken (Morganosky & Cude, 2000). Enligt en konsumentundersökning 
gjord av Svensk Digital Handel (2018) har den digitala mathandeln varit en utav de 
branscher som under en längre period haft en uppåtgående tillväxtfas. Där tillväxten 
framförallt synliggjordes under år 2015 när den digitala livsmedelshandeln växte med 39 
procent, det var även i samma veva som antalet online-koncept expanderades. De rena 
nätaktörerna ökade i antalet samtidigt som fysiska traditionella butikskedjor förflyttade 
sin verksamhet online. Trots den snabba utvecklingen inom detaljhandeln sker 
majoriteten av alla inköp av mat fortfarande i traditionella butiker, som närbutiker och 
stormarknader (Nilsson et al., 2015). I och med den större friheten att välja vad och var 
det går att handla har konsumenterna börjat ställa högre krav på marknadens aktörer. 
Vilket har resulterat i att livsmedelsbutiker idag måste gå till möte för konsuments behov 
med ett bredare utbud av varor och tjänster, både i den fysiska butiken och online (Hsu, 
Huang & Swanson, 2010). 
 
Enligt Stone, Hobbs och Khaleeli (2002) använder företag idag multikanaler för att 
kommunicera till marknaden med hjälp av olika kanaler, online såväl som offline. 
Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) förklarar vidare att multikanaler underlättar för 
företagen att nå ut till den befintliga men också den potentiella kunden. Venkatesan, 
Kumar och Ravishanker (2007) menar på att användandet av multikanaler också ökar 
försäljningen. Enligt Brynjolofsson, Hu och Rahnman (2013) fungerar omnikanaler 
likadant som multikanaler dock utan barriärer, alla kanaler företaget använder sig av är 
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sammansvetsade, vilket skapar en personifierad kundupplevelse. Författarna lyfter 
processen av att beställa en vara online för att sedan få den levererad alternativt 
upphämtad i butik som ett exempel för att enkelt förstå begreppet omnikanaler. En 
integrerad kombination av den fysiska butiken och webbsidan är ett tillvägagångssätt som 
företag bör sträva efter. Vidare förklarar Brynjolfsson, Hu och Rahman (2009) hur viktigt 
det är att anpassa de platser där företaget når kunden utifrån kundens önskemål och krav. 
Författarna argumenterar för att det är högst relevant att interagera fysiska butiken med 
online handeln. Herhausen et al. (2015) styrker detta argument ytterligare och påvisar att 
framtidens konsument inte kommer använda den fysiska butiken i samma utsträckning 
som idag.  
 
Flavian, Gurrea och Orús (2016) påvisar att sparandet av tid, minskandet av geografiska 
avstånd samt lägre priser som fördelar med online handel. Skribenterna Wolfinbarger och 
Gilly (2001) menar på att kunder som handlar online upplever att det finns mer 
valmöjligheter och mindre stress. I författarnas studier påvisar de även att den generella 
upplevelsen är mer tillfredsställande online än i den fysiska butiken. Författarna 
poängterar dock att det finns fördelar med den fysisk butiken också, konsumenten 
upplever här mer samhörighet samt en högre grad av tillgänglighet för mänsklig hjälp.  
 
3.1.1	Problematik	med	att	konsumenten	är	online	men	inte	fysisk	närvarande 
Enligt Morse (2011) finns det en del skillnader när det kommer till inköp av varor online 
och i den fysiska butiken. I den fysiska butiken är konsumenten fysisk på plats, till 
skillnad från online handeln, där konsumenten är psykiskt men inte fysiskt närvarande. 
Något som genererar avsaknad av mänsklig kontakt och därmed en viss problematik 
gällande minskad grad av säkerhet (Gefen, Karahanna & Straub, 2003).  Ett resonemang 
som styrks av Harris och Goode (2010), vilka påvisar att avsaknaden av mänsklig kontakt 
online påverkar tilliten. Författarna tar även upp avsaknaden av stimuleringsfaktorer, 
såsom doft och känsel, vilket ger motiv för företagen att lägga mer vikt vid andra sinnen 
online, till exempel syn och hörsel. Ytterligare påtagliga svårigheter konsumenten möter 
online är enligt Flavian, Gurrea och Orús (2016) frånvaron av att inte kunna prova och 
känna produkten innan ett eventuellt köp. Författarna lyfter också faktorer som ökar 
graden av tryggheten och tillit online, vilket kan säkerställas genom ett välfungerande 
säkerhetssystem och lättorienterad hemsida. Något Liang och Lim (2011) också 
argumenterar för, där författarna menar på att livsmedelsbutikernas webbdesign måste 
överensstämma med konsumenternas krav på användarvänlighet och kontroll. Med 
avseende på dessa krav kan företag uppmuntra till positiv inställning och köpintention 
gällande inköp av livsmedel online.  
 
3.2	Betydelsen	av	servicelandskapet 
Bitner (1992) grundaren av traditionella teorin servicelandskapet menar på att atmosfären 
och de fysiska delar som finns i en butiksmiljö påverkar samtliga involverade individers 
humör, känslor och beteende. Författaren poängterar dock också att tidigare erfarenheter 
och förväntningar påverkar konsumentens uppfattning av servicelandskapet. Enligt 
Zeithaml och Bitner (2003) är traditionella servicelandskapet den miljö i den fysiska 
butiken där ett eventuellt utbyte sker mellan två parter, till exempel atmosfären och dess 
delar i konsumentens lokala livsmedelsbutik. När konsumenten utför veckohandling 
kommer det finnas olika faktorer i servicelandskapet som påverkar vad som kommer 
hamna i varukorgen.  Ett väldesignat servicelandskap kan enligt Lin (2004) till och med 
väcka en känsla av hunger. Samtliga faktorer som eventuellt kan påverka individen i en 
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viss miljö, i detta fall den fysiska livsmedelsbutiken, kan samlas inom ramen för det 
Zeithaml och Bitner (2003) benämner servicelandskap. Kotler (1973) har tidigare 
argumenterat för vikten av att företag bör utforma servicelandskapet med eftertanke. 
Författaren menar på att ett väldesignat servicelandskap kan framkalla känslomässiga 
reaktioner, vilka påverkar konsumentens totala upplevelse men också köpbeslutsprocess. 
Lovelock (2000) argumenterar för att servicelandskapet kan stimulera kundens sinnen 
positivt men även negativt. Författaren styrker även i sin forskning att det blir mer centralt 
för företag att ta servicelandskapets utformande i beaktning. Lovelock (2000) presenterar 
ett exempel där flygbolaget Singapore Airlines, arbetar med utformningen av atmosfären 
i syfte av att stärka kundens helhetsupplevelse.  
 
Enligt Lin (2004) är servicelandskapet avgörande för kundens helhetsbild av företaget. 
Författaren exemplifierar genom att förtydliga hur mycket gäster på hotell faktiskt 
interagerar i större utsträckning med servicelandskapet än med de anställda. Vidare 
belyser Bitner och Zeithaml (2003) att det är genom olika faktorer i servicelandskapet 
som individens olika sinnen stimuleras, vilket påverkar konsumentens helhetsupplevelse. 
Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) styrker detta argument och menar på att estetisk design 
ökar graden av visuell tillfredsställelse. Vidare argumenterar Bryman (2004) för att 
tematisering av servicelandskapet är central att fokusera på för att förstärka helhetsbilden 
av företaget, vilket kan göras genom bland annat musik, arkitektur och konst. Vidare 
lyfter Norman (2000) att design och estetik är avgörande faktorer i hur individer resonerar 
på ett emotionellt men också rationellt plan.  
 
Nguyen (2006) har kategoriserat upp de faktorer som påverkar individen i 
servicelandskapet i tre olika dimensioner. Den första dimensionen är faktorer som 
generellt sett påverkar sinnena och benämns som omgivningsförhållanden, detta kan 
exempelvis vara ljus, ljud, färg och doft.  Den andra dimensionen består av design och 
utrustning i rummet, det kan till exempel innefatta allt från hela byggnader till placering 
av hyllor. Lin (2004) argumenterar också för att placeringen av interiör samt generella 
utformningen i butiken undermedvetet skapar en personlig prägel på miljön för 
konsumenten. IKEA är ett tydligt exempel på företag som använder design och utrustning 
som influerar och styr konsumenten genom olika avdelningar. Den tredje dimensionen 
som författaren lyfter består av visuella symboler och tecken, vilka påverkar 
konsumenten i butiken, exempel på detta kan vara Lidl´s slogan ”Allt annat är olidligt” 
(Lidl, 2019). Ytterligare exempel kan vara de pilar som pryder Elgigantens golv som visar 
vilken riktning kunden ska gå för att komma till kassan. Nguyen (2006) förklarar att dessa 
symboler och tecken är viktiga riktlinjer när det kommer till vad företaget vill 
kommunicera för budskap till kunden. 
 

3.3	Virtuella	servicelandskapet 
Det traditionella servicelandskapet har i takt med digitaliseringen utvidgats till det 
Koernig (2003) beskriver som det virtuella servicelandskapet, vilket är en webbsida och 
dess funktioner. Författaren förklarar att dagens konsument har nya behov och önskemål 
av webbsidans uppbyggnad, till skillnad från ett decennium sedan, när det räckte att 
tillgodose konsumentens funktionella behov. De elementära funktionerna som förr 
klassificerades som en komplex process, till exempel smidig och enkel registrering, 
sökning och betalning, upplevs idag enligt Liang och Lai (2000) som grundläggande krav. 
 
Cheng et al. (2009) understryker att flertalet studier som gjorts visar på att den 
emotionella utvärderingen av miljön där utbyte sker, är central för vilket beteende 
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konsumenten uppvisar. Författarna berör också problematiken vid handel online, där 
konsumenten närsomhelst kan klicka ner webbläsaren, till skillnad från i butik där 
konsumenten mer eller mindre tvingas igenom butiken för att komma till utgången. Ha et 
al. (2007) redogör för att dagens konsument vill att det virtuella- och det traditionella 
servicelandskapet sammanflätas och liknas vid varandra. För att skapa en liknande 
upplevelse i den fysiska butiken som online bör företag enligt författarna Ha et al. (2007) 
använda sig av strategin online visual merchandising vid utformandet av det virtuella 
servicelandskapet.  Målet med online visual merchandising är att arbeta med det visuella 
genom att skapa digitala butiksmiljöer som tilltalar och inspirerar konsumenten, för att 
öka försäljningen (Framtid, 2019). Genom detta tillvägagångssätt påstår Ha et al. (2007) 
att köpbeslutsprocessen online blir mindre komplex. 
	

3.4	Presentation	av	Sinnesmarknadsföring	
Enligt Pine och Glimore (1999) har den ökade konkurrensen mellan varu- och 
tjänsteföretag skapat en övergång från tjänsteekonomi till en upplevelseekonomi. Där 
upplevelser ses som en av de viktigare faktorerna för värdeskapande i framtiden, att 
vikten ligger i att tillfredsställa konsumenterna på ett djupare plan. Författarna Pine och 
Glimore (1999) förklarar vidare att företag med hjälp av att positionering och 
differentiering kan skapa och utveckla upplevelser, vilka  kommer gynna företaget med 
ökad lojalitet, konkurrensfördelar och lönsamhet. Under de senaste åren har forskare 
skapat ett allt större intresse för betydelsen av upplevelser, känslor och sinnen i samband 
med olika konsumtions- och köpprocesser. I och med förändringskrafter inom den 
digitala teknologin har nya krav ställs på marknadsföringen, därför behöver företagen 
enligt Hultén (2015, s.107) utveckla nya synsätt, begrepp och modeller. Vidare resonerar 
Hultén (2015, s. 107) att det med argument ovan blir centralt för företag att 
uppmärksamma det emotionella och intellektuella behoven. Baserat på en bristande 
betoning ur både en teoretisk och praktisk synvinkel inom den moderna 
marknadsföringen, har forskningsområdet sinnesmarknadsföring blivit en allt mer 
framväxande marknadsföringsstrategi. Hultén (2015, s. 127) forskare inom området, 
påvisar hur företag med hjälp av människans fem sinnen; syn, hörsel, lukt, känsel och 
smak kan skapa individuella upplevelser av varumärken och produkter, med ett syfte att 
skapa en alltmer personlig marknadsföring.  
 
En teoretisk utgångspunkt i sinnesmarknadsföring är att företag kan fokusera på 
sinnesstrategier och sinnesupplevelser i serviceprocessen i syfte att skapa värde, 
varumärkesimage samt en helhetsupplevelse för konsumenten (Hultén, 2015 s. 127). 
Hultén (2015, s. 125) förklarar att människan använder sinnen för att hämta och lagra 
information från omgivningen, vilket i sin tur skapar känslor som är kopplade till 
specifika minnen. Med hjälp av sinnesmarknadsföring och stimulation av konsumenters 
fem sinnen kan företag påverka individen på ett medvetet såväl som på ett omedvetet 
plan. Genom att involvera konsumentens sinnen skapas det enligt Hultén (2015, s. 129) 
en mer emotionell och djupare upplevelse av produkten och varumärket, på ett allt mer 
personligare och intimare sätt än vad marknadsförare tidigare lyckats med. 
 
Studier inom området berör frågor kring hur sinnesmarknadsföring ska utformas. Krishna 
(2013) definierar sinnesmarknadsföring som en strategi, vilken engagerar konsumentens 
sinnen och påverkar ett visst köpbeteende. Författaren menar vidare på att det handlar om 
att förstå människans fem sinnen, vilket görs utifrån intryck, uppfattningsförmåga, 
utvärdering, tankemönster, lärdom, preferens och emotioner. I motsats till Krishna (2013) 
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menar Hultén (2015, s. 127) på att fokus bör ligga på att inkludera frågor med 
utgångspunkt kring företags- och varumärkesimage, samt skapandet av upplevelser och 
konsumentvärde. Författaren menar på att sinnesmarknadsföring, ur ett 
ledningsperspektiv, ger utrymme till att öka kunskapen och förståelsen av människans 
fem sinnen och hur sinnesstimuli kan påverka beteendet i köp- och 
konsumtionsprocessen. Där själva sinnesupplevelsen skapar en reaktion hos mottagaren 
(Hultén, 2015 s. 127). 
 
3.5	Människans	fem	sinnen	 
3.5.1	Synsinnet 
Det mest kraftfulla av människans fem sinnen är enligt Hultén (2015, s. 199) synsinnet. 
Enligt Lindström (2005) klassificeras ögonen som människans mest betydelsefulla 
sinnesorgan och står för 70 procent av insamlingen av sensorisk information. Det visuella 
systemet, även kallat synsinnet, hjälper människan att se skillnader och uppfatta olika 
förändringar i omgivningen, exempelvis kan en ny design eller en annorlunda utformning 
av en produkt dra till sig uppmärksamhet med hjälp av ögonen. Hultén (2015) beskriver 
vidare hur det som förmedlas visuellt kopplas och jämförs med vad en individ har för 
erfarenheter och tidigare upplevelser, vilket ger människan olika sinnesintryck. 
Författaren understryker att företag länge förbisett betydelsen av olika visuella stimuli 
inom marknadsföring, vilket på senare tid resulterat i en nyfikenhet samt ökad forskning 
inom området. Forskare är idag därför överens om att det visuella i butiken samt på 
webbsidan påverkar konsumenten. 
 
Krishna (2013) lyfter fram betydelsen av visuella stimuli i forskningsstudier och hur det 
kan ha en inverkan på konsumentens köpbeteende. När det gäller en påverkan på val av 
produkt, konsumtion, köp av kvantitet samt försäljningssiffror. Att företag kan visualisera 
information kring ett varumärke eller produkter för att bygga konkurrensfördelar, 
samtidigt som de knyter an till konsumenter på ett effektivare sätt. Något som tyder på 
att stimulerade av synen kan vara helt avgörande om en konsument lägger märke till en 
produkt eller inte (Krishna, 2013). Hultén (2015, s. 132) styrker Krishnas (2013) 
argument och menar på att en fördelaktig strategi som företag kan använda sig utav är 
synstrategin. Genom att aktivt använda sig av ett visuellt uttryck kan företag differentiera 
sig från konkurrenter samt skapa en utmärkande varumärkesidentitet på marknaden. 
Hultén (2015, s. 207-208) har i studier påvisat att visuellt riktade annonser lagras enklare 
i minnet i jämförelse med verbalt riktade annonser. Att det finns en stark korrelation 
mellan att visuell information har en inverkan på konsumenternas värderingar och 
attityder kring produkter, vilket också ökar köpintentionen.  
 
Enligt Bagchi och Cheema (2013) är färg något som utgör en stor del av det vardagliga 
livet, vilket också har stor påverkan på de beslut konsumenten tar men också 
uppfattningsförmågan, ett faktum företag kan dra nytta av genom att använda olika färger 
i allt från annonser och logotyper till färgsättning på produkters förpackningar. På samma 
sätt kan företag också använda färg som ett verktyg att påverka konsumenten i 
servicelandskapet. Hultén (2015, s. 237-238) utvecklar detta vidare och lyfter också fram 
att färg har en avgörande roll när det kommer till konsumenters sinnesupplevelse och kan 
påverka konsumenten. Färgen röd har visat sig ha en positiv inverkan på aptiten, vilket 
också kan förklara varför den oftast används inom snabbmatsrestauranger. Färgen blå 
uppfattas vanligtvis som avstressande, vilket kan öka köpbenägenheten i och med att 
konsumenten lägger ned mer tid vid sökandet av produkter. Människans färgupplevelser 
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varierar och kan ha olika effekter mellan individer och gör det oftast omöjligt att koppla 
en färg med respons (Hultén, 2015, s. 237). Soars (2009) styrker ovan resonemang och 
påvisar i sina studier att färg kan ge användbara resultat på hur konsumenter reagerar samt 
en påverkan på individens handlingar och tolkningar i en butiksmiljö. 
 
3.5.2	Hörselsinnet	 
Enligt Hultén (2015, s. 251-252) är ljud något som stimulerar det mänskliga sinnet och 
kan få individer att reagera känslomässigt. Musik och röster är ett viktigt inslag som kan 
hjälpa hjärnan att tolka och bidra till att skapa en bättre verklighetsuppfattning av 
omgivningen. Genom att uttrycka sig auditivt kan ett företag stärka identiteten och 
samtidigt väcka känslor hos konsumenten. Författaren Hultén (2015, s. 251-252) menar 
också på att ljud kan framkalla en viss atmosfär i en servicemiljö, likväl som det ibland 
kan vara nödvändigt att eliminera vissa ljud som kan upplevas som irriterande. Krishna 
(2011) argumenterar för att hörselsinnet är igång under större delen av dygnet eftersom 
människan dagligen möts av olika typer av ljud i omgivningen. Till exempel kan det vara 
att individer lyssnar på radioreklamen i bilen på väg till jobbet, hör röster på tunnelbanan 
eller möts av musiken som spelas i bakgrunden vid ett besök i en livsmedelsbutik. I 
vetenskaplig forskning har ljudsinnet analyserats och anses vara ett utav människans 
känsligaste sinnen. Hultén (2015, s. 269) lyfter fram argument och påvisar i forskning att 
ljudstimuli berör individer på ett djupare plan. Ljudstimuli har också en bredare påverkan 
på den mänskliga hjärnan än vad exempelvis känselsinnet och synsinnet har. Hörselsinnet 
kan ha ett stärkande inflytande på det människans ögon uppfattar. Ljud används ofta för 
att påverka miljön och atmosfären i en butik eller i ett varuhus för att stärka 
shoppingupplevelsen. (Hultén, 2015 s. 269) 
 
Hultén (2015, s. 254) fortsätter med att beskriva att ljud kan delas in i tre olika element, 
vilka är; ambient ljud, röster och musik. Ljud som kommer från ett djur eller 
ljudmaskiner, det vill säga läten som inte kommer ifrån ett musikinstrument eller 
människan själv är det som går under namnet ambient ljud, exempelvis ett lejonvrån eller 
ett mullrande ljud från ett reningskraftverk.  Röst som ljud är istället något som människan 
ger ifrån sig och används ofta för att kommunicera, till exempel ett skratt, gråt eller 
skrik.  Hultén (2015, s. 133-134) menar på att inspelade röster är vanligt förekommande 
inom marknadsföring, genom att skapa ett igenkännande hos konsumenter kan företag 
använda samma röster för att stärka varumärket, till exempel vid uppringning till en 
kundtjänst eller när personalen ombord på ett flygplan informerar sina resenärer om 
specialerbjudanden genom högtalarna. Hultén (2015, s. 257) beskriver vidare det tredje 
elementet, musik som ett ljud vilket kan påverka det emotionella tillståndet. Den 
teknologiska framfarten av digitala medel har gjort att musik blivit allt mer lättillgängligt 
och tillhandahålls i en allt större utsträckning i flera sammanhang. Författaren Hultén 
(2015, s. 257) poängterar att det har bidragit till helt nya möjligheter för företag att skapa 
en ljudupplevelse, av varumärket, till exempel att resebolaget TUI har använt sig av 
sången “your song” under flera års tid. Författaren hävdar vidare på att det inom 
restaurang- och butiksmiljöer är vanligt förekommande med bakgrundsmusik och att det 
kan ha en stärkande effekt på beslutfattande. I en studie gjord av Chebat och Michon 
(2003) visade det sig att kunder i köpcentrum blev mer köpbenägna och gjorde fler 
impulsköp när musik spelades i bakgrunden. Coop och Ica är två exempel 
livsmedelskedjor som använder sig av något som kallas för riktat ljud, där butiken med 
hjälp av så kallade ”ljud duschar” stimulerar kundens hörselsinne (Hutlén, 2015). På 
samma sätt kan företag arbeta för att dölja information genom att skapa en komplicerad 
butiksmiljö och öka graden av impulsköp. 
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I vidare efterforskning har Eroglu et al. (2005) bevisat att kvalitén och takten på musiken 
har en inverkan på den tid som konsumenten spenderar i butiken, den totala 
försäljningsvolymen samt beteenden. Något som även Krishna (2011) håller med om, att 
musik kan göra så att väntetiden inte upplevs lika lång och kommer leda till en positiv 
butiksupplevelse. Hultén (2015, s. 258-259) instämmer med ovan och argumenterar också 
för att musik kan öka människans emotionella respons till en butik. Det är bevisat att 
konsumenter har svårare att tänka när hög upphetsande musik spelas i högtalarna, till 
skillnad från när lugn avslappnande musik spelas, vilket istället underlättar tankearbetet. 
Författaren Hultén (2015, s. 258-259) lyfter exempel på där företag inom detaljhandeln 
höjt tempot på bakgrundsmusiken för att skynda på shoppingbeteendet hos sina 
konsumenter.  Vidare forskning som gjorts inom området är en experimentell studie gjord 
av North et al. (1999) där det visade sig att musiken i en livsmedelsbutik som spelades 
hade ett inflytande på konsumentens inköpsprocess. När fransk musik spelades på 
dryckesavdelningen på en stormarknad, resulterade det i ökad försäljning av fransk vin. 
Liknande scenario blev det när tysk musik spelades i högtalarna, vilket resulterade i att 
konsumenterna valde tyskt vin istället. Även Spence och Shankar (2010) fann i sin 
forskning att ljud påverkar konsumentens uppfattning av mat och dryck, hur auditiva 
stimuli visat ha en väsentligt inverkan på konsumtionsfrekvenser, smakbedömningar och 
preferensvärderingar. Att musiken som spelas i en matbutik gav en betydande effekt på 
konsumenternas inköpsbeslut och inköpskvantitet.  
 
3.5.3	Luktsinnet	 
Författaren Krishna (2012) tar upp luktsinnet som det av människans fem sinnen som tar 
längst tid att uppfatta, eftersom hjärnan först måste avgöra om personen i fråga reagerar 
positivt eller negativt på doften. Luktsinnet är de mest direkta och överlägsna sinnet när 
det kommer till sensorisk input, eftersom doft tenderar att framkalla fler emotionella 
minnen än vad andra simili som verbala, visuella, taktila och auditiva gör. Ovan styrks 
av Hertz (2004) som menar på att det är enklare att minnas en doft än en visuell bild. 
Hultén (2015, s. 294) pekar på dofter är starkt förknippat till emotionella och kognitiva 
reaktioner. Författaren belyser även att dofter kan skapa minnesbilder hos människan 
samt att detta kan hjälpa individen att minnas tillfället, hur detta hjälper till att komma 
ihåg och associera till något, till exempel barndomsminnen. 
 
Hultén (2015, s. 296 - 299) understryker att doft blir allt vanligare inom marknadsföring 
och forskare inom området har på senare år börjat undersöka vad egentligen doft har för 
inverkan på konsumenters köpbeteende och utvärderingar. Olika typer av dofter används 
oftast i en servicemiljö för att ge en positiv och minnesvärd shoppingupplevelse, vilket 
kallas doftmarknadsföring. Författaren Hultén (2015, s. 296 - 299) menar på att företag 
kan använda sig av en doftstrategi för att väcka uppmärksamhet hos konsumenten. Där 
doftinslaget är till för att skapa en behaglig atmosfär och gör därför lättare att lägga märke 
till och associera till produkter. Det kan även hjälpa till att uppmärksamma och 
möjliggöra en identitet hos ett varumärke eller ett företag. Doftsignaler skickas ut för att 
ge information och överföra ett budskap till konsumenterna, i syfte att få dem att stanna 
kvar längre och spendera mer pengar vid ett köp. (Hultén, 2015 s. 296 - 299) 
 
Doft frambringar att produkter blir mer tilltalande och kan få konsumenter att vilja göra 
återbesök. Hultén (2015, s. 301) menar vidare att dofter associerade till en viss produkt i 
en butik kan påverka hela sinnesupplevelsen och bidra till en ökad trivsel i en 
servicemiljö. I tidigare forskning har det förekommit bevis att en doftupplevelse och 
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användandet av den påverkar det faktiska beteende i olika konsumtion- och köpprocesser 
(Hultén, 2015 s. 301). Hultén (2015) tar bland annat upp det klassiska exemplet på doften 
av nybakat bröd som omedvetet lockar till sig konsumentens uppmärksamhet. En doft 
som oftast är svår att motstå och som är kopplad till positiva minnen. Strategin är också 
vanligt förekommande i reklamkampanjer i butiker, för att skapa intresse kring en viss 
vara. Enligt Hultén (2015) kan företag använda sinnesmarknadsföring med dofter utifrån 
två olika avseenden, för att påverka konsumentens beteenden genom att koppla en 
specifik doft till atmosfären i servicemiljön, eller genom att stärka igenkänningstecken 
för produkter, vilket kan liknas vid doften av nybakade bullar. Hultén (2015, s. 139) 
argumenterar vidare för att en doft kan uppfattas positivt eller negativt samt att det är 
individuellt.   
 
Författarna Chebat och Michon (2003) har kartlagt effekterna av vad ambienta dofter är, 
detta genom att studera hur olika dofter påverkar konsumentens perceptioner i ett 
köpcentrum. I resultatet framgick det att dofter bidrog och ökade konsumenternas 
uppfattningsförmåga och köpbenägenhet. Användningen av dofter visade sig vara 
positivt för att bygga upp en gynnsam uppfattning av gallerians miljö, även att 
produktrelaterade dofter ökade försäljningen av en viss produkt.  Enligt författarna bör 
företag därför överväga doft i deras marknadsföringsstrategi eftersom det är en utav de 
billigaste teknikerna för att förbättra konsumentens uppfattning. (Chebat & Michon, 
2003) 
	
3.5.4	Känselsinnet		
Hultén (2015, s. 340 - 342) menar på att beröring av en viss produkt eller varumärke kan 
leda till en emotionell reaktion, som annars inte skulle ha uppkommit. Vidare poängterar 
författaren att känselsinnet är det mest aktiva av människans sinnen. Sinnet anses även 
vara det viktigaste verktyget när det kommer till att identifiera och kategorisera olika 
objekt, människor kan minnas hur något känns, bara genom att tänka eller se på det. 
Krishna (2011) förklarar att beröring har en avgörande betydelse när det kommer till 
interaktionen konsumenten har med produkter, eftersom det visat sig att det ökar 
förtroendet för varumärket när sensorisk information tas emot.  
 
Vetenskapsmännen Peck och Childers (2008) använder sig av uttrycket ”beröring för att 
köpa” och menar på att beröring används av konsumenter för att få produktinformation, 
vilket i sin tur kan leda till ett möjligt köp. I en studie undersökte Peck och Childers 
(2008) konsumenters impulsbeteende genom att manipulera miljön i en livsmedelsbutik. 
Där de uppmuntrade till beröring genom varierande skyltning, antingen med tecken som 
”känn fräschheten” eller inga tecken alls. Resultatet av undersökningen visade att tecknet 
som uppmuntrade till beröring ökade till impulsköpen till skillnad från de produkter som 
saknade skyltningen. Detta kan efterliknas med det resultat som Spence och Gallance 
(2011) presenterar i sin studie. Författarna belyser betydelsen av beröring och vikten av 
känselns roll vid utvärdering och uppskattning av produkter. Att attributen hos en produkt 
kan framkallas genom beröring, vilket lockar fram konsumenters uppskattning om 
kvalitén, om det konsumenten känner stämmer överens med tanken om hur den ska 
kännas kommer produkten troligtvis till sist att köpas. (Spence & Gallance, 2011) 
 
Hultén (2015, s. 135) har länge studerat känselsinnets betydelse och menar på att företag 
med hjälp av en känselstrategi kan uttrycka varumärket och produktens identitet. I en 
servicemiljö där taktila stimuli oftast ges i uttryck av vikt, temperatur, ytskikt och material 
men även på sätt som struktur, form och fasthet. Författaren Hultén (2015, s. 135) har 
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också påvisat att konsumenten enklare kan uppmärksamma och utvärdera en vara eller 
produkt genom att känna och klämma på den. En beröring som många gånger kan leda 
till impulsköp samt till val och beslut som konsumenter vanligtvis inte annars skulle tagit. 
Författaren menar vidare på att det dock krävs att produkter är fysiskt tillgängliga för att 
en känselupplevelse ska kunna uppstå.  
 
I tidigare forskningar har Philips et al. (1997, refererad i Hultén 2015, s. 357) belyst 
avsaknaden av beröring vid inköp online. Författarna menar på att varor som vanligtvis 
kräver kvalitetsutvärdering inte inhandlas lika ofta på nätet som andra produkter. Hultén 
(2015, s. 358) stämmer in och förklarar att i och med att beröring i samband med 
internetshopping inte är möjligt, problematiserar det konsumenters produktutvärdering, 
något som kan ha en negativ inverkan på köpbeslutet. Hultén (2015, s. 358) föreslår därför 
att företag inom detaljhandeln online bör rikta fokus på shoppingstimuli, till exempel pris 
och kvalité på produkter istället för upplevelsestimuli som känsel och doft. En utmaning 
att uppmärksamma för att få fler konsumenter att handla på nätet. Spence och Gallance 
(2011) menar också på att företag bör undersöka möjligheten att efterlikna de stimulanser 
som uppstår vid den fysiska butiken. En central utmaning är att räkna ut hur företag får 
kontakt med den ”webbkunniga” konsumenten. 
 
3.5.5	Smaksinnet 
När människan tänker på smak, lokaliseras den oftast till munnen (Krishna & Eder, 2010 
s. 281). Enligt Hultén (2015, s. 137) har alla människor individuella smaklökar som är 
indelade i olika smakceller, vilket gör att smaken kan variera samt upplevas olika. Hultén 
(2015, s. 377) förklarar att smaksinnet är det starkaste sinnet människan har, författaren 
menar dock på att det finns ett behov av en samverkan mellan smaksinnet och andra 
sinnen. En samverkan mellan luktsinnet och känselsinnet är till exempel nödvändigt för 
att kunna skapa den totala smakupplevelsen. Hultén (2015, s. 137) beskriver hur företag 
med hjälp av en smakstrategi kan skapa och stärka identiteten för produkter och 
varumärken, där smaksinnet har en betydande funktion att skapa varaktiga 
sinnesupplevelser hos konsumenten. Stimulering av smaksinnet kan till och med enligt 
Krishna och Eder (2010) påverka människans välbefinnande. Enligt Hultén (2015, s. 137-
138) använder företag sig ofta av stimulering av smaksinnet för att förstärka produkter, 
varumärkesimage eller konsumentens generella upplevelse. Något som till exempel kan 
göras genom provsmakning i den fysiska livsmedelsbutiken. Rozin och Hormes (2011, 
refererad i Krishna 2011) tar också upp smaksinnet som en väsentlig funktion vid 
upplevelsen av ett varumärke och när det kommer till beslutfattande av produkter. 
Människan tenderar att återkoppla till det som lagrats i minnet när ett beslut ska fattas, 
vilket gör att en positiv association genom en upplevd smak får en betydande roll. Hultén 
(2015, s. 385) anser att människor inte alltid tenderar att ha tillgång till den senaste 
upplevelsen, istället används minnesbilder vilka är lagrade och baserade på tidigare 
smakupplevelser. Vilket gör att konsumenten till exempel kommer välja favorit maträtt 
utifrån det lagrade smakminnet.  
 
3.5.6	Sammanfattande	figur	av	sinnesmarknadsföring		 
I figur 1 presenteras en sammanfattande modell av sinnesmarknadsföringens olika delar 
som tagits upp i avsnittet. Modellen visar hur alla sinnen samverkar för att understödja 
en sinnesupplevelse. En sinnesupplevelse som konsumenter kan uppleva av en vara eller 
tjänst och hur företag med hjälp av olika stimuli kan påverka konsumentens 
köpbeslutsprocess. I och med att sinnena har en betonade betydelse för interaktionen som 
sker inom ett servicelandskap i varu-och tjänstesammanhang online, blir det därför 
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relevant i denna studie att titta närmare på sinnesmarknadsföringens påverkan och hur 
sinnena samspelar samt uppträder.  
 

 
Figur 1. Människans fem sinnen och sinnesmarknadsföring. Figur framställd av 
forskarna. 
 

3.6	Konsumentens	köpbeslutsprocess	 
Enligt Kotler at al. (2002) innefattar köpbeslutsprocessen fem faser, vilka konsumenten 
genomgår innan, under och efter ett köp av en produkt eller tjänst. Författarna menar på 
att konsumentens köpbeslutsprocess påverkas av olika faktorer.  Kotler et al. (2005) 
beskriver fyra psykologiska faktorer som påverkar köpbeslutsprocessen, vilka är; 
motivation, perception, lärdomar och attityder. Motivation handlar enligt Kotler et al. 
(2005) om människans drivkraft att täcka ett behov.  Perception beskriver författarna som 
förmågan att tolka och analysera information som samlats in. Lärdomar förklaras som 
tidigare erfarenheter konsumenten har haft av en produkt eller en tjänst och attityder är 
individens egna uppfattning av en produkt eller en tjänst.  Genom förståelse av denna 
process och dess påverkningsfaktorer kan företag generera underlag till att påverka 
konsumentens köpbeslutsprocess genom olika marknadsföringsaktiviteter. Något som 
även styrks av författarna Dahlén och Lange (2003), vilka argumenterar för att denna 
förståelse kommer leda till ökad konsumtion. Kotler et al. (2002) delar upp 
köpbeslutsprocessen i fem steg, bestående av; problemidentifiering, 
informationssökning, utvärdering av alternativ, köptillfället och aktiviteter efter köpet. 
Nedan följer en mer djupgående presentation av samtliga steg, se figur 2. 
 

 
Figur 2 -  Köpbeslutsprocessens fem steg. Figuren är modifierad av forskarna (Kotler et 
al., 2002).  
 
Steg 1: Problemidentifiering 
Det första steget i köpbeslutprocessen benämner Kotler et al. (2002) som 
problemidentifiering. Det är under detta steg konsumenten upplever ett behov, 
vilket  uppstår till följ av inre och yttre motivationskrafter. Detta benämner Kotler et al. 
(2005) vid psykologiska faktorer. Inre motivation kan till exempel vara hunger eller törst 



	

	 22	

och yttre motivation kan beskrivas som en längtan av att äga en dyr klocka eller en bil. 
Solomon (2009) poängterar att konsumenten med hjälp av sinnena influeras av 
omgivningen och därigenom får ett behov. Enligt Fill (2006) uppstår ett behov när 
individen upplever en skillnad i den nuvarande tillvaron och den önskade tillvaron. För 
att denna skillnad ska fyllas uppstår en motivation för att täcka detta behov. Vidare 
förklarar De Chernatony och McDonald (2003) på att ett eventuellt köp inte 
nödvändigtvis behöver uppstå från ett behov. Författarna menar på att det kan vara andra 
faktorer som styr motivationen och förtydligar att intellektuella och emotionella stimulin 
samt social interaktion kan skapa ett behov. Element som även går under benämningen 
hedonistiska faktorer, vilka innefattar det individen finner som eget värde, till exempel 
lust och lycka.  Från en marknadsförares perspektiv handlar det enligt Kotler och Keller 
(2009, s. 247) om att identifiera de faktorer som stimulerar detta behov, eftersom 
marknadsförarens uppgift är att använda dessa faktorer för att påverka konsumenten. En 
sådan faktor kan till exempel vara reklam som påverkar konsumentens beslutsfattande.  
 
Steg 2: Informationssökning 
Enligt Kotler och Keller (2009, s. 248) är det nästa steget i processen 
informationssökning, ett steg konsumenten inte lägger mycket energi och tid på. Denna 
fas kan liknas vid en av de psykologiska faktorerna som påverkar köpbeslutsprocessen, 
nämligen perception. Främst förekommande informationskällorna är från reklam, nära 
omgivning samt word of mouth. Fill (2006) menar på att denna fas kan delas upp i intern 
och extern informationssökning. Där den interna informationssökningen behandlar 
konsumentens tidigare upplevelser och erfarenheter. Den externa innehåller yttre faktorer 
som påverkar, vilket kan vara andra kunder, familj, vänner men också marknadsföring 
från företag. Kotler och Keller (2009, s. 248) förklarar att mängden information som 
konsumenten väljer att samla in, beror på produkten men också konsumentens 
individuella behov. Investering av en dyrare produkt kan till exempel kräva mer tid och 
energi för informationssökning än vad som skulle göras vid ett inköp av ett paket smör. 
De Chernatony och McDonald (2003) förklarar vidare på att när 
informationssökningsfasen väl påbörjas för att täcka behov kan konsumenten 
vidarekoppla information från tidigare erfarenheter och upplevelser. En sämre upplevelse 
av en produkt eller tjänst kan leda till att konsumenten väljer att söka djupare information 
från fler källor. Vidare argumenterar författarna Chernatony och McDonald (2003) för att 
konsumenten under steget informationssökning är extra känslig för kommersiella och 
publika utskick från företag, ett faktum marknadsförare kan dra nytta av. När 
konsumenten samlat in all information skapas en övergripande bild av de olika 
produkternas och tjänsternas attribut, vilka kan vara pris, funktion och design. Från 
marknadsförarens perspektiv är det viktigt att förstå vilka hierarkiska attribut som styr 
konsumentens beslutsfattande, för att veta vilka attribut de vill fokusera på. Solomon 
(2009) menar på att i denna process inkluderas konsumentens olika sinnen, vilka används 
som ett verktyg för att skapa en viss uppfattning av produkten eller tjänsten.  
 
Steg 3: Utvärdering av alternativ 
Ekström, Ottosson och Parment (2017) förklarar det tredje steget i köpbeslutsprocessen 
som utvärdering av alternativ. Fill (2006) menar på att steget är nödvändigt för att kunden 
ska göra det mest fördelaktiga beslutet. Kotler et al. (2002) förklarar att konsumentens 
rangordning av olika alternativ påverkas av yttre attityder och oväntade faktorer. 
Forskning som tidigare gjorts av bland annat Bitner (1992) lyfter också faktumet att 
faktorer i atmosfären påverkar konsumentens utvärdering av de olika alternativen. Enligt 
Kotler och Keller (2009, s. 249-250) har människor förutfattade meningar, vilket 
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påverkar beteendemönstret. Författarna menar även på att det är fördomar som gör att 
konsumenten oftast väljer att inhandla liknande varor, alternativt samma varor eftersom 
beteendemönster oftast är svåra att bryta. Ett resonemang som kan liknas vid den 
psykologiska faktorn lärdomar, där Kotler et al. (2005) förklarar att erfarenheter och 
tidigare upplevelser påverkar köpbeslutsprocessen, om kunden tidigare varit nöjd med en 
produkt är sannolikheten därför i enlighet med ovan större att produkten inhandlas igen. 
Ekström, Ottosson och Parment (2017) belyser att  utvärdering av alternativ är ett steg 
som ibland kan förbises av konsumenten, vilket är det som kallas för impulsköp. 
 
Impulsköp handlar om att konsumenten tar ett beslut direkt i butik utan vidare rationell 
utvärdering. Impulsköp beskrivs i litteraturen av Kacen och Lee (2002) som 
konsumentens mindre medvetna handlingar. Impulsköp är ett uttryck som bygger på en 
impulsmix bestående av fyra olika typer av köp; rena impulsköp, vilket är det köpet som 
går utanför ramarna för det vanliga köpbeteendet. Påminnande impulsköp, vilka är de köp 
som konsumenter plötsligt får ett behov av. Föreslaget impulsköp, är när konsumenten 
stöter på en produkt för första gången. Slutligen, planerat impulsköp, när konsumenten 
har en inköpslista att följa men utför oplanerade inköp på grund av 
marknadsföringsaktiviteter (Stern, 1962). Teorin är en föråldrad teori men tillför ändå en 
god grund för denna studie i förståendet av köpbeslut som går utanför ramarna för 
köpbeslutsprocessen. Teorin impulsköp har utvecklats genom åren, studier har påvisat att 
impulsköp utgår ifrån att konsumenten blir stimulerad av inre och yttre faktorer. Externa 
faktorer är de faktorer som innefattar omgivningen och sinnesintryck (Youn & Faber, 
2000). Företag kan utforma servicelandskapet i syfte att påverka kunden till att göra 
impulsköp, genom att använda sig av till exempel musik och ljud. Faktorer kopplade till 
konsumentens personlighet är avgörande för om konsumenten väljer att göra ett 
impulsköp eller inte. Youn och Faber (2000) lyfter tre faktorer som är kopplade till 
personligheten, vilka styr graden av impulsköp; bristande kontroll, stress och 
uppfattningsförmåga.  
 
Steg 4: Köptillfället 
Det  fjärde steget i köpbeslutsprocessen är det Kotler och Armstrong (2010, s. 179) 
beskriver som köptillfället. Konsumenten har funnit incitament till varför en specifik 
produkt eller tjänst kommer att köpas och kommer därför att genomföra ett beslut. 
Tidigare resonemang av Kotler et al. (2005) gällande den psykologiska faktorn attityder 
och dess påverkan på köpbeslutsprocessen är också något Puccinelli et al. (2009, s. 16) 
belyser. Författarna argumenterar för att attityder påverkar processen men också att 
utformandet av servicelandskapet samt konsumentens minne påverkar.  Enligt Puccinelli 
et al. (2009, s. 16) är konsumenter mer priskänsliga för produkter de känner till och 
kommer ihåg. Det finns även andra faktorer som avgör köptillfället, till exempel reklam 
men också oväntade situationer. Oväntade situationer kan påverka beslutet drastiskt, det 
kan till och med avbryta hela köptillfället, till exempel kan ett allvarligt telefonsamtal 
göra att konsumenten omedelbart måste lämna butiken. Vidare kan konsumenten också 
av olika anledningar välja att skjuta upp köptillfället, till exempel på grund av brist på 
pengar. Kotler och Keller (2009) förklarar att olika risker kan påverka och avbryta 
köptillfället, författarna lyfter sex olika risker, vilka är; funktionella risker, när produkten 
inte är som förväntat. Fysiska risker, när produkten är farlig för användaren eller 
omgivningen. Finansiella risker, när kvaliteten inte möter priset. Sociala risker, när 
produkten kan leda till utanförskap. Psykologiska risker, när konsumenten inte upplever 
att produkten passar in på självbilden. Tids risker, att det tar för lång tid att hitta 
produkten.  
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Steg 5: Aktiviteter efter köpet 
Enligt Kotler och Keller (2009, s. 253) är aktiviteter efter köpet det sista steget i 
processen. När köpet väl är genomfört kan konsumenten uppleva missnöje, vilket 
uppkommer om produkten eller tjänsten inte uppfattas som förväntat. Å andra sidan kan 
konsumenten också känna en tillfredsställelse och därför påverka det egna men också 
andra konsumenters nästkommande köp positivt. Olika strategier kan stärka denna 
positiva känsla, därför är det viktigt för företag och marknadsförare att de följer upp köpet 
(Kotler & Keller, 2009 s. 253). Enligt Puccinelli et al. (2009, s. 16) har tidigare 
erfarenheter, situation samt humör en påverkan på känslan av köpet. Humör kan vara 
svårt för företag att påverka, däremot kan företag arbeta med att skapa en positiv känsla, 
gällande situationen.  
 
3.7	Digital	köpbeslutsprocessen 
Författaren Cheng et al. (2009) menar på att köpbeslutsprocessen online är mer komplex 
än i den fysiska butiken. Hwang och Jeong (2016, s. 377) har till följd av digitaliseringen 
utvecklat en digital köpbeslutsprocess, där författarna studerar faktorer som motiverar 
användandet av online handel samt problematiken som uppkommer därtill. Darley et al. 
(2010, s. 95) har utvecklat den klassiska köpbeslutsprocessen till en process som enklare 
går att anpassa till kundens köpbeslutsprocess online.  Författarna menar på att det är fyra 
externa faktorer som tillkommer i köpbeslutsprocessen online men att modellen 
fortfarande tar utgångspunkt från Kotlers et al. (2005) fem klassiska steg; 
problemidentifiering, informationssökning, utvärdering av alternativ, köptillfället och 
aktiviteter efter köpet.  De externa faktorerna som tillkommer online presenterar 
författarna Darley et al. (2010, s. 95) som; individuella karaktärsdrag, sociala influenser, 
faktorer baserade på situation och ekonomi samt digital miljö.  
 
Darley et al. (2010) nämner det första faktorn som individuella karaktärsdrag, vilken 
påverkar köpbeslutsprocessen online. Författarna menar på att detta kan vara allt ifrån 
livsstil och personlighet till attityder och känslor. Vidare lyfter författarna sociala 
influenser som ytterligare faktorer som påverkar, vilken innefattar familj, kultur och 
religion. Denna faktor är central att ta i beaktning när det kommer till spridningen av word 
of mouth. Konsumenter har en tendens av att värna om information från vänner och familj 
i större utsträckning än  information som kommer från företag. Den tredje faktorn som 
Darley et al. (2010) berör är situation och ekonomi, där författarna lyfter påverkan av 
oförutsägbara situationer som konsumenten ställs inför. Online möter kunden inte en 
fysisk person och betalningen sker innan varorna levereras, vilket kan skapa en osäkerhet. 
Resonemang som kan styrkas i teorier från Gefen, Karahanna och Straub (2003), där 
författarna förklarar att nivån på förtroende är lägre online på grund av avsaknaden av 
mänsklig kontakt. Studier gällande risk och osäkerhet vid handel online har Gefen och 
Straub (2004) studerat, författarna menar på att utformandet av webbsidan är betydande 
för att minska osäkerheten och riskfaktorn. Shim et al. (2001, s. 398) styrker detta 
argument och menar på att den visuella utformningen av en webbläsare har stor påverkan 
på köpbeslutsprocessen online. Den sista faktorn som Darley et al. (2010) berör är den 
digitala miljön, en faktor som innefattar tidigare upplevelser, erfarenheter och kvalité. 
Författarna menar på att det är viktigt att de tekniska bitarna faller på plats men också att 
webbsidan är utformad på ett sådant sätt att det är användbart och tilltalande för kunden. 
Menon och Kahn (2002, s. 38) lägger fram resonemang för att en positiv känsla på 
webbläsaren ökar intentionen för ett eventuellt köp.  Shim et al. (2001, s. 398) förklarar 
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att det som kunden möter på webbläsaren har en betydande roll för att ett köp ska 
genomföras. Online ges konsumenten friheten att när som helst kryssa ner webbläsaren, 
till skillnad från den fysiska butiken, där konsumenten måste gå igenom det fysiska 
servicelandskapet för att komma till utgången (Shim et al., 2001 s. 398).  
	

3.8	Generation	X	&	Y 
Till följd av digitaliseringen har det enligt Kapoor och Solomon (2010) blivit allt mer 
normaliserat att använda digitala hjälpmedel i vardagliga situationer. En förändring som 
inte passar alla, vilket är varför det ofta skämtas om att det är en generationsfråga. 
Författarna menar på att livsstilar och uppfattningar är i konstant förändring. För att förstå 
marknadens konsumenter blir det därför allt mer centralt för företag att ha en grundlig 
förståelse för utvecklingen i samhället. Med digitaliseringen och nya generationers 
framfart tillkommer omställningar och nya krav, en omställning företag bör ta hänsyn till. 
 
Enligt Glass (2007) talas det generellt sett om två stora generationsgrupper, vilka är; 
generation X  födda mellan åren 1961-76 och generation Y, födda mellan åren 1977-99. 
Två generationer som vuxit upp under olika förhållanden, vilket speglar dess beteenden i 
samhället. Generation X utgörs av individer som formats av rock´n roll, space race och 
uppkomsten av den ökade jämställdheten mellan män och kvinnor. Författaren menar på 
att de historiska händelser som präglat deras uppväxt har format generation X som 
optimistiska, idealistiska och drivna individer. Den senare generationen, även känd som 
generation Y kännetecknar en uppväxt av digitaliserade metoder men också terrorismens 
utveckling, vilket enligt författaren ligger till grund för de skeptiska och mindre lojala 
karakteristiska drag de har. Vidare är generation Y nyfikna individer med ett 
självständighetstänk med målet av självförverkligande. Karaktärsdrag som styrks av 
Herbison och Boseman (2009) vilka menar på att generation Y är flexibla individer som 
enkelt tar till sig nya koncept. Williams (2014) beskriver generation Y som individer vilka 
reagerar på reklam som har raka budskap och som i verkligheten avspeglar det reklamen 
förmedlar. Vidare menar Williams (2014) på att generation Y vill medverka i större 
utsträckning i konsumtionsprocessen och vara del av varumärket till skillnad från 
generation X. Generation Y är uppvuxen under den digitala förändringen är den 
generation som tidigt men också enkelt anpassats efter tekniken. Generation X däremot 
uppvisar en mer skeptisk syn på nya tekniker och har desto svårare att anpassa sig 
därefter. Författaren framhäver också andra utmärkande karakteristiska drag för 
generation X, däribland att de är mer känsliga för pris, plats och service men också att 
generation X har ett rykte om att vara otroligt illojala mot företag och varumärken. 
(Williams, 2014) 
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3.9	Sammanfattande	modell	av	den	teoretiska	referensramen	 

 
Figur 3. Sammanfattande modell av den teoretiska referensramen, skapad av forskarna 
av denna studie. 
 
För att binda ihop teoriavsnittet  har forskarna till innevarande studie valt att presentera 
en sammanfattande modell. Forskarna har valt att utgå från denna modell vid 
uppbyggnaden av den teoretiska referensramen, eftersom det skapar en övergripande bild 
av de teorier forskarna valt att använda i studien. De teoretiska delarna ligger till grund 
för att skapa en förståelse för hur konsumentens sinnen stimuleras vid inköp av livsmedel. 
För att sedan på ett systematiskt sätt analysera sinnenas påverkan konsumentens 
köpbeslutprocess. Forskarna förstod vid tidigt skede att de först behövde skapa sig en 
djupgående förståelse för livsmedelsbranschens utveckling och hur situationen ser ut 
idag, därför inleds det teoretiska avsnitt med detta, vilket även utgör toppen på modellen. 
Forskarna fann det centralt att dyka djupare i respektive kontext, det vill säga den fysiska 
livsmedelsbutiken och butiken online. Därför förgrenar sig den trattformade modellen 
efter detta. I och med att sinnesmarknadsföring yttrar sig i servicelandskapet föll det sig 
naturligt att ha en presentationen av servicelandskapets betydelse och dess komponenter. 
Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för skillnaderna i hur 
konsumentens fem sinnen stimuleras i den fysiska livsmedelsbutiken samt online. Det 
blev därför aktuellt att ha en djupgående beskrivning av sinnesmarknadsföring som 
simuleringsverktyg i servicelandskapet vid nästkommande steg. Vidare är syftet med 
studien att systematiskt analysera sinnenas påverkan i konsumentens köpbeslutsprocess, 
vilket är anledningen till att forskarna valt att mynna ut i teorin köpbeslutsprocessen i det 
teoretiska avsnittet, vilket även modellen gör. Forskarna av denna studie anser det 
relevant att inkludera generationernas skillnader. Det blir därför centralt att beskriva 
generationernas olika behov och karaktärsdrag eftersom en del av syftet av studien 
handlar om att generera insikt i eventuella skillnader mellan generation X och Y. Det blir 
därför centralt att avsluta teoriavsnittet med en presentation av generation X och 
generation Y. 
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4.	Praktisk	metod		
 

Detta avsnitt inleds med en presentation av studiens forskningsdesign följt av den valda 
undersökningsmetod, kvalitativ metod. Vidare redogör forskarna för studiens urval följt 
av utformandet av intervjuguiden, genomförande av pilotstudien och utförandet av 
semistrukturerade intervjuer. Nästkommande del berör hur forskarna sammanställt det 
empiriska materialet och analysen. Avslutningsvis kommer forskarna att redogöra för 
hur dem har tagit hänsyn till etiska aspekter.  
 

4.1	Forskningsdesign	 
Utgångspunkt för denna studie är att skapa en djupare förståelse för stimuleringen av 
konsumentens sinnen och hur de påverkar köpbeslutprocessen i en given kontext. När 
forskaren vill skapa en förståelse för människans handlingar i en given kontext och tolka 
det sociala samspelet i den miljön, är det enligt Bryman och Bell (2011, s. 386) 
fördelaktigt att bedriva en kvalitativ studie. Vidare lyfter Bryman och Bell (2011, s. 19) 
att kvalitativ undersökning är att föredra när studiens syfte är att skapa en förståelse för 
människans roll i samhället, där fokus ligger på kopplingen mellan det emotionella och 
upplevelsen. Denna studie tar ståndpunkt i att studera hur individens sinnen stimuleras i 
en verklig kontext, vilket går i linje med de fem utmärkande dragen Yin (2013, s. 19) 
presenterar. Yin (2013, s. 19) förklarar att det är  svårt att hitta en definition av kvalitativ 
forskning och har därför valt att bryta ner definitionen av vad som utmärker metoden. 
Detta redogör författaren genom att presentera fem karakteristiska drag med kvalitativ 
forskning. Vilka är att; studera människans liv i en verklighetstrogen kontext för att kunna 
återskapa människors attityder och synsätt. För att sedan inkludera den kontext och dess 
omständigheter människan verkar i, vilket genererar en förklaring till mänskligt socialt 
beteende. Slutligen sträva efter att använda många källor. Utifrån ovan nämnda definition 
av Bryman och Bell (2011, s. 386) samt Yins (2011) karaktärsdrag finner forskarna 
motivering till att föra en kvalitativ studie. Ytterligare argument till studiens valda 
forskningsdesign är eftersom studien ämnar att skapa en djupare förståelse för stimulering 
av konsumentens sinnen.  
 
4.1.1		Metod	för	datainsamling	 
Enligt Bryman och Bell (2011, s. 417) består kvalitativ forskning av ett antal relativt 
olikartade metoder, författarna menar på att de främst förekommande tillvägagångssätten 
är; fokusgrupper, observation, och intervjuer. Samtliga tre tillvägagångssätt kommer 
presenteras och diskuteras nedan för att slutligen mynna ut i studiens valda 
undersökningsmetod. Bryman och Bell (2011, s. 502-504) presenterar fokusgrupper som 
en kvalitativ metod. Tanken med fokusgrupper är att forskarna vill skapa en förståelse för 
deltagarnas tolkningar, tankar och attityder. Detta genomförs enligt Bryman och Bell 
(2011, s. 502) på ett icke strukturerat tillvägagångssätt.  I fokusgrupper ges utrymmet för 
att fritt svara på frågorna men också för gruppen att argumentera. Utfallet av fokusgrupper 
beskriver Bryman (2011, s. 503-504) som icke förutsägbart och varierande. Vidare menar 
författaren på att det är en tidskrävande process men också att det kan vara problematiskt 
att översätta materialet. Detta eftersom det är svårt att avgöra vem som är vem men också 
att deltagarna avbryter varandra under intervjun. Trost (2010) har lyft kritik mot 
fokusgrupper och författaren menar på att det inte kan klassificeras som en pålitlig metod. 
Vidare styrker Ejvegård (2009, s. 51) detta argument med att påstå att fokusgrupper 
endast bör användas i undersökningsområden med ett specifikt syfte. Av ovan 
resonemang har forskarna av studien valt att inte använda fokusgrupper som metod 
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eftersom att det beskrivs som en komplex och tidskrävande process, där resultatet är icke 
förutsägbart och varierande. Forskarna av innevarande studie vill skapa en djupare 
förståelse för den enskilde konsumenten och finner därför en risk i att respondenternas 
svar färgar varandra vid användandet av fokusgrupp som metod. Vidare vill forskarna 
inte riskera att generera ett resultat som är icke förutsägbart och varierande.  Vid metoden 
fokusgrupper kan det även vara problematiskt att urskilja vem som säger vad, vilket är 
ytterligare argument till varför fokusgrupper inte är lämpat för denna studie.   
 
Observation är en kvalitativ metod vilken Bryman och Bell (2011, s. 271) menar på 
används för att observera beteende. En process där forskaren engagerar sig i en specifik 
social miljö för att generera en förståelse för kontexten och dess människor som agerar i 
den.  Bryman och Bell (2011, s. 270) belyser vidare på att observation är en metod som 
används vid mer omfattande studier. Där forskaren har möjlighet att under en längre 
period observera hur en viss miljö och hur människan i den reflekterar och agerar. 
Bryman och Bell (2011, s. 278) förklarar dock på att metoden är en tidskrävande process. 
Observation delas upp i iakttagande observation, där observatören iakttar händelsen utan 
att vara en del av själva processen och deltagande observation, där observatören är 
delaktig, i syftet att påverka händelseförloppet. Observationer kan även användas som ett 
komplement till intervjuer för att samla in ytterligare material till att analysera ett visst 
beteende. Forskarna anser att metoden observation inte är fördelaktig för att besvara 
studiens två centrala frågeställningar. Med argument för att en observation kan leda till 
att forskarna går miste om viktiga detaljer alternativt feltolkar resultatet. Vidare finner 
forskarna av studien inte heller att tiden för att utföra observationer finns att tillgå. 
Forskarna anser också att det finns en viss problematik när det kommer till av avläsa ett 
beteende på avstånd, speciellt när det kommer till förståelse av människans sinnen, vilket 
är ett komplext område.  
 
Ejvegård (2009) menar på att intervjuer är den mest använda metoden vid kvalitativ 
forskning. Bryman och Bell (2011, s. 466-467) förklarar i litteraturen att det finns olika 
typer av intervjuformer men att de vanligaste är strukturerade, ostrukturerade och 
semistrukturerad intervjuer. Skillnaderna mellan de tre är att en strukturerad intervju 
utgår från förbestämda frågor och sker i samma följd. Strukturerade intervjuer genererar 
också oftast relativt korta och koncisa svar. Där bedömningen blir rättvis och subjektiv 
eftersom intervjuformen använder samma struktur vid samtliga intervjutillfällen. 
Forskarna finner en risk i att använda strukturerade intervjuer, eftersom denna metod kan 
leda till att viktig fakta förbises. Detta eftersom respondenten inte ges utrymme att svara 
utanför den givna strukturen, vilket inte blir fördelaktigt i en studie som vill skapa en 
förståelse för individens sinnen. Till skillnad från strukturerade intervjuer baseras 
ostrukturerade intervjuer på en teknik där forskaren bygger intervjun på en förbestämd 
fråga, varpå respondenten och intervjuaren efter det kan sväva fritt inom ett givet 
ämnesområde (Bryman & Bell, 2011, s. 466-467). En metod som inte blir fördelaktigt för 
denna studie eftersom det kan göra att respondenterna går allt för mycket utanför området. 
Med ostrukturerade intervjuer finner forskarna även en risk i att fokus blir på 
konsumentens köpbeteenden, istället för faktorerna i servicelandskapet som stimulerar 
konsumentens sinnen och därigenom påverkar köpbeslutsprocessen. Målet med 
ostrukturerade intervjuer är att få det att efterlikna ett vanligt samtal, vilket är positivt i 
ett sammanhang där forskaren inte har en specifik forskningsfråga. Denna studie 
innehåller två specifika forskningsfrågor, vilket därför inte går i linje med utformandet 
av ostrukturerade intervjuer. Forskarna av denna studie finner även en risk med tekniken, 
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där forskarna vid ostrukturerade intervjuer frångår ämnet. Därför kommer inte studien 
utgå ifrån ostrukturerade intervjuer.  
 
En semistrukturerad intervju är styrd efter specifika teman eller det som Bryman och Bell 
(2011, s. 466-467) väljer att kalla för en intervjuguide som oftast följs från början till slut. 
Genom att använda semistrukturerade intervjuer menar Starrin och Rench (1996, s. 56) 
att detta gör intervjun mer levande samt att det bjuder in respondenten till 
medskapande. Semistrukturerade intervjuer tillåter också respondenten att i viss 
utsträckning fritt svara på den givna frågan men att intervjutillfället ändå styrs utifrån en 
mall. Ett tillvägagångssätt som är fördelaktigt för denna studie eftersom att forskarna 
gärna ser att respondenten berättar fritt samt förklarar utifrån givna frågor för att ge 
forskarna en djupare förståelse. Därför har forskarna valt semistrukturerade intervjuer, 
eftersom de ämnar att skapa en djupare förståelse för sinnestimuli och dess påverkan på 
köpbeslutsprocessen. Målet med semistrukturerade intervjuer är att skapa en förståelse 
för hur respondenten förhåller sig till ämnet, forskaren uppmuntrar därför respondenten 
till att svara utförligt på frågorna och gärna svara med exempel. Utifrån ovan resonemang 
och argumentation finner forskarna av denna studie det centralt att de använder 
semistrukturerade intervjuer för att samla in det empiriska materialet. Respondenten 
kommer genom detta ges utrymme av svara fritt, utveckla idéer och tankar samtidigt som 
forskarna har kontroll och struktur över frågorna som kommer ställas och i vilken ordning 
de kommer.   
  
4.2	Urval 
Vid genomförandet av en studie är det enligt Olsson och Sörensen (2001, s. 68) centralt 
att bestämma studiens population. Eftersom forskarna av studien vill skapa en förståelse 
och analysera konsumenten i den fysiska livsmedelsbutiken och butiken online blir därför 
studiens population alla individer som handlar mat. Därmed är studiens population alla 
människor som handlar mat i Sverige. När studiens population påvisats görs ett urval, 
vilket ska representera populationen (Olsson & Sörensen, 2001, s. 68-69). Enligt Bryman 
och Bell (2011, s.177) utformas detta urval utifrån tre ståndpunkter, vilka är; personliga 
faktorer, utbudet på respondenter samt begränsningar för urvalet. Forskarna kommer 
genomgående i detta avsnitt beröra dessa tre ståndpunkter samt hur de tagits i beaktning 
vid utformandet av urvalet. Enligt Trost (2010, s. 137) är det vanligt i kvalitativa studier 
att forskarna söker efter ett brett urval, för att undvika likheter i respondenterna som deltar 
i undersökningen och generera en bred variation bland respondenterna. Trost (2010, s. 
143) menar vidare på att kvalitativa studier dock borde fokusera på ett mindre antal 
respondenter men med en bred variation. Detta eftersom en kvalitativ datainsamling är 
en tids- och kostnadskrävande process och att urvalets storlek därför genomgående bör 
diskuteras innan studien påbörjas. Enligt Bryman och Bell (2011, s. 187) är en av 
svårigheterna med kvalitativa studier att avgöra storleken på urvalet. Vid studiens början 
kan det vara svårt att avgöra hur många respondenter som måste användas för att besvara 
studiens syfte. För mycket insamlat material kan bli svårt att hantera, speciellt om studien 
löper inom en given tidsram, viktiga detaljer kan också förbises vid ett för stort urval.  
 
Denscombe (2016, s. 64) berör två olika tillvägagångssätt när det kommer till urval,  vilka 
är; icke-sannolikhetsurval och sannolikhetsurval. Där det förstnämnda är mest 
förekommande vid kvalitativa studier, eftersom denna metod ger forskaren en frihet 
gällande när och hur urvalsprocessen ska utformas. Författaren förklarar också att denna 
metod kan vara fördelaktig när forskaren finner en begränsning i urvalet på grund av brist 
på resurser eller brist av tidigare kunskap inom området. Sannolikhetsurval används 
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främst vid kvantitativa studier, där urvalet görs på ett slumpmässigt sätt, ett fördelaktigt 
tillvägagångsätt när de som utför studien vill nå många.  Forskarna av denna studie har 
valt att inte förhålla sig till ett sannolikhetsurval eftersom att de bedriver en kvalitativ 
studie samt att de noggrant valt ut studiens respondenter, de har inte överlåtit urvalet till 
slumpen, vilket ett sannolikhetsurval gör. Därför kommer denna studie istället att utgå 
från ett icke-sannolikhetsurval. Vidare argumenterar Bryman och Bell (2011, s. 180) att 
det rekommenderas att använda målinriktat urval, även kallat strategiskt urval, när det 
kommer till kvalitativa studier. Denna metod går enligt författarna ut på att skapa en 
överensstämmande bro mellan de centrala frågeställningarna och urvalet. Med målet att 
hitta individer som kan delge information, medvetenhet och kunskap inom 
forskningsområdet. Något som går i linje det Bryman och Bell (2008, s. 180) tidigare 
förklarat som personliga faktorer. Vidare argumenterar Trost (2010) för att målinriktat 
urval är grundat på ett urval där respondenterna har tydliga kriterier. Med andra ord 
handplockar forskarna personerna de vill intervjua för studien för att använda individer 
som faktiskt är av betydelse för studiens syfte. Vilket kan liknas vid det Bryman och Bell 
(2011, s.177) tidigare förklarat som begränsning av urval. Till en början var forskarna av 
studien inställda på att utgå från ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Trost (2010) går ut 
på att forskarna använder de individer som finns enkelt tillgängliga och som också är 
villiga att ställa upp på studien. Forskarna bestämde sedan att denna urvalsmetod inte är 
bäst lämpad för studiens syfte, eftersom forskarna önskar att hitta respondenter som 
besitter en medvetenhet samt kunskap inom forskningsområdet. Genom detta beslut tar 
forskarna av studien även här hänsyn till Brymans och Bell (2011, s. 177) ståndpunkt 
begränsning av urval men även utbudet av respondenter. Forskarna har istället använt ett 
målinriktat urval med stöd i vad Trost (2010) benämner som målinriktat urval ovan.  
 
Enligt undersökning från Svensk Digital Mathandel (2018) var det 43 procent från 
åldersspannen 18 till 45 år som uppger att de under 2018 ökade inköpen av mat på 
internet. I och med att en del av studiens syfte gåt ut på att forskarna vill generera insikt 
i eventuella skillnader mellan generation X och Y. Har forskarna av studien valt att i 
största mån sökt respondenter mellan åldrarna 20 till 58 år, eftersom detta täcker 
åldersspannen inom ramen för generation X och generation Y. Detta tyder på att det finns 
ett relativt stort utbud på respondenter och forskarna kan därför uppfylla Bryman och Bell 
(2011, s. 177) ståndpunkt gällande utbud på respondenter. Forskarna ser positivt på det 
breda åldersspann studies population genererar, eftersom det speglar det Trost (2010, s. 
143) argumenterar för ovan, att en kvalitativ studie bör inneha en bred variation bland 
respondenterna. Forskarna finner motiv till att intervjua åtta individer som handlar 
livsmedel i den fysiska butiken varav fyra respondenter från kategorin generation X och 
fyra respondenter från kategorin generation Y. Samma intervjuupplägg som ovan har 
använts dock tillsammans med respondenter som istället nyttjar livsmedelsföretagens 
webbsida vid inköp av livsmedel. Uppdelningen av intervjuer i fysiska butiken och online 
grundas på att forskarna önskar att angripa de centrala frågeställningarna utifrån två 
perspektiv. En uppdelning har gjorts mellan generation X och generation Y, eftersom en 
del av syftet av denna studie är att generera insikt i eventuella skillnader mellan 
generationerna.  
 
Vid urvalet av respondenter har forskarna valt att bortse från geografiska begränsningar 
och den demografiska faktorn genusdimensioner. Anledningen till att fokus inte har lagts 
på dessa begränsningar beror på att forskarna anser att varken tid eller resurser fanns att 
tillgå. Vidare anser inte forskarna att kön och geografisk plats är relevant för att besvara 
studiens centrala frågeställning eftersom studien ämnar att skapa en djupare förståelse för 
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sinnenas påverkan i konsumentens köpbeslutsprocess i de olika kontexterna. Där 
forskarna även vill generera insikt i eventuella skillnader mellan generation X och Y. I 
efterhand har dock den geografiska aspekten visat sig ha haft en betydande roll när det 
kommer till att hitta respondenter som handlar livsmedel online. Det visade sig att det var 
enklare att hitta respondenter som nyttjar handeln online bland de större städerna till 
skillnad från glesbygden.  
 

4.3	Intervjuguide	 
Ryen och Torehell (2004, s. 44) tar upp vikten av att forskare bör använda sig av en 
intervjuguide vid utformningen av en kvalitativ undersökning. Back och Berterö (2015, 
s. 151) förklarar att intervjuguiden är ett viktigt utgångsläge vid en intervju, där innehållet 
baseras på ett antal frågor utifrån teman. Enligt Danielsson (2017, s. 146) bör 
utformningen av intervjuguiden vara väl genomarbetad för att generera användbart 
material. Där författaren Danielsson (2017, s. 146) menar på att studiens syfte, 
intervjuupplägg, tidsplanering och urval är lika viktigt att ha i åtanke som att genomföra 
provintervjuer och att ha etiska aspekter i beaktning. Enligt Saunders et al. (2012, s. 374) 
omfattar semistrukturerade intervjuer nyckelfrågor och utvalda teman. För att skapa 
insiktsfulla frågor och trovärdighet har forskarna i denna studie valt att använda frågor 
baserade på tidigare forskning vid utformningen av intervjuguiden. Där utgångspunkt och 
struktur baseras på teman, vilka är tagna från den teoretiska referensramen. 
Intervjuguiden har sedan kopplats ihop med studiens syfte och centrala frågeställningar. 
Detta för att tydligt klargöra målsättningen med studien.  
 
Målet med de semistrukturerade intervjuerna är att uppnå en naturlig känsla vid 
intervjutillfället trots att intervjuguiden följer en förutbestämd struktur.  Enligt Starrin och 
Rench (1996, s. 56) beskrivs kvalitativa intervjuer som icke-standardiserade, med detta 
menar författarna att forskarna inte vet vilka frågor som kommer vara av störst betydelse 
för studien. Ett påstående forskarna av denna studie tagit i beaktning och valde därför att 
skapa en bredd i frågorna men också utforma många frågor under varje valt tema, 
eftersom de i enlighet med Rench (1996, s. 56) inte kan veta vilka frågor som kommer 
vara av störst betydelse för studien. Forskarna har vid intervjutillfället valt att aktivt ge 
respondenterna möjlighet till att djupgående berätta om attityder, upplevelser och tankar 
kopplat till sinnenas påverkan vid köpbeslutprocessen. Författarna Svensson och 
Starrin  (1996, s. 63) menar på att utfallet av en kvalitativ intervjumetod är beroende av 
hur väl forskare och respondenter samverkar under själva intervjun. För att underlätta 
interaktionen och för att undvika komplexa frågor och tolkningsfel har en öppen dialog 
samt ett begripligt språk används. Där intervjuguiden funnits som ett fungerande stöd 
med förutbestämda övergripande frågor men att respondenterna även fått möjligheten att 
utforma sina egna svar och styra intervjun. Följdfrågor har skiljt sig åt i samtliga 
intervjuer för att skapa en frihet för respondenterna att fritt få berätta om sina upplevelser 
och resonemang. Något som genererat ett djup i varje respondents svar.  Där stor vikt har 
lagts på att undvika styrande vid intervjutillfället samt ja respektive nej frågor. Detta för 
att inte leda in respondenten utan låta respondenten skapa sig en egen uppfattning och 
reflektion. För att angripa studiens två olika perspektiv har två intervjuguider skapats.  En 
intervjuguide som riktas till konsumenter som gör sina inköp i den fysiska 
livsmedelsbutiken och en intervjuguide till de konsumenter som handlar sina livsmedel 
online. Båda intervjuguiderna följer samma upplägg samt struktur men frågorna är 
anpassade till den specifika kontexten.  I appendix 1 redogörs fullständiga intervjuguider 
med förbindelser till den teoretiska referensramen. 
 



	

	 32	

4.4	Pilotstudie	 
Det är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 44–45) centralt att gå igenom 
intervjuguiden flertal gånger innan intervjuprocessen påbörjas. Författarna menar på att 
detta ger forskaren möjlighet att överväga och tänka igenom utformningen av frågorna. 
Studiens färdigställda intervjuguide testades och granskades först innan de riktiga 
intervjuerna genomfördes. Bryman och Bell (2011, s. 262-263) benämner detta som en 
pilotstudie, vilket kan genomföras närsomhelst innan de riktiga intervjuerna äger rum. 
Forskarna gjorde detta med målet att generera en verklighetstrogen bild. Pilotstudien 
genomfördes på samma sätt som en riktig intervju, tillsammans med respondent från 
studiens urval. Yin (2011, s. 138) menar på att det är centralt för den som intervjuar att 
ha en förståelse för olika faktorer som kan påverka intervjun, författaren nämner 
däribland också kroppsspråk, ögonkontakt med också hur frågorna ställs som viktiga 
faktorer att ta hänsyn till. Intentionen med pilotstudien var att kontrollera förståelsen, 
innebörden, ordningsföljden och formuleringen på frågorna. Ytterligare syfte med 
pilotstudien var att förstå innebörden samt inverkan av kroppsspråk och tonläge på rösten 
för att undvika tolkningsfel. 
  
Fördelarna med en pilotstudie är att det är möjligt att träna på att genomföra intervjun och 
genom det förbättra och justera frågorna som ställs gentemot respondenten (Hackley, 
2003, s. 76). En kritisk granskning från en tredje part gav goda insikter och resulterade i 
omstrukturering av ordningsföljd av köpbeslutsprocessen samt sinnesmarknadsföring för 
att skapa en naturlig ordningsföljd. Forskarna genomförde också omformulering av 
enstaka frågor för att göra intervjun mer lättförståelig för respondenterna. Pilotstudien 
skapade en förståelse för utformningen av intervjun samt satte en grund för vilka 
följdfrågor som kunde läggas till vid behov. Pilotstudien redogöras ej i undersökningens 
resultat. 
 

4.5	Utförande	av	intervjuer	 
Myers (2013, s. 119) poängterar att det är forskarens uppgift att ansvara, uppmärksamma 
och lyssna på personen som blir intervjuad. Författaren menar vidare på att om 
respondenten känner sig bekväm vid intervjun kan personen i fråga öppna upp sig 
ytterligare och svara utförligare. Vilket styrks av Danielson (2017, s. 151), som menar på 
att genomförandet av en intervju är avgörande för hur och vad respondenten svarar. Där 
det är centralt enligt  Holme och Solvang (1997, s. 105) att forskaren antar en objektivt 
roll, för att inte påverka respondentens svar. Tillit mellan respondent och intervjuare är 
ytterligare en förutsättning för att intervjun ska generera betydelsefull och trovärdig 
information (Holme & Solvang, 1997, s. 105). Det är viktigt att intervjuaren tillåter 
respondenten att tala till punkt och även lämnar utrymme för reflektioner och tankar 
(Danielson, 2017 s. 151). Forskarna i denna studie har därför lämnat utrymme för 
reflektion under intervjutillfället, vilket gjordes genom aktiv tystnad och uppehåll mellan 
frågorna. 
 
Trost (2010, s. 65-66) råder forskare att utföra intervjuer i en lugn och ostörd omgivning 
utan åhörare där respondenten själv kan avgöra platsen där intervjun ska genomföras. För 
att inte påverka utfallet av intervjun blir det viktigt att välja en plats där respondenten 
känner sig komfortabel (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015 s. 42–43). Samtliga 
intervjuer genomfördes i en omgivning där ovan kriterier uppfylls, till exempel 
fastställdes tid och plats tillsammans med respektive respondent i förväg. Enligt Saunders 
et al. (2012, s. 375) sker oftast en intervju i ett läge där båda parter är fysiskt närvarande. 
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Författaren belyser dock att det ibland finns situationer där intervjun förekommer på 
telefon eller via internet. Tre respondenter hade inte möjlighet att närvara vid en personlig 
intervju, vilket resulterade i att intervjuerna var tvungna att genomföras över telefon. Vid 
telefonintervju går det inte att läsa av respondentens icke verbala beteende som 
kroppsspråk, vilket författarna Saunders et al. (2012, s. 405) tar upp som en nackdel. 
Forskarna bedömde att intervju över telefon inte hade en avgörande roll på hur utförliga 
svaren blev, eftersom att kroppsspråk i detta fall inte anses avgörande för förståelse och 
tolkning av respondentens svar. Övriga intervjuer genomfördes på en neutral plats, utan 
åskådare eller andra störningsmoment, vilken respondenten och forskarna gemensamt 
kom överens om.  
 
Inledningsvis gav forskarna respondenterna en djupgående förklaring av det valda ämnet. 
Vidare informerades respondenterna med information om studiens syfte tillsammans med 
en förklaring av de etiska principerna: informationskravet, anonymitetskravet, 
samtyckeskravet och nyttjandekravet vilka beskrivs mer ingående i slutet av detta avsnitt. 
Forskarna frågade om tillåtelse att spela in materialet och förklarade rättigheterna om 
anonymitet samt möjligheten att respondenten sedan kunde läsa igenom och godkänna 
transkribering.  Saunders et al. (2012, s. 389) poängterar att inledningen av intervjun är 
av betydande vikt för att respondenten ska känna sig bekväm och att ett förtroende mellan 
respondent och intervjuare skapas i början. Efter att respondenten blivit informerad med 
tidigare nämnda delar ställdes en inledande fråga där respondenten fick berätta om sig 
själv. En fråga som i efterhand visat sig ha en betydande roll för att inleda intervjun på 
ett naturligt sätt. Forskarna av studien finner det också centralt att lyfta att de använt sig 
av diktafon vid inspelningen av intervjuerna, vilket har underlättat vid transkribering av 
materialet. Användandet av diktafonen har också gjort att fokus varit på samspelet mellan 
forskaren och respondenten till skillnad från om anteckningar hade förts. Något som kan 
få respondenten att känna sig bekväm istället för förhörd.  
 
I tabell 1 och tabell 2 har forskarna sammanställt information från studiens respondenter 
med namn, ålder, sysselsättning, datum, samtalslängd och plats. Inledningsvis presenteras 
de åtta respondenter som handlar i den fysiska livsmedelsbutiken,  följt av åtta 
respondenter som handlar i online. Fiktivt namn används på alla respondenter för att 
anonymitetskravet ska uppfyllas. Samtalslängden vid intervjuerna skiftar, en skillnad som 
grundar sig i respondenternas sätt att resonera men också betänketid. Enligt forskarna har 
samtliga genomförda intervjuer gynnat studien och bidragit med betydelsefullt material. 
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Tabell 1. Sammanställning respondenter fysiska livsmedelsbutiken. Tabell skapad av 
forskarna av denna studie. 

 
 
 
Tabell 2. Sammanställning respondenter livsmedelsbutiken online. Tabell skapad av 
forskarna av denna studie. 
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4.6	Sammanställning	av	empiri	och	analys 
Varenda ljudupptagning från varje intervju med respektive respondent har granskats och 
anteckningar har förts. Denna hantering av material från kvalitativ intervjuer kallas 
transkribering. Enligt Saunders et al. (2012, s. 550) handlar transkribering om att 
innehållet från den inspelade intervjun skrivs ned bokstavligt och ordagrant i efterhand 
av forskaren. Genom att transkribera intervjumaterialet kan forskaren bibehålla 
intervjupersonens uttryckssätt och formuleringar. Genom detta tillvägagångsätt blir det 
enligt (Bryman & Bell, 2011, s. 482) lättare att analysera det som har sagts under 
intervjun. För att minska felmarginalen av tolkningarna har transkriberingen i denna 
studie ägt rum i direkt anslutning till varje genomfört intervjusamtal.  
 
Forskarna av denna studie har noggrant gått igenom det transkriberade materialet, 
eftersom det kan generera nya synvinklar och inspirera till nya tillvägagångssätt samt 
infallsvinklar av välkända teorier (Kvale, 2007, s. 8). Granskningen av transkriberingen 
var startpunkten innan det empiriska materialet togs fram och analyserades. Efter att 
transkriberingen är skapad rekommenderar författarna Back och Berterö (2015, s. 154) 
att forskare bör arbeta utifrån en fyrstegsprocess. Där det första steget går ut på att 
forskarna noggrant läser igenom det insamlade materialet och för kommentarer utifrån 
tankar och uppmärksammade iakttagelser. Det är vid nästkommande steg olika teman 
från transkriberingen identifieras. För att sedan, i steg tre, dela in dessa teman i 
övergripande kluster. I det sista steget skapas en tabell för att få en övergripande 
återspegling av innehållet från transkriberingen (Back & Berterö, 2015, s. 155).  I syfte 
att skapa en ökad förståelse och underlätta framställningen av empirin har denna 
fyrstegsprocess därför använts av forskarna i studien. För att kunna framställa empirin på 
ett sanningsenligt och strukturerat tillvägagångsätt har transkriberingen grundligt 
granskats vid ett flertal tillfällen. Där observationer och tankar kommenterats, likaså 
nyckelteman identifierats utifrån respondenternas svar. Materialet har sedan utifrån 
svaren sammanfogats. Forskarna har tagit hänsyn till Back och Berterös (2015, s. 155) 
rekommendation att utformandet av en tabell genererar en övergripande återspegling av 
transkriberingens struktur.  
 
Saunders et al. (2012, s. 556) menar på att det inte finns något utpräglat arbetssätt för hur 
det empiriska underlaget ska genomföras och analyseras vid en kvalitativ studie. 
Författarna uttrycker vidare att det första steget vid analys oftast går ut på att forskarna 
granskar och skapar en förståelse för det insamlade materialet i empirin (Saunders et al., 
2012, s. 557). Fejes och Thornberg (2015, s. 35) förklarar även att forskare bör jobba 
effektivt för att organisera det insamlade materialet för att därefter kunna bryta ned det 
till enheter som gör det lättare att upptäcka mönster.   
 
För att säkerställa att analysen följde en röd tråd valde forskarna av innevarande studie 
att använda modellen från den teoretiska referensramen, vid utformandet av olika teman 
i analysen. Analysen bygger på två teman, vilka grundas från teorierna 
sinnesmarknadsföring och köpbeslutsprocessen. Temat sinnesmarknadsföring är vidare 
kategoriserat utifrån konsumentens fem sinnen; synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, 
känselsinnet och smaksinnet. Det andra temat köpbeslutsprocessen utgår ifrån de fem steg 
konsumenten går igenom vid inköp; problemidentifiering, informationssökning, 
utvärdering av alternativ, köptillfället och aktiviteter efter köpet. Det insamlade 
materialet granskades sedan grundligt och kategoriserades in i olika färger för att kunna 
koppla respondenternas svar de teman forskarna tagit fram från de två teorierna. 
Forskarna för denna studie följde intervjuguidens ordning vid samtliga intervjuer, något 



	

	 36	

som senare underlättade arbetet i att koppla ihop det införskaffade materialet med rätt 
tema, vilket skapade en genomarbetad analys.  
 

4.7	Forskningsetik	 
Enligt Bryman och Bell (2008, s. 145) finns det flertal etiska aspekter att förhålla sig till 
vid en forskningsstudie. Författaren Yin (2013) menar på att det är viktigt för forskare att 
arbeta utifrån starka etiska principer vid insamlandet av data samt när resultatet 
publicerats. Vidare förklarar Hellström-Muhli (2014, s. 34) att det är vid en kvalitativ 
forskning viktigt att undvika snedvridningar, eftersom det kan påverka studiens 
pålitlighet och trovärdighet. Ahrne och Svensson (2015, s. 28) belyser också det 
känslomässiga förhållandet mellan respondenterna och forskaren som en etisk aspekt 
forskare bör ta hänsyn till. Vidare menar författarna på att plagiat och förfalskningar 
också är centralt att ta i beaktning.  
 
För att redogöra en tillförlitlig bild av respondenternas realitet har fokus kring 
forskningsetiken varit en röd tråd under studiens process. Bryman och Bell (2008, s. 142) 
belyser vikten av att forskare måste vara medvetna om vad de etiska principerna har för 
roll. Författaren beskriver i litteraturen fyra etiska principer som är centrala att ta hänsyn 
till vid en studie, vilka är; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. Vidare menar författaren på att falska förespeglingar och att 
respondenterna som deltar i studien inte ska ta någon skada av undersökningen är centralt 
för att inte göra några etiska övertramp. Under denna studie har dessa etiska principer 
kontrollerats och tagits i beaktning. Studien har berört elementära frågor som behandlar 
anonymitet, konfidentialitet, frivillighet men även integritet.  
 
Bryman och Bell (2008, s. 142) benämner den första principen som informationskravet. 
Principen kan förklaras med att individer som deltar och berörs av studien på något sätt 
skall bli informerade om syftet med studien. Kravet innefattar att deltagarna i studien, i 
detta fall respondenterna, blir informerade om att deras medverkan är frivillig. Vidare att 
de närsomhelst kan avbryta intervjun. Ett krav forskarna av studien uppfyllt genom att 
informera samtliga respondenter under, innan samt efter intervjutillfället angående 
respondentens rätt till anonymitet och frivilligt medverkande.  Respondenterna har också 
innan intervjun fått en presentation av hur intervjun kommer gå till samt studiens syfte. 
Bryman och Bell (2008, s. 141) förklarar samtyckeskravet, där varje deltagare i studien 
ska få en möjlighet att bestämma över sin egen medverkan. Utöver en förklaring för 
respondenterna att deras deltagandet var frivilligt blev varje individ även informerad om 
att de kunde avbryta intervjun samt avstå från att svara på frågorna som de kände sig 
obekväma med.  I och med detta så har också samtyckeskravet delgetts till respondenterna 
och på så vis blivit uppfyllt.  
 
Det tredje kravet som Bryman och Bell (2008, s. 141) presenterar är 
konfidentialitetskravet, där forskarna för studien har ett ansvar över att undersökningen 
ska bearbetas med konfidentialitet. Det vill säga att personliga uppgifter eller annan 
information om respondenterna inte kommer finnas tillgängligt för obehöriga. Ett krav 
med avsikt att skydda de som medverkar i studien. Kriteriet är säkerställt genom att alla 
respondenter som deltagit i studien har tilldelats fiktiva namn, samt att alla deltagare har 
behandlats med anonymitet genom transkribering av materialet, vilket endast forskarna 
och deltagarna tagit del av. Den sista etiska principen som författaren Bryman och Bell 
(2008, s. 141) berör är, nyttjandekravet, vilket omfattar det material och information som 
kommer från respondenterna. Kravet berör vikten av att material som samlas in inte sprids 
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vidare utan endast används för studiens syfte. Det insamlade materialet har endast 
används för att besvara forskningsfrågorna av denna studie, vilket också varit något som 
respondenterna har informerats om. För att undvika förespegling har alla deltagare 
erbjudits att läsa igenom sitt transkriberade intervjumaterial samt empirin för att 
säkerställa att deras åsikter förmedlas korrekt och får en så rättvis bild som möjligt. 
Genomgående i studien har forskarna värnat om konfidentialitet och anonymitet, för att 
säkerställa att ingen information sprids till obehöriga och att ingen av respondenterna 
skall komma till skada av undersökningen.  
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5.	Empiri		
 

Avsnittet kommer inledas med en ingående presentation av studiens respondenter. Vidare 
kommer studien presentera hur varje enskilds respondentens sinnen används och 
stimuleras i den fysiska livsmedelsbutiken. Där en indelning av rubrikerna gjorts mellan 
människans fem sinnen samt generation x och y. Samma uppbyggnad kommer sedan 
återigen presenteras men vid handel av livsmedel online. Forskarna av studien kommer 
sedan presentera hur konsumentens sinnen påverkar köpbeslutsprocessen fem olika 
steg,  i den fysiska livsmedelsbutiken följt av butiken online. Precis som ovan har här en 
rubrikindelning gjorts av köpbeslutsprocessen fem steg samt generation x och y. 
Avslutningsvis presenteras en sammanställning av det empiriska materialet i två tabeller 
med tillhörande sammanfattande text.  
 

5.1	Presentation	av	respondenter	 
Samtliga respondenter har erfarenhet av att handla livsmedel. Respondenterna visar på 
likheter såväl som skillnader i hur de handlar, vad som påverkar dem under 
köpbeslutsprocessen men också faktorer som de anser är viktiga för dem vid inköp av 
livsmedel. Respondenterna är uppdelade i två delar, de som handla livsmedel i den fysiska 
butiken och de som handlar livsmedel online. Nedan följer en kort beskrivning av 
respondenterna. 
 
5.1.1	Respondenter	från	fysiska	livsmedelsbutiken 
Barbro är en 55 årig kvinna som bor i Falun, där hon arbetar heltid som lärare inom 
restaurangbranschen. Hon bor ensam i ett hus och gillar att vara ute i trädgården och odla. 
Barbro är glad över att det nya ICA Maxi har öppnat upp i Falun, eftersom det är en stor 
butik med många valmöjligheter. Hon ser ett besök i livsmedelsbutiken som en 
upplevelse och inhandlar mat i butiken nästintill varje dag. Barbro lägger stor vikt vid 
service och utformningen av butiken.  
 
Dan är en 50 årig man som bor i ett hus ute på landet utanför Falun, där han arbetar som 
busschaufför. Eftersom Dans barn flyttat hemifrån bor han nu själv, vilket innebär att han 
handlar mat nästintill varje dag och bestämmer sig först i livsmedelsbutiken vad dagens 
måltid blir. Han tycker om att vara i butiken eftersom han där kan hitta inspiration till vad 
han ska äta, han tycker också om det sociala biten. Han beskriver den fysiska 
livsmedelsbutiken som ett ställe att möta människor på.  
 
Kent är en 49 årig man och egenföretagare som bor Lund. Kent har ett stort intresse för 
mat och vin och köper sällan stora mängder mat, utan köper hellre mindre mängd ofta. I 
och med intresset för mat tycker Kent om att gå runt i matbutiker för att inspireras. Han 
tycker också att det är trevligt att går runt i livsmedelsbutiker eftersom att han där kan 
träffa många olika människor. Han beskriver det som en social och inspirerande process.  
  
Anna är en 36 årig kvinna som bor i Uppsala, hon pendlar till sitt jobb som lärare i 
Stockholm. Hon tycker om att resa och lära sig om nya kulturer, men också att testa på 
nya matkulturer. Anna inhandlar all sin mat i den fysiska matbutiken. För Anna är det 
viktigt att matvarorna som hon köper är ekologiska och hon lägger mycket tid på att läsa 
på innehållsförteckningen. Anna planerar aldrig när hon handlar utan går efter bra pris 
men lockas även av det som är nytt och spännande. Hon beskriver sig själv som 
improvisatorisk när hon handlar i livsmedelsbutiken.  
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Hanna är en 28 årig student som bor tillsammans med sin katt i Umeå. När Hanna inte 
studerar går hon på dans men hon har också ett väldigt stort intresse för mat och 
hållbarhet. Hon beskriver mat som en stor del av hennes liv. Hon tycker om att handla i 
den fysiska livsmedelsbutiken eftersom hon där motiveras och inspireras av butiksmiljön. 
Hanna tycker inhandlandet av mat kan beskrivas som en hobby för henne och hon 
spenderar gärna tid i butiken eftersom att hon tycker att det är en rolig upplevelse. 
 
Sophie är en 26 årig student som bor i Stockholm, där hon även jobbar extra i en 
livsmedelsbutik vid sidan av sina studier. Sophie inhandlar all sin mat i den fysiska 
livsmedelsbutiken och gillar när butiken är välfylld och genomtänkt, samt när varor står 
på sin plats. Detta gör att hon får inspiration. För Sophie är kvaliteten viktig, också att det 
finns ett utbud av närproducerade varor. Hon tycker att det är mysigt när butiken lyfter 
fram närodlade varor.  
 
Klara är en 23 årig student i Umeå och bor ensam i sitt studentboende. På sin fritid tränar 
hon mycket men hon har också ett intresse för blommor och mat. Klara tycker om att 
känna och se det hon ska handla men hon tycker också att det är mysigt att strosa runt i 
livsmedelsbutiker. Hon beskriver det som en trevlig aktivitet där hon kan bli inspirerad 
av vad andra kunder handlar.  
 
Moa är en 23 årig student som bor tillsammans med sin pojkvän i Umeå. Moa har ett stort 
intresse för matlagning och hållbarhet. Hon ser sig själv arbetandes i livsmedelsbranschen 
i framtiden. Moa tycker om att gå in livsmedelsbutiker för att få inspiration till nya recept 
där. Hon tycker att det är roligt att gå runt och botanisera, klämma och känna på olika 
produkter. Moa skulle absolut beskriva sig själv som en person som gillar att åka iväg 
och storhandla.  
 
5.1.2	Respondenter	från	livsmedelsbutiken	online	 
Line är en 53 årig kvinna som arbetar heltid i Malmö inom kundservice. Line beskriver 
sig själv som en aktiv person som tränar mycket på fritiden. Hon sjunger även i kör och 
gillar att umgås med sina väninnor och familj. Hon berättar att hon föredrar att handla sin 
mat på nätet eftersom att det är ett smidigt sätt spara tid på. Line gillar även att hon kan 
spara och återanvända gamla recept och tidigare shoppinglistor, det är smidigt och enkelt 
tycker hon.  
 
Janne är en 45 årig man som arbetar i en klädbutik i Malmö. Han bor tillsammans med 
sina två katter i ett hus på landet. När han inte jobbar tränar han eller sysselsätter sig med 
något litet projekt på gården. Janne har ett stort intresse för matlagning och inhandlar 
nästintill all sin mat via livsmedelsbutiken online. Han tycker om känslan av att få en 
tydlig överblick av livsmedel via hemsidan men också att det är smidigt eftersom att han 
slipper bära hem alla tunga kassar.  
 
Emma är en 34 årig kvinna som arbetar inom järnvägsindustrin utanför Lund. Emma bor 
ensam och tycker om att leva utifrån en planerad vardag. Hon tycker att det är smidigt att 
beställa varor från livsmedelsbutiken online eftersom att det sparar tid men också energi. 
Emma kan uppleva en stress av att gå i den fysiska butiker. Eftersom att Emma beskriver 
sig som en rutinmänniska, brukar hon därav ha fem rullande inköpslistor som hon 
använder sig av när hon handlar mat online.  
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Viktoria är en 32 årig kvinna som arbetar heltid som ekonom i Stockholm. Mycket av 
hennes tid går till arbetet, vilket är en av anledningarna till varför hon väljer att handla 
livsmedel online. Den tid som blir över efter jobbet väljer hon att spendera tillsammans 
med vänner och familj. Hon anser sig spara enormt mycket tid genom att slippa behöva 
gå i den fysiska livsmedelsbutiken. Vidare anser Viktoria också att hon kan känna en 
stress av att gå i livsmedelsbutiker.  
 
Viktor är en 26 årig kille och student vid Umeå universitet. Han bor tillsammans med sin 
sambo sedan ett år tillbaka. Han beskriver sig själv som en aktiv person som tränar mycket 
och han gillar att ha många bollar i luften. Viktor handlar oftast mat i större mängder från 
livsmedelsbutiken online, oftast 100-200 artiklar, därför är det skönt att få det 
hemlevererat till dörren. Han tycker också att det är fördelaktigt att sitta hemma och inte 
behöva bli stressad av andra kunder i butiken. Viktor upplever det också enklare att 
planera långsiktigt vid handel online, till skillnad från den fysiska matbutiken.  
 
Jakob är en 25 årig kille som bor i Stockholm och arbetar heltid som rekryterare. Mycket 
av Jakobs tid går åt till arbetet men utöver det umgås han mycket med sin familj och 
vänner om han inte har en viktig fotbollsmatch att gå på. Jakob tycker om effektivitet 
vilket är en utav anledningarna till att han handlar mat från livsmedelsbutiken online. Han 
upplever att det går fortare. Han tycker också att det är smidigt samt bekvämt eftersom 
han kan sitta i soffan och beställa mat.  
 
Lovisa är en 23 årig student som för tillfället sysselsätter sig med sin uppsats i Umeå. 
Lovisa bor tillsammans med sin kille och när hon inte studerar tränar hon eller är ute i 
skogen. Lovisa och hennes kille delar ett gemensamt intresse, vilket är matlagning. 
Lovisa är verkligen en förespråkare för inhandling av livsmedel online och trivs inte alls 
i den fysiska butiken eftersom hon kan uppleva en stress av ljudet och ljuset. Hon tycker 
om att inhandla stora mängder och att få det hemlevererat. Hon tycker butiken online är 
ett praktiskt och lugnt sätt att handla mat på.  
 
Kasper är en 23 årig kille som bor i Lund tillsammans med sin flickvän, där han också 
arbetar i en livsmedelsbutik. På fritiden spenderar Kasper vanligtvis på gymmet eller i 
köket, eftersom han gillar att laga mat. Han tycker att det är smidigt och enkelt att handla 
livsmedel online eftersom att han slipper ta på sig kläder, ta sig dit och gå igenom hela 
butiken för att inhandla sina varor. Kasper tycker att det går snabbare att handla livsmedel 
online eftersom han upplever att det är omständligt att handla mat i den fysiska butiken.  
 

5.2	Hur	stimuleras	respondentens	sinnen	i	den	fysiska	butiken?	 
5.2.1	Synsinnet	-	Generation	X	 
Synen är ett av människans fem sinnen som kan stimuleras med hjälp av 
sinnesmarknadsföring, samtliga respondenterna från generation X lyfter synen som det 
sinnet som de använder mest. Respondenterna Kent, Anna, Barbro och Dan menar på att 
de använder synen i störst utsträckning när det kommer till inköp i den fysiska 
livsmedelsbutiken. Barbro förklarar att synen är fördelaktigt när hon befinner sig i butiken 
men också när hon ska undersöka kvalitén, mognaden samt färgen på varor. Genom det 
sedan kunna ta beslut om vilken vara som hon ska köpa. Hon exemplifierar detta genom 
att hon med hjälp av synen kan se och bestämma allt själv. Dan berättar att han genom en 
visuell känsla kan skapa en uppfattning om produkten känns bra eller inte, han kopplar 
ihop synen med kontroll över inköpet. Liknande resonemang för Kent, som menar på att 
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han använder synen för att avgöra om något är gott eller inte men också för att avgöra 
vad som faktisk ska hamna i varukorgen. När Kent inte vet vad han ska välja tar han ofta 
den produkt som visuellt bäst tilltalar honom. Finns det 50 mjölkförpackningar och en 
skulle vara kritvit hade Kents blick direkt dragits till den kritvita förpackningen. Anna 
dividerar liknande gällande design på förpackningarna och att hennes ögon också 
stimuleras av tilltalande förpackningar.  
 
“Det är roligt att handla när det är fina packningar samt frontat i livsmedelsbutiken. 
Dessutom är jag en förpackningsnörd som går mycket efter den visuella utsidan.” - Anna  
 
Barbro lyfter också kunskap gällande hur butikerna använder sig av olika färgsättning 
och att detta kan påverka henne i butiken, hon berättar till exempel att färgen grön har en 
lugnande effekt på henne. Anna menar att det är viktigt att det är visuellt tilltalande i 
butiken, till exempel när det kommer till utformningen och designen. Hon förklarar också 
att hon gärna köper produkter i jordnära färger och att färgsättning är viktigt för att hennes 
synsinne ska stimuleras positivt.  
 
“Jag använder synen för att bedöma kvalitén och mognaden på bananer. Synen är 
avgörande.” - Dan  
 
5.2.2	Synsinnet	-	Generation	Y 	
Respondenterna från generation Y svarar liknande i hur de anser sig använda synsinnet i 
den fysiska livsmedelsbutiken. Samtliga respondenter är överens om att de använder 
synsinnet i stor utsträckning, de poängterar att de inte kan genomföra köp i butiken utan 
synen. Gemensamma för samtliga respondenter är när de ska avgöra mognaden samt 
kvalitén på produkter. Klara förklarar att synen är otroligt viktig eftersom synsinnet är 
det första sinnet som stimuleras när hon går in i en butik. Det är också det som avgör om 
hon gör impulsköp i butiken eller inte. Hanna berättar vidare att synen är det primära 
sinnet hon använder sig av i butiken, precis som Moa, som menar på att synen betyder 
allt när det kommer till inköp i livsmedelsbutiken. Delvis är det centralt för att avgöra det 
visuella men också för att avgöra vad hon ska köpa. Hanna förklarar vidare att hennes 
synsinne simuleras av skyltar, priser och produkter men också av olika färgsättningar 
samt hur livsmedelsbutiken är uppbyggd. Sophie tillägger att hon använder synen för att 
avgöra utgångsdatum men också läsa på innehållet av vissa produkter. Hanna men också 
Klara poängterar att dem gärna dras till färgen grön men att dem båda undermedvetet 
påverkas av färgen röd, eftersom det fångar deras blick. Allt som Klara kan se 
kommunicerar visuellt något till henne, vilket därmed påverkar hennes köp. Sophie gillar 
känslan av besöka butiker där det är välfyllt samt ordning och reda. Hon förklarar att 
hennes synsinne vaknar till liv av strukturerade och välfyllda hyllor.  
 
“Min blick dras mot ett stort rött pris där kan jag göra en bra deal på en vara.” - Hanna  
 
När det kommer till vilken produkt Hanna och Sophie väljer att köpa är det också synen 
dem i första hand använder sig av, ett sinne som används för att till exempel avgöra 
kvalitén på produkten. Hanna förklarar också att hon gillar tilltalande förpackningar. 
Vilket även Moa ser som centralt, eftersom hon precis som Hanna kan välja ett livsmedel 
framför ett annat tack vare designen samt färgsättningen på produkten. Vidare förklarar 
Klara att synen är helt avgörande när det kommer till att undersöka kvalitén samt 
mognaden på en produkt. Moa speglar detta påstående genom att argumentera för att utan 
synen hade hon inte kunnat veta vad som hamnar i varukorgen.  
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“Ser man några blåmärken på äpplet så lägger man bort det, hade jag inte haft synen så 
hade jag fått ett dåligt äpple.” - Moa  
 
5.2.3	Hörselsinnet	-	Generation	X 
Respondenterna från generation X menar på att ljud inte är något de direkt reflekterar 
över i butiken. Dock vid eftertanke anser samtliga respondenter att ljud från musik men 
också andra kunder kan skapa en positiv känsla i butiken. Dan och Barbro menar på att 
dem vid första anblick inte påverkas av ljud i butiken, det är inget dem direkt lagt märke 
till. Anna styrker detta påstående genom att förklara att hon inte använder hörselsinnet i 
livsmedelsbutiken. Vid eftertanke förklarar dock Barbro att hon läst om hur ljud påverkar 
kunderna i livsmedelsbutiker, till exempel att hon hade handlat fortare om det vore 
rockmusik. Barbro föredrar att handla till lugn musik, till exempel finns det en butik i 
Falun som har klassisk musik och där känner hon sig bekväm samt tillfreds vilket gör att 
hon spenderar längre tid i butiken. Anna har lagt märke till att hennes lokala 
livsmedelsbutik spelar musik men poängterar flertalet gånger att det inte är något hon 
vidare påverkas av. Kent menar på att han använder hörselsinnet, han uppskattar 
verkligen när dem spelar musik i butiken, detta förklarar han genom att butiker i Spanien 
har skön musik, vilket gör att han stannar längre i butiken. Kent förklarar också att hans 
hörselsinne stimuleras av andra stamkunder i butiken.  
 
“För mycket hjärtslags musik eller för översocial personal gör att jag blir stressad.” - 
Barbro  
 
Dan däremot står fast vid att han inte alls påverkas eller reflekterar över diverse ljud i 
butiken men är ändå medveten om att musik kan styra hans köpbeteende, eftersom han 
läst det i en bok. Samtidigt menar han på att hörselsinnet stimuleras från andra kunder 
och välbekanta ansikten i butiken vilket han tycker kan vara trevligt.  
 
“Jag köper ju inte levande hönor så inte hörsel.” - Dan  
 
5.2.4	Hörselsinnet	-	Generation	Y		
Respondenterna från generation Y uppvisar liknande svar, samtliga respondenter menar 
på att de påverkas i stor utsträckning av ljud i butiken. Alla respondenter kopplar ihop 
ljud i butiken till stress. De faktorer som stimulerar hörselsinnet i livsmedelsbutiken 
skapar ofta negativ upplevelse och därmed ett kortare besök.  
 
“Ljud styr verkligen mig i butiken hur länge jag stannar.” - Hanna  
 
Sophie och Hanna förklarar att ljud från andra kunder kan störa deras upplevelse oerhört 
mycket, vilket är varför Hanna ofta går med musik i hörlurarna när hon handlar. Hanna, 
Moa och Sophie kan uppleva en stress av ljud, vilket också gör att dem avslutar köpet 
fortare. Hanna exemplifierar dessa ljud som buller från vagnar, andra kunder men också 
störande radio från högtalarna. Sophie kan till och med uppleva panik när det är mycket 
ljud från människor i butiken, ljud i högtalarna har hon aldrig förstått meningen med 
egentligen. Klara resonerar liknande och menar på att hon vill ha det tyst och lugnt i 
butiken eftersom att hon annars blir stressad, ljud från radion i butiken är något hon gärna 
inte vill ha. Hon kan till och med välja en annan livsmedelsbutik på grund av ljudnivån 
från andra människor, något även Sophie kan göra. Moa uppleveler också ljud från andra 
kunder, speciellt barnfamiljer, som ett störande moment i butiken. Klara argumenterar för 
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att hennes hörsel påverkas men att det är ett sinne hon gärna aktivt inte stimulerar. Sophie 
däremot berättar att hennes hörselsinne är det som påverkas mest i butiken och som också 
styr hur länge hon faktiskt orkar att vara i butiken. Moa förklarar att om hennes 
hörselsinne ska stimuleras i butiken får det gärna vara genom lugn klassisk musik, till 
exempel fågelkvitter eller porlande vatten. Hon ser gärna att butiken använder ljud som 
är lugnande.  
 
“ Är det mycket ljud från kunder, personal och högtalare vill jag bara därifrån.” -  Sophie  
 
5.2.5	Luktsinnet	-	Generation	X	
Generation X uppvisar likheter men också skillnader i sina svar,  alla respondenter utom 
en menar på att dofter påverkar dem i butiken undermedvetet.  Dan anser inte att han 
använder luktsinnet i den fysiska butiken, han tycker inte att det generellt sätt är mycket 
dofter i affären att reagera på. Samtidigt menar han på att lukten av nybakat bröd ofta 
lockar honom, vilket också är något Kent och Barbro argumenterar för. Kent menar på 
att doften av nybakade bullar kan leda till att en eller annan bakelse slinker ner. Kent 
beskriver också att han undermedvetet kan känna doften, något som kan sätta igång 
smaksinnet och därmed trigga ett sug. Barbro talar mycket om doften från den 
färdiglagade maten som konsumenten erbjuds i den fysiska livsmedelsbutiken kan locka, 
till exempel färdiglagad potatisgratäng med fläskfilé. Färska kryddor är också något hon 
använder sitt luktsinne till för att utvärdera kvalitén samt styrkan på produkten. Anna 
däremot använder luktsinnet i butiken för att avgöra om något är bra eller dåligt, speciellt 
när det kommer till avdelningen frukt- och grönt. Anna tror dock att matbutiker hade 
kunnat dra nytta av att använda dofter mer i butikerna för att locka kunder till impulsköp.  
	
5.2.6	Luktsinnet	-	Generation	Y	
Respondenterna från generation Y förklarar att luktsinnet inte styr deras köp samtidigt 
anser samtliga att doften av nybakat bröd kan trigga ett impulsköp. Sophie och Hanna 
menar på att doft och lukt påverkar deras upplevelse, Sophie förklarar att doft kan skapa 
en trygg men också lugn känsla i butiken. Till skillnad från Sophie som varken lockas 
eller påverkas. Hanna påverkas inte mycket av doft i matbutiken, hon anser att luktsinnet 
inte är det dominerande sinnet som används i butiken. Sophie berättar att doft kan skapa 
en positiv upplevelse. En känsla av hemma. Vilket går i linje med det Klara förklarar, att 
doft skapar sug. Går Klara förbi doften av munkar blir hon sugen på munkar och liknande 
med grillad kyckling eller kotletter. Moa anser inte att luktsinnet är avgörande, samtidigt 
menar hon på att en äcklig doft, till exempel en utspilld folköl, kan påverka hennes 
köpupplevelse negativt men generellt sätt är doft i butiken inte något hon reflekterat över. 
Det skulle i så fall vara doften av nybakat bröd i början av butiken, vilket kan trigga en 
hungerkänsla som följer med under besöket i butiken.  
 
“Känner man att de doftar bröd eller nybakat triggar det såklart en känsla av hunger.” 
– Sophie 
 
5.2.7	Känselsinnet	-	Generation	X	
Respondenterna från generation X menar på att känselsinnet kan vara avgörande när det 
kommer till val mellan olika livsmedel i butiken. Dan, Kent, Barbro och Anna anser att 
känselsinnet är det näst viktigaste sinnet efter synen när det kommer till att avgöra 
kvalitén men också mognaden på produkter. Dan är noggrann när han känner på frukt, 
han förklarar att han mer eller mindre känner på alla varor som han kan känna på. Det är 
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känseln tillsammans med synen som avgör om han vill ha produkten eller inte. Vilket går 
i linje med hur Barbro använder sitt känselsinne, hon menar till exempel på att 
känselsinnet är avgörande när hon söker information samt utvärderar olika produkter. 
Känselsinnet använder hon när hon väljer mellan olika avokados, lökar, gurkor eller 
potatisar. Precis som Dan och Barbro använder Anna också känselsinnet för att utvärdera 
mognaden, speciellt när det kommer till färskvaror. Detta exemplifierar hon genom att 
hon känner och klämmer på bananer men också när hon ska se om kaffet är ordentligt 
vakuumförpackat. Kent berättar att han egentligen använder känselsinnet på allt som han 
lägger i varukorgen men han förklarar också att känseln är det sekundära sinnet han 
använder när det kommer till att välja mellan olika livsmedel.  
 
5.2.8	Känselsinnet	-	Generation	Y	
Respondenterna från generation Y  är överens om att känselsinnet är det sekundära sinnet 
som de använder efter synen. De alla anser att känseln är avgörande för valet av produkt 
i livsmedelsbutiken. Klara anser att känselsinnet är till stor fördel när man ska bestämma 
vad man ska köpa, speciellt när det kommer till frukt och grönt, till exempel mognaden 
på avokadon. Klara menar på att känseln kanske inte är det primära som avgör eller får 
henne att upptäcka en produkt men det är det som i senare skede avgör om den kommer 
hamna i varukorgen eller inte. Vilket Sophie samt Hanna också resonerar kring. Hanna 
förklarar att hon först ser för att sedan känna på produkterna. Sophie beskriver att hon 
ofta klämmer och känner på till exempel bröd för att utvärdera hur färskt det är. Samtidigt 
menar hon också på att hon med hjälp av känseln utvärderar till exempel tomater, vilka 
hon gärna vill ska vara hårda och inte mjuka och mjöliga. Ibland kan hon till och med 
avgöra temperaturen med hjälp av känselsinnet på mejeri och frysvaror.  
 
“Jag vill ju inte köpa ett ljummet mjölkpaketet eller frysta hallon som är lite upptinade.” 
- Sophie  
 
Moa däremot använder inte känselsinnet vid färskvaror, vilket är ett aktivt val eftersom 
att hon är arbetsskadad från ha arbetar med färska råvaror, färska produkter blir nämligen 
skadade när dem blir klämda på. Motsatt till Hanna, hon tar och lyfter, klämmer samt 
känner på alla färskvaror för att säkra kvalitén. Sophie menar på att hon använder känseln 
när hon tar på produkterna och undersöker kvalitén samt mognaden.  
	
5.2.9	Smaksinnet	-	Generation	X	
Respondenterna från generation X är överens om att de inte använder smaksinnet i stor 
utsträckning. Däremot är två av respondenterna överens om att smaksinnet är viktigt när 
de köper livsmedel från delikatessen. Dan anser att smaken är viktig men svår att använda 
sig av, han förklarar att om hans smaklökar blir stimulerade blir det en stark effekt, dock 
är det sällan detta inträffar. Får han smaka på något i butiken köper han ofta det med tanke 
på att smakprover triggar ett sug. Anna förklarar att smaksinnet styrs av erfarenheter, 
vilket också Dan styrs av, eftersom han köper det som han redan vet smaken på. Precis 
som Barbro, hon köper också det hon redan vet smaken på. Samtidigt fyller hon i med att 
smaksinnet ibland också stimuleras i butiken, till exempel vid provsmakning i 
delikatessen, något som också kan göra att hon handlar på impuls. Kent förklarar att 
smaksinnet är centralt vid just delikatessdisken, kanske till och med sekundärt efter synen 
vid just köp av varor över disk.  
 
“I delikatessen använder jag definitivt främst mitt smaksinne eftersom jag där kan smaka 
alla produkterna.” - Barbro 
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5.2.10	Smaksinnet	-	Generation	Y	
Generation Y är överens om att smaksinnet inte är det sinne som i första hand 
stimuleras.  Hanna menar på att fåtal livsmedelsbutiken erbjuder möjligheten att smaka 
på produkter innan hon köper dem. Hanna och Sophie ser inte hur deras smaksinne 
faktiskt stimuleras i butiken. Klara köper sällan mer produkter endast för att hon fått 
smaka på det, detta exemplifierar hon genom att beskriva att hon inte är en sådan person 
som lockas av smakprov. Samtidigt kan dock ett riktigt gott och bra smakprov leda till att 
hon köper en produkt på impuls. Klara anser dock att butiken definitivt borde arbeta mer 
med smakupplevelse samt stimulering av smaker, eftersom det kan trigga sug eller hunger 
och öka mängden inköp. Moa kan tycka provsmakning är mysigt samt att det kan få henne 
på bättre humör i butiken, vilket kan göra att hon spenderar längre tid i butiken.  
 
“Fick jag smaka mer skulle jag styras mer till det, kanske inte till den produkten men blir 
allmänt intresserad av mat, laga mat, tänka mat och handla mer.” - Moa 
 
5.3	Hur	stimuleras	respondentens	sinnen	i	livsmedelsbutiken	
online?		
5.3.1	Synsinnet	-	Generation	X	
När det kommer till synsinnet är samtliga respondenter från generation X överens om att 
synsinnet är det sinne som de nästan endast använder sig av vid handel av livsmedel 
online. Några av respondenterna förklarar att livsmedelsföretagen bör satsa mer på att 
skapa liknande upplevelse i den fysiska butiken som online. Respondenterna Janne, 
Viktoria, Emma och Line menar på att synen är avgörande vid online handeln, eftersom 
det är synsinnet som de använder för att se vad som ska köpas på hemsidan. Gemensamt 
för samtliga respondenter från generation X är också att ingen inhandlar frukt och grönt 
samt färskvaror online för att de upplever det svårt att visuellt avgöra kvalitén. Janne 
tillägger att synsinnet är det enda sinnet han tar hjälp av vid handel online. Line menar på 
att synen är det primära men kanske också det enda sinnet hon använder sig av. Line 
förklarar att färger spelar stor roll, till exempel frestar starka och klara färger på 
webbsidan henne. Janne resonerar liknande när det kommer till färg, speciellt när det 
kommer till äpplen, desto verkligare färgsättning desto bättre. Viktoria menar också på 
att hon påverkas mycket av former, färger samt symboler online. Dåliga bilder samt inte 
tilltalande bilder gör att hon direkt väljer bort produkten. Storlek på vissa produkter, till 
exempel på ett äpple kan också vara svår att avläsa online. Janne tillägger att färger på 
webbläsaren kan påverka honom både negativt och positivt. Emma förklarar att det är 
svårt att uppfatta kvalitén online och väljer därför aktivt att aldrig köpa färska varor 
online. Hon ser det som en problematik att hon inte vet hur produkten egentligen ser ut. 
Line önskar att butiken online hade sett mer ut som den fysiska butiken. Kanske utforma 
ett virtuellt landskap eller att bilderna på produkterna är mer verklighetstrogna. Emma 
talar också om att butiken borde försöka stimulera antingen fler sinnen eller synen 
ytterligare. Hon lyfter till exempel att företagen borde arbeta med rörliga bilder istället 
för grafiska bilder på produkterna. Viktoria förklarar att hon egentligen inte kan känna, 
dofta eller smaka på produkterna online innan de blir levererade till henne. Därför menar 
hon på att synen är helt avgörande.  
 
“Synsinnet är det som väger tyngst, synen tar besluten åt mig.” - Viktoria.   
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5.3.2	Synsinnet	-	Generation	Y	
Samtliga respondenter från generation Y menar på att synsinnet är centralt när det 
kommer till handel av livsmedel online. Utan synen skulle det inte vara möjligt att 
genomföra köpet. Lovisa och Kasper anser till exempel att synsinnet är det sinne som 
dem primärt använder. Lovisa uttrycker detta genom att förklara att hon tittar på skärmen 
och utvärderar därifrån för att sedan kunna ta ett köpbeslut. Jakob resonerar i enlighet 
med ovan, att synen är det primära och kanske enda sinne han använder. Viktor menar på 
att synen är det som skapar trygghet vid handel av livsmedel online. Jakob menar att han 
egentligen inte har ett behov av att stimulera andra sinnen, det skulle endast fördröja 
processen. Vidare förklarar Kasper att han utan synen skulle ha stora svårigheter av att 
välja rätt varor. Lovisa är medveten om att hon inte kan avgöra kvalitén på produkterna 
men har full tillit till att företaget levererar varor av god kvalité, det förutsätter också 
Viktor. Lovisa påstår därför att hon främst använder synen för att hitta rätt produkt, pris 
samt innehåll. Vidare menar hon på att företaget kan stimulera konsumentens syn genom 
färger, former och andra visuella lockelser. Lovisa köper hellre kiwifrukter som ligger 
löst på bilden än i en plastig förpackning. Hon menar på att mycket handlar om hur 
företaget grafiskt har utformat hemsidan, det är viktigt att det är enkelt för ögat att 
navigera sig. Jakob tycker det viktigt att det är autentiskt därför lägger han stor vikt vid 
färger och former på webbsidan. Viktor vill ha tydliga bilder på förpackningarna och 
lägger stor vikt vid att produkterna ska se likadana ut som de gör i fysiska butiken. Är det 
ett mjölkpaket som han är ute efter ska det vara ett mjölkpaket på bilden och inte ett glas 
med mjölk. Ovan resonemang från Patrik styrker Kasper med att han hellre klickar in på 
en bild av en produkt som ser verklig och bekant ut än konstgjord och onaturlig.  
 
“Layout och design i det visuella är avgörande för mitt val av butik online.” - Viktor.  
 
5.3.3	Hörselsinnet	-	Generation	X 
Respondenterna från generation X har inget emot att hörselsinnet stimuleras men 
majoriteten menar på att hörseln används i mindre utsträckning än vid handel av 
livsmedel online. Line menar på att butiken som hon använder sig av online inte 
innehåller några ljud. Hon tillägger dock att hon vet att hennes väninnor berättat att andra 
webbsidor som säljer livsmedel använder ljud, som till exempel bakgrundsmusik, 
fågelkvitter eller en röst som talar i bakgrunden. Line tillägger att detta hade hon gärna 
också haft, hon förklarar att inlagda ljud kan förstärka shoppingupplevelsen. Janne 
använder inte hörseln och har inte heller hört talas om hemsidor som faktiskt använder 
ljud för att stimulera hörseln. Viktoria menar på att vissa hemsidor har lättsam 
bakgrundsmusik, något hon upplever som trevligt. Finns det inte musik brukar hon aktivt 
välja att sätta på nyheterna eller radion i bakgrunden. Emma ser ljud från webbläsaren 
som positivt eftersom att det gör upplevelsen mer verklig. Vidare förklarar hon att ljud i 
form av ”pling”, ”klick” och ”swoosh” skapar en trygghet av att hon faktiskt till exempel 
har lagt en produkt i varukorgen eller att köpet är genomfört.   
 
5.3.4	Hörselsinnet	-	Generation	Y 
Respondenterna från generation Y gör allt för att hörselsinnet inte ska stimuleras, detta 
eftersom att de menar på att stimulans av hörseln vid handel av livsmedel online endast 
är betingat med stress. Viktor menar på att han inte använder hörseln eftersom att han 
stänger av ljudet på datorn, han upplever att ljud stör när han ska handla. Jakob har aldrig 
upplevt ljud från webbläsaren, han påverkas därför inte. Hade det funnits ljud, såsom det 
finns i den fysiska butiken, till exempel radio i bakgrunden hade Jakob mest troligt 
upplevt det som ett irritationsmoment eller kanske blivit stressad. Han förklarar vidare att 
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ljud kan göra att processen blir mer ineffektiv. Kasper menar också på att han ofta stänger 
av ljud på enheten han utför köpet på men att små klick ljud eller bekräftande ljud av att 
köpet är genomfört kan vara fördelaktigt. Lovisa förklarar att vissa hemsidor har låtar och 
andra ljud i bakgrunden, något hon upplever som frustrerande. Hon förklarar att ljud får 
henne att känna sig attackerad.  
 
“Ljud stör, om det poppar upp ljud så har man ju ingen kontroll över situationen.“ - 
Lovisa 
 
5.3.5	Luktsinnet	-	Generation	X 
Samtliga respondenter från generation X anser inte att luktsinnet är centralt när det 
kommer till inköp av livsmedel online. Viktoria menar på att hon inte direkt använder 
luktsinnet men undermedvetet anser att hon påverkas. Hon förklarar att hon vet hur saker 
luktar av erfarenhet, till exempel bröd. Däremot påstår hon inte att luktsinnet har 
avgörande roll i vad hon köper. Line förklarar att hon inte alls primärt använder luktsinnet 
men att hon förnimmer hur bananer luktar men att det inte är avgörande. Janne använder 
inte lukten, han menar att det är svårt att känna en doft genom en skärm. Emma resonerar 
liknande, att luktsinnet inte stimuleras vid handel online, hon ifrågasätter dock om det ens 
gör det i den fysiska butiken.  
 
“Jag visualiserar produkten framför mig och tänker hur den skulle lukta.” - Viktoria  
 
5.3.6	Luktsinnet	-	Generation	Y	
Respondenterna från generation Y är alla eniga om att luktsinnet inte stimuleras vid inköp 
av livsmedel online men att i likhet med generation X kan känna en undermedveten doft 
som sitter i minnet. Lovisa påstår dock att hon fiktivt kan känna lukten av en skalad lime 
när hon ser en bild. Hon argumenterar därför vidare för att hon måste se något för att 
luktsinnet ska stimuleras. Samtidigt påstår hon att det är sällan detta sker. Jakob menar 
på att han inte känner någon lukt men han kan ändå påstå att han undermedvetet kan 
känna lukt. Något som är sparat i minnet, vilket kan förstärka hans synsinne eller kanske 
till och med trigga en smak i munnen. Viktor förklarar att han indirekt använder lukt 
eftersom att han från erfarenhet vet hur det luktar, därför vet han vilken doft han ska 
förvänta sig. Detta exemplifierar han genom doften som kommer när han öppnar ett paket 
kaffe, den doften är förknippad till alla kaffeförpackningar. Kasper använder inte 
luktsinnet, han ser inte heller meningen med att det ska stimuleras. Krävs mer tid, pengar 
och utveckling från företagen än vad det faktiskt kommer påverka konsumentens köp.  
 
“Jag luktar ju egentligen inget det är mer mentalt i mitt huvud.” - Viktor 
 
5.3.7	Känselsinnet	-	Generation	X 
Generation X menar på att känselsinnet endast stimuleras genom att klicka på mobilen, 
surfplattan eller datorn under köpet. Emma anser inte att känselsinnet stimuleras 
överhuvudtaget, det är först när varorna kommer hem som hon ges möjligheten att 
klämma samt känna. Line menar på att känselsinnet endast används vid klick på tangenter 
eller datormusen, samtidigt är det ett bra verktyg att använda när det kommer till att 
zooma in på produkter. Detta kan vara problematiskt, eftersom att hon inte kan känna och 
klämma på avokadon, vilket är anledningen till att hon inte handlar frukt och grönt online. 
Janne påstår inte heller att han aktivt använder känselsinnet mer än vid klick på skärmen, 
han menar på att känseln är obefintlig, därför köper han aldrig frukt och grönt online. 
Viktoria berättar också att det enda simuleringen av känselsinnet är beröring på telefonen 
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eller datorn från fingrarna. Hon finner en viss problematik i detta, eftersom att hon inte 
kan avgöra kvalitén eller mognaden på vissa produkter förrän hon får dem hemlevererade.  
 
5.3.8	Känselsinnet	-	Generation	Y 
Flertalet respondenter från generation Y är överens om att känselsinnet inte stimuleras 
mer än vid beröring av dator, surfplatta eller mobil. Samtidigt finner de inte heller 
anledning till varför de borde stimuleras. Jakob menar på att han endast använder beröring 
när han klickar sig fram och att han därför inte har någon möjlighet att klämma samt 
känna på produkterna. Han ser inte detta som något hinder, han litar på att produkterna 
som levereras hem är av god kvalité och mognad. Han påstår till och med att dem som 
paketerar varorna bör har mer kunskap om hur en mogen avokado känns än vad han själv 
har. Kasper använder inte känselsinnet vid online handel. Viktor använder känselsinnet 
vid klick och ”scrollning” på hemsidan, han anser inte att känselsinnet är aktuellt för 
inhandlingen. Lovisa kan inte komma på hur hennes känselsinne skulle kunna stimuleras 
online hon hittar inte heller anledningen till varför hon skulle behöva använda det.  
 
5.3.9	Smaksinnet	-	Generation	X 
Ingen av respondenter från generation X använder sig av smaksinnet vid inköp av 
livsmedel online men påstår att de per automatik när de ser en viss produkt kan känna en 
smak i munnen. Janne förklarar att han inte använder sitt smaksinne online, han menar 
dock att om han ser en vara använder han smaksinnet undermedvetet. Line använder 
också smaksinnet undermedvetet online, hon förklarar att hon drar nytta av sitt smaksinne 
när hon ska utvärdera olika produkter, till exempel när hon ska köpa Marabou choklad 
och vill avgöra vilken smak hon ska ta. Emma menar på att smaken stimuleras 
undermedvetet och kanske triggar ett sug vilket kan leda till ett impulsköp. Viktoria 
förklarar att hon inte heller aktivt använder smaksinnet men att det ofrivilligt kanske kan 
trigga ett sug.  
 
5.3.10	Smaksinnet	-	Generation	Y 
Respondenterna från generation Y påvisar liknande resonemang som generation X, att 
smaksinnet inte aktivt stimuleras. Dock berättar samtliga respondenter att visuella bilder 
och dess utformning kan trigga en undermedveten smak av produkterna. Kasper använder 
inte smaksinnet när han handlar online, han ser inte hur han använder det i den fysiska 
butiken heller, det är mer ett sinne han använder när maten väl står på bordet. Lovisa 
anser att en attraktivt bild eller något lockande recept gör att  det vattnas i munnen och 
hon blir sugen. Jakob använder inte smaksinnet online med argument att han inte kan 
smaka på produkterna online. Viktor förklarar att han indirekt använder smak eftersom 
att han vet från erfarenhet vad det smakar, han vet därför vad han ska förvänta sig. Hur 
väl bilden på produkten är utformad avgör om han ska känna en smak eller inte.   
  
“Indirekt använder jag nog smak för när jag ser mjölk så vet jag vad det smakar, jag kan 
känna smaken i min mun och jag vet vad jag ska förvänta mig.” – Viktor 
 
5.4	Köpbeslutsprocessen	fysiska	butiken	 
5.4.1	Problemidentifiering	-	Generation	X	 
Problemidentifiering är det första steget av köpbeslutsprocessen. Här uppvisar generation 
X skillnader men också likheter i respondenternas svar när det kommer till inköp av 
livsmedel i den fysiska butiken. Barbro anser att ett behov kan väckas innan hon 
besöker  butiken men att behovet definitivt förstärks på plats. Hon beskriver att synen är 
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det sinne som som hon använder främst när hon känner ett sug efter ett livsmedel. Kent 
resonerar liknande, att behovet uppkommer alternativt förstärks när han väl befinner sig 
i butiken med hjälp av synen. Dan uttrycker sig likt Kent. Dan förklarar att om han ser 
något blir han sugen på det. Väl i butiken kan något visuellt trigga eller skapa ett nytt 
behov eller sug. Dan berättar vidare att det sug som skapas i butiken kan leda till ett 
impulsköp. Anna menar på att ett behov efter mat skapas från stimulering av sinnena, där 
hon förklarar att synen är avgörande för att ett behov faktiskt ska skapas, att det sedan är 
andra faktorer som avgör om varan hamnar i varukorgen eller inte.  
 
“Igår när jag besökte ICA hade de äpplen i en förpackning, som såg bra ut, naturnära 
design, något som var åt det ekologiska hållet. Jag blev sugen. Men sen när jag kollade 
på ingredienserna på förpackningen så var det bara skit i.”- Anna 
 
5.4.2	Problemidentifiering	-	Generation	Y	
Svaren från generation Y påvisar några likheter men främst skillnader. Hanna och Moa 
förklarar att synen är avgörande för att behov ska skapas i butiken. Hanna beskriver detta 
genom ett exempel där hon går igenom hyllorna och ser tomatpuré och att det skapas ett 
behov. Hade hon inte blivit exponerad för det i butiken löper det en större risk att detta 
behov inte hade skapats. Moa menar på att synen är avgörande eftersom att hon ofta får 
ett behov när hon ser att en vara är på rea.  
 
“Det händer många gånger att jag kommer hem med det jag inte ska ha, många gånger 
jag kommer förbi och tänker: juste, detta vill jag ha.” – Hanna 
 
Sophie brukar också likt Hanna använda synen när behov efter livsmedel skapas i butiken, 
till skillnad från Hanna anser Sophie också att luktsinnet har en avgörande roll till vad 
som triggar ett behov eller sug. Hon beskriver detta med genom att doften av grillad 
kyckling eller färska baguetter kan trigga ett sug. Klara resonerar liknande som Sophie, 
där hon anser att lukt och syn gör att hon blir otroligt sugen på en specifik vara. Klara 
belyser också smaksinnet som en viktigt komponent vid uppkomsten av ett behov, detta 
beskriver hon genom exemplet när hon går förbi godishyllan i slutet av butiken.  
 
“Jag kan känna smaken av att bara tänka på det, eftersom att man är betingad till det. 
När jag går förbi godishyllan i slutet av butiken i närhet till kassorna kan jag känna 
doften men också smaken genom att bara tänka på det. Vilket gör att jag blir sugen.”- 
Klara 
 
5.4.3	Informationssökning	-	Generation	X	 
När det kommer till andra steget i köpbeslutsprocessen, informationssökning, för 
generation X är samtliga respondenter överens om att synsinnet och känselsinnet är de 
två sinnen som främst används under detta steg. Barbro söker information om livsmedel 
utifrån att främst använda synen, eftersom hon läser innehållsförteckningen på baksidan, 
likaså Kent och Anna. Däremot menar Anna på att känseln också är avgörande för att 
skapa information om ett visst livsmedel, till exempel när det kommer till att avgöra 
kvalitén.  
 
“Synen använder jag främst när jag söker information om ett livsmedel i butiken, det kan 
tillexempel vara att jag typ ser och känner på en skrynklig lök och den känns skrovlig. 
Det blir en kombination av flera sinnen.”- Anna  
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Barbro känner och klämmer också på varorna, precis som Anna. Vidare menar Barbro på 
att smakprov i delikatessen också kan vara ett sätt att få information om ett livsmedel. 
Dan däremot anser sig själv inte söka vidare mycket information om varorna eftersom 
han ofta köper samma typ varor och därför går på erfarenhet. Dan använder dock 
personalen som hjälpmedel om han skulle behöva information om ett visst livsmedel.  
 
5.4.4	Informationssökning	-	Generation	Y		
När det kommer till andra steget av köpbeslutsprocessen, informationssökning, för 
generation Y, uppvisar respondenternas svar likheter. Hanna förklarar att synen är det 
sinne hon använder primärt för att söka information men tar och lyfter också på varorna, 
därför är känseln också ett sinne som hon använder sig av. Sophie svarar liknande som 
Hanna, att synen är det sinnet som hon främst använder för att utläsa ursprungsland, 
utgångsdatum samt om varan är ekologisk eller inte. Sophie förklarar att känselsinnet är 
sekundärt, detta beskriver hon till exempel genom att hon först ser och sen känner på 
kaffepaketet.  
 
“Sedan läggs känseln till i efterhand för att känna så att förpackningen känns bra, att ett 
kaffepaket är helt och att inte vakuumet har släppt.” - Sophie 
 
Klara menar på att synen är det första sinnet hon använder sig av, genom att skapa sig en 
helhetsuppfattning av produkter. Klara förklarar att beröring samt att klämma och känna 
på varor kan skapa en viss information om varornas kvalité. Hon tycker också att lukt kan 
ge information, till exempel vid fruktavdelningen anser Klara att hon genom sitt luktsinne 
kan skapa information om varan är bra eller dålig. Moa däremot påstår sig sällan söka 
information eftersom hon ofta går till samma butik och köper liknande varor. Hon vet hur 
det smakar innan hon ser det, vilket speglar Dans svar. Skulle det vara att Dan vill ha 
information om ett visst livsmedel hade han tagit hjälp av personalen.  
 
5.4.5	Utvärdering	av	alternativ	-	Generation	X 
Respondenten från generation X påvisar likartade resonemang är det kommer till tredje 
steget av köpbeslutsprocessen, utvärdering av alternativ. Barbro och Anna anser att 
erfarenhet är av stor vikt när dem står i en valsituation mellan olika livsmedel i den fysiska 
butiken. När det kommer till hur sinnena används i valet av produkt menar Barbro på att 
hon tittar, klämmer och doftar på produkterna. Barbro ger beskrivning på när hon står i 
valsituation mellan olika avokado. Dan anser likt som Barbro att synen är betydande men 
menar också på att känselsinnet kan användas till viss grad vid valsituationer mellan olika 
livsmedel. Kent däremot lägger stor vikt vid att varorna ska vara svenska och ekologiska, 
vilket även Anna anser är centralt när det kommer till valsituationen av produkter.  Därav 
blir synen en viktig för dem båda.  
 
“Jag väljer bara svenska produkter i Sverige när jag handlar, jag läser alltid på 
förpackningen vad det kommer ifrån. Ibland kan det bli lite illa när man inte har glasögon 
med sig. Det skulle hängt läsglasögon runt om i butiken.” - Kent  
 
Impulsköp är ett sidospår till steget utvärdering av alternativ i köpbeslutsprocessen. 
Samtliga respondenter menar på att nedsatt pris är avgörande för impulsköp. Det skiljer 
sig åt i svaren när det kommer till faktorer som stimulerar andra sinnen än just synen. 
Barbro beskriver att synligt nedsatt pris är kan få henne att köpa på impuls. Något även 
Dan, Kent och Anna förklarar som en faktor som leder till impulsköp. Vidare menar 
Barbro på att rabatter samt provsmakning också kan påverka impulsköp.  
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“Ofta har butikerna bra kockar som skapar bra smaker, ett litet smakprov här och där 
kan göra att jag själv inspireras och köper produkten på impuls.” - Barbro.  
 
Kent beskriver att synen är det som i första hand triggar ett impulsbeteende och därmed 
inleder till ett eventuellt köp. Han menar på att en undermedvetenhet av smak kan trigga 
ett impulsköp. Detta förklarar Kent med när han går förbi en smarrig chokladpudding i 
en kylen och att han indirekt kan känna smaken av choklad i munnen.  
 
5.4.6	Utvärdering	av	alternativ	-	Generation	Y 
Samtliga respondenter är överens om att synen är det sinne som främst styr vid 
utvärdering av alternativ. Hanna förklarar att valsituationen och användandet av sinnena 
skiljer sig beroende på om varan är förpackad eller inte. Står Hanna i en valsituation 
mellan två mjölkförpackningar använder hon synen främst genom att läsa på 
förpackningen och att hon lockas av dess design. Om hon däremot står i en valsituation 
med en icke förpackad vara, som till exempelvis frukt och grönt, vill hon klämma, känna 
och lukta på den. Sophies svar speglar det Hanna beskriver, att det är svårt att stimulera 
sinnena vid förpackade varor. Sophie menar också på att de flesta varor faktiskt är 
förpackade och därmed blir synen avgörande i valsituationen. Däremot lyfter Sophie 
känselsinnet som centralt för att avgöra mognaden mellan två avokados. Ett argument 
som även Moa lyfter i sitt svar. Sophie menar på att känseln avgör mängden krossade 
eller hela chips i två chipspåsar. Precis som Sophie argumenterar också Klara för att 
känselsinnet avgör kvalitén eller mognadsgraden på en viss vara. Klara använder även 
synen genom att utvärdera olika produkter innan hon väljer att lägga dem i varukorgen.  
 
Impulsköp är ett sidospår till steget utvärdering av alternativ i köpbeslutsprocessen. 
Samtliga respondenter menar precis som generation X att synligt nedsatta priser lockar 
till impulsköp. Vidare förklarar också samtliga respondenter att placeringen av varor är 
avgörande om det slinker ner i varukorgen eller inte. Moa menar på att lukt kan trigga 
impulsköp och hon menar på att det i grund och botten är hunger som triggar det. Om 
Moa går in i en matbutik hungrig, trött och sugen händer det ofta att doft kan skapa 
impulsköp, till exempel genom färskt nybakat bröd. Hanna belyser vikten av synligt 
nedsatta priser och att butikerna ofta är duktiga på att placera dessa produkter i bra höjd 
för att få konsumenten att köpa något impulsivt. Ett trick som Hanna erkänner att hon 
ofta fastnar för. Hanna kan även lockas till att köpa något endast för att det har en visuellt 
tilltalande design eller förpackning.  
 
“Jag tycker om att inreda med basilika och andra örter, ser jag något snyggt i butiken 
som passar in i mitt hem kan jag köpa det lite så där impulsivt.” - Hanna  
 
Sophie anser att exponeringen av varor i butiken är centralt för att hon ska köpa en vara 
på impuls. Hennes blick dras ofta till produkter som marknadsförs just under den 
specifika dagen eller veckan, till exempel något som sticker ut i butiken eller om det 
kommit in något nytt trendigt som hon måste testa. Klara lyfter också exponering samt 
placering av varor i butiken som avgörande, hon exemplifierar detta med att synen fastnar 
på den långa, färgglada hyllan av godis. Hon menar också på att om hon får syn på 
godiskorgen placerad intill kortläsaren kan det leda till ett impulsköp.  
 
“Dofter kan göra så att jag impulshandlar, exempelvis om det luktar nybakat i butiken, 
det gör att jag blir sugen.” - Klara  
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5.4.7	Köptillfället	-	Generation	X 
Samtliga respondenter från generation X anser att utformandet av butiken är centralt när 
det det kommer till fjärde steget i köpbeslutsprocessen, köptillfället. Barbro menar på att 
service och tillgängligheten på personal i butiken är viktigt, hon förklarar att det är viktigt 
eftersom dåligt bemötande skulle kunna få henne att avbryta ett köp. Vidare anser hon att 
den estetiska utformningen bör vara tilltalande för ögonen, eftersom dessa faktorer kan 
påverka köptillfället. Något som Dan och Anna också anser som centralt. Dan vill till 
exempel att det ska vara enkelt att hitta tilläggsvaror i butiken, eftersom han påstår att 
basvarorna ändå alltid inhandlas. Han ser därför att utformningen av butiken är 
välplanerad och att en för stor och rörig butik kan leda till att han avbryter köpet och går 
till en annan butik. Kent menar också på att den visuella utformningen är central, eftersom 
en välplanerad butik kan påverka köptillfället men han förklarar också att ett köp kan 
avbrytas genom ett telefonsamtal men att han mestadels alltid oavsett genomför köpet.  
 
“Om jag ska köpa kött eller fisk så vet jag att jag ska ha det men jag gillar när affären 
placerar tilläggsvaror, till exempel färdig potatisgratäng eller dill, vid sidan om. Då 
köper jag det också.” - Dan 
 
5.4.8	Köptillfället	-	Generation	Y 
Generation Y är över om att de påverkas av andra människor i butiken, vilket skapar 
stress. Klara menar på att mängden människor samt strukturen ögonen möts av i butiken 
påverkar köptillfället. Hon upplever stress av att se andra människor i butiken, vilket 
Sophie också kan känna igen sig i. Klara och Sophie förklarar att detta kan kan leda till 
att dem inte genomför ett planerat köp, det kan till och med göra att de avbryter köpet. 
Köbildning kan också vara en orsak som påverkar köptillfället enligt Klara. Vidare menar 
hon på att dofter kan påverka hennes upplevelse. Luktar det illa tycker hon inte att det är 
trevligt att handla. Hanna och Sophie lägger stor vikt vid butikens utformning som helhet 
samt att det är enkelt att navigera sig i butiken. Hanna påverkas också av butikens val av 
färger samt utformning av synliga skyltar. Hanna lyfter lång kö och avstånd till kassan 
som orsaker, vilka kan leda till att hon avbryter ett köp. Moa menar på att när det finns 
en röd tråd mellan produkterna, butiken och andra komponenter, som till exempel synlig 
färgsättning, kan det påverka hennes köptillfälle men också motivera till merköp.  
 
“Om det är mycket kunder i butiken blir jag stressad och jag vill bara ut därifrån.” - 
Sophie  
 
5.4.9	Aktiviteter	efter	köpet	-	Generation	X	 
Vid sista steget av köpbeslutsprocessen, aktiviteter efter köpet, uppvisar generation X på 
skillnader i vad som påverkar deras upplevelse i butiken, samt inverkan på nästkommande 
köp. Kent menar på att han sällan är missnöjd när det kommer till besöket i en matbutik 
utan att det är andra faktorer som påverkar att han inte kommer tillbaka. Det kan till 
exempel vara geografiska avstånd eller att varan inte finns i butiken. Anna anser att en 
god upplevelse gör att hon kommer tillbaka till livsmedelsbutiken, annars utgår hon ofta 
från geografisk tillgänglighet men också utbud och bra priser. Barbro lämnar oftast 
butiken med en positiv känsla precis som Kent och upplever sällan att hon inte 
återkommer. Dan däremot styrs mycket av både service men också tillgänglighet av 
personal samt storleken på butiken, Dan är en förespråkare för mindre butiker.  
 
“Tillgängligheten styr väldigt mycket.” - Anna 
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“ Vissa butiker har inte ens personal på golvet och du ska inte behöva gå runt i 10 minuter 
och leta.” - Dan  
 
5.4.10	Aktiviteter	efter	köpet	-	Generation	Y 
Vid aktiviteter efter köpet, visar generation Y återigen på att stress avgör om de 
återkommer till butiken eller inte. Sophie och Klara påverkas av om det är mycket folk i 
butiken, eftersom att detta skapar stress, vilket resulterar att dem inte vill gå dit. Sophie 
väljer att genomföra sina inköp i närheten av var hon bor och vid tider det är lite kunder 
i butiken. För Hanna och Klara är upplevelsen viktigt, där de kan bli inspirerade och 
motiverade i butiken, vilket gör att dem gärna återkommer. Klara nämner lite kort att 
färgsättningen antagligen undermedvetet påverkar hennes val av butik. Moa talar också 
om tillgängligheten av butiken som central för att besök ska återupprepas. Vidare anser 
Moa samt Klara att kvalitén på frukt och grönt är avgörande för dem kommer tillbaka till 
en butik eller inte.  
 
“Jag vill ha en nice upplevelse.” - Hanna 
 
“Är det till exempel jättemycket folk på Ica vid en viss tid så brukar jag gå över gatan till 
Coop, där det oftast är mindre folk.” - Klara  
 
5.5	Köpbeslutsprocessen	butiken	online	 
5.5.1	Problemidentifiering	-	Generation	X	
Vid det första steget i köpbeslutsprocessen, problemidentifiering för generation X online, 
finner forskarna synen som det främst förekommande sinnet. Några respondenter menar 
även på att doft undermedvetet kan trigga ett behov på hemsidan. Line förklarar att det 
som väcker ett behov hos henne är att hon visuellt ser varor på livsmedelsbutikens 
webbsida. Janne och Viktoria förklarar att synliga extrapriser kan väcka ett behov. Janne 
förklarar vidare att synen är avgörande för att ett behov faktiskt ska väckas på hemsidan. 
Viktoria anser också att om hon ser bilder på godis, triggar det en undermedveten doft av 
hur godis vanligtvis brukar dofta, vilket triggar ett sug i henne. Emma förklarar att hon 
får ett sug av specifika varor om hon till exempel ser en bild som är inbjudande. Vidare 
menar Emma på att om hon ser färdiggjorda recept med bilder framkallar det ett behov 
och hon köper mer än vad hon hade tänkt från första början.  
 
“ De andra sinnena använder jag inte på samma sätt men oftast kan man genom en bild 
av en vara påminnas om hur det smakar och hur det känns.” - Janne  
 
“Ser jag något, speciellt när jag är hungrig, så klickar jag hem de.” - Emma  
 
5.5.2	Problemidentifiering	-	Generation	Y	
För generation Y, är visuellt tilltalande recept och bilder avgörande för vad som triggar 
ett behov. Viktor menar på det visuella huvudsakligen är avgörande för att ett behov ska 
skapas. Något företagen kan göra genom att på hemsidan presenterar recept och 
tilltalande bilder på produkterna. Viktor och Kasper förklarar att om dem ser något på 
hemsidan som är attraktivt presenterat som dem inte tänkt köpa brukar de båda ändå köpa 
det eftersom bilden skapat ett behov. Kasper poängterar vidare att om han ser inspirerande 
recept på hemsidan, triggar det ett behov i honom. Jakob däremot menar på att synliga 
extrapriser online är tilltalande, vilket kan trigga ett behov hos honom. För honom är det 
priserna och inte själva bilden som ögat dras till. Jakob belyser också att butikerna kan 
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dra nytta av att konsumenten inte fysisk känner den tunga varukorgen i handen eller 
armvecket. 
 
“Om jag skrollar förbi något som jag tycker om men inte tänkt på, exempelvis en 
förpackning på en delicatoboll, tar det inte många sekunder innan den hamnar i 
varukorgen.” - Viktor  
	
5.5.3	Informationssökning	-	Generation	X	
Vid informationssökning, det andra steget av köpbeslutsprocessen  för generation X, 
finner forskarna en gemensam faktor; svårigheten att avgöra mognaden samt kvalitén på 
livsmedel vid inköp online. Line navigerar runt på hemsidan på samma sätt som hon hade 
gjort i den lokala livsmedelsbutiken med hjälp av synsinnet. Hon börjar vid frukt och 
grönt och avslutar med godis och snacksavdelningen. Line menar på att hennes synsinne 
påverkas av bilder och hur de presenterar de olika produkterna, dock anser hon att det kan 
vara svårt att avgöra mognaden eller kvalitén genom att bara se det visuella. Janne och 
Emma utgår från synliga priser men Janne anser precis som Line att svårigheten online 
ligger i att avgöra mognad eller kvalitén på grund av avsaknaden av känselsinnet. Främst 
när det kommer till frukt och grönt, vilket har resulterat i att dessa varor inhandlas i den 
fysiska butiken. Emma inhandlar endast basvaror online, anledningen till detta är 
eftersom att hon inte känner sig trygg, för att hon inte kan känna på färskvarorna.  Viktoria 
däremot menar på att hon oftast använder en handlingslista som ligger sparad på 
hemsidan, vilket gör att hon sällan söker information. Men om hon har mer tid över kan 
hon sitta och söka på allt möjligt på hemsidan.  
 
“Klickar jag i en klase med bananer så vet jag ju inte om det är gröna eller gulprickiga 
bananer som kommer och knackar på dörren.” - Emma 
	
5.5.4	Informationssökning	-	Generation	Y 
Generation Y resonerar snarlikt när det kommer till informationssökning av livsmedel 
online. Viktor använder sig inte mycket av informationssökning online eftersom att han 
vet vad han vill ha. Jakob tycker att det är smidigt att söka information om livsmedel 
online, eftersom han endast skriver i ett ord, till exempel falukorv, vilket resulterar i 
oändligt många valmöjligheter. På hemsidan går det fortare att söka information, han 
menar på att han enklare får en helhetsbild över produkterna. Lovisa och Kasper använder 
sig av information spalten vid sidan om produkten ibland när dem vill veta mer om 
produkten.  
 
“Online söker man sig enklare fram, jag utnyttjar det till max.” - Jakob  
 
5.5.5	Utvärdering	av	alternativ	-	Generation	X	
Under tredje steget, utvärdering av alternativ, anser generation X att den synliga 
produktbilden av livsmedel har en betydande roll när det kommer till att välja mellan 
olika livsmedel online. Viktoria menar till exempel på att det som gör att hon väljer ett 
alternativ framför ett annat är hur väl bilden visuellt tilltalar henne. Viktoria tycker det är 
viktigt att bilden är verklighetstrogen och att produkten ser neutral ut eftersom att hon 
inte har möjlighet att kvalitetssäkra produkten på något annat sätt. Janne lyfter exempel 
gällande äpplen och väljer den bilden med produkten som visuellt tilltalar honom mest. 
Han tillägger att pris kan ha en avgörande roll när han står i en valsituation mellan olika 
livsmedel online. Line däremot belyser vikten av hur produkten visuellt är förpackad, 
eftersom det kan avgöra kvalitén samt mognaden på produkten. Svamp i lösplock har till 



	

	 55	

exempel längre hållbarhet än om svampen hade legat i en plastförpackning. Emma anser 
att allt handlar om hur hemsidan skapar visuellt tilltalande bilder, där pris och märke får 
henne att välja ett livsmedel framför ett annat. Impulsköp är en förgrening till utvärdering 
av alternativ. Line menar på att hon kan köpa livsmedel på impuls om hon visuellt 
exponeras för ett riktigt bra pris. Janne och Viktoria för liknande resonemang gällande 
impulsköp och förklarar att tydligt synliga priser påverkar och skapar ett impulsbeteende. 
Viktoria anser även att olika typer av färger som skapar kontraster på hemsidan kan locka 
till sig synen och därmed leda till ett impulsköp. Det är sällan Emma handlar på impuls 
eftersom hon ofta följer inköpslistan men om hon exponeras för nya recept och varor kan 
hon tänka sig att gå utanför listan och testa på något nytt.  
 
“Är det en dålig bild av produkten så väljer jag bort den direkt om det finns andra 
alternativ.” - Viktoria  
 
5.5.6	Utvärdering	av	alternativ	-	Generation	Y	
Vid tredje steget, utvärdering av alternativ, finner forskarna relativt olika svar från 
respondenterna i generation Y online. Däremot anser samtliga att ett synligt pris är den 
faktorn som de använder mest vid detta steg. Kasper menar på att han visuellt utvärderar 
genom bilder på produkterna men också om det finns extrapris. Viktor förklarar att han i 
första hand går på det han vet att han gillar. De varor han inte har några preferenser för, 
till exempel linfrön, blir det priset som avgör. Jakob tycker steget är komplext, eftersom 
att han egentligen vill klämma och känna på produkterna. Det blir därför att han oftast 
klickar hem något som ser bra ut. Han går därför på rutin och känsla. Lovisa däremot 
styrs mycket av det visuella. Pris och igenkänning av varor samt märken styr men en 
tilltalande bild kan också avgöra vad som hamnar i varukorgen. Samtliga respondenter är 
överens om att synliga extrapriser är det som leder till impulsköp. När det kommer till 
impulsköp anser Viktor att erbjudanden och extrapriser får honom att lägga varor i 
varukorgen som han inte hade planerat. Likaså menar Kasper och Jakob, som förklarar 
att kampanjer samt visuella extrapriser styr dem till eventuella impulsköp. Lovisa menar 
på att bortsett från priser kan även bilder på produkter och recept som ser gott ut leda till 
impulsköp.  
 
“Jag är en simpel, rutin styrd och vanlig person därför köper jag gärna något jag ser och 
som jag vet att jag gillar.” - Viktor  
	
5.5.7	Köptillfället	-	Generation	X	
Samtliga respondenter från generation X lyfter enkelheten och flexibiliteten som faktorer 
vilka påverkar köptillfället av livsmedel i butiken online. Line och Janne menar på att 
synliga extraerbjudanden påverkar deras köp, vilket också Viktoria håller med om. Line 
påstår att hur tips på hur olika produkter kan användas tillsammans, påverkar hennes 
köptillfälle. Line och Janne anser också att hur pass enkelt det är att navigera sig med 
hjälp av synen påverkar köptillfället. Samtidigt är båda överens om att de kan avbryta 
köpet om hemsidan hackar eller om de blir avbrutna av andra externa faktorer. Line lyfter 
också vikten av färger och design på hemsidan, vilket Emma också berör som centrala 
komponenter som påverkar. Eftersom Emma är känslig för ljud kan eventuella ljud från 
hemsidan göra att hon avbryter ett köptillfälle. Viktoria däremot påpekar att hon endast 
avbryter köptillfället om det tar lång tid att genomföra eller om det är svårtillgängligt. 
Line vill att hemsidan ska vara visuellt tilltalande. Viktoria tycker färger och bilderna på 
hemsidan är faktorer som påverkar köptillfället.  
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“Det är klart att många faktorer påverkar köptillfället men främst är det hur enkelt det 
är att navigera sig fram på hemsidan.” - Janne  
 
5.5.8	Köptillfället	-	Generation	Y	
Vid köptillfället online, uppvisar generation Y likheter i svaren. Lovisa anser till exempel 
att det visuella, det vill säga bilderna, härligheterna i sidan, typsnitt och strukturering som 
faktorer vilka påverkar köptillfället. Samtidigt argumenterar hon för att om hemsidan inte 
upplevs pålitlig kan hon välja att avbryta köpet. Hon poängterar också att utcheckning, 
det vill säga betalning, kan göra att hon avbryter köpet alternativt om varan hon söker 
efter inte finns i sortimentet. Jakob lyfter också bilder samt design av hemsidan som 
avgörande faktorer. Vidare förklarar Lovisa och Kasper att även smidigheten på 
hemsidan är central. Lovisa ser en fördel i att det går att spara en varukorg till senare 
tillfälle och successivt fylla på den. Utbud är också en central faktor som påverkar hennes 
köptillfälle. Viktor menar på att visuell marknadsföring online påverkar honom. Han 
förklarar att butiken hade kunnat skapa mer personliga erbjudanden vilket kan leda till 
merförsäljning. Om Viktor ska avbryta ett köp krävs minimal tidsbrist, det är sällan 
Viktor avbryter ett köp han redan påbörjat. Kasper finner olika typer av bilder, färger och 
nyanser som faktorer vilka påverkar köptillfället. Vidare anser han också att pris såklart 
är avgörande. Kasper förklarar även att han tror att produkter som visuellt visas för honom 
som standardinköp påverkar vad han lägger i varukorgen, till exempel om personliga 
köpförslag kommer upp på hemsidan. Om hemsidan är långsam alternativt om det är svårt 
att navigera sig fram kan Kasper finna svårigheter i att genomföra köpet.  
 
“Ibland så kanske man inte behöver söka på alla produkter utan de kommer upp visuellt 
som ett förslag.” - Viktor 
 
5.5.9	Aktiviteter	efter	köpet	-	Generation	X	
När det kommer till sista steget av köpbeslutsprocessen, aktiviteter efter köpet, uppvisar 
samtliga respondenterna från generation X online vikten av att få varor hemlevererade 
med god kvalité. Emma tycker det är viktigt med känslan hon har efter ett köp eftersom 
det är avgörande för hennes inställning till nästa köp. Har hon en dålig känsla kanske hon 
väljer att byta hemsida och därmed företag. Kvalitén på varorna är också viktigt, är den 
under vad hon förväntat sig kommer hon mest troligt inte att handla där igen. Hon menar 
därför på att känselsinnet spelar en central roll i detta steg för henne. Viktoria anser att 
det sista steget i processen påverkar upplevelsen i stor utsträckning. Har hon haft en 
smidig köpupplevelse online kommer hon med störst sannolikhet att återvända. Skulle 
hon däremot uppleva krångel alternativt besöka en hemsida med dåliga bilder kommer 
hon förmodligen att byta. För Viktoria är det centralt att levererade varorna uppnår den 
kvalité hon förväntar sig när de levereras, därför blir känselsinnet i detta steg centralt för 
henne. För Janne är upplevelsen på webbsidan avgörande för hans nästkommande köp. 
För honom är också leveranstiden samt kvalitén på varorna av stor vikt. Han förklarar till 
exempel att en lång leveranstid kan påverka kvalitén på varorna på grund av 
hållbarhetstiden.   
	
5.5.10	Aktiviteter	efter	köpet	-	Generation	Y	
Vid steget aktiviteter efter köpet för generation Y online är samtliga respondenter eniga 
om att smidighet av köpet är centralt. Jakob menar till exempel på att enkelheten av 
köpupplevelsen är viktigt för att han ska återkomma till hemsidan. Han förklarar att det 
måste var en smidig process, speciellt när det kommer till betalningen. Lovisa berättar 
också att smidigheten är väsentlig samt att utbudet är avgörande för om hon kommer 
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fortsätta handla online eller inte. Kasper anser att leveransen av livsmedel är viktigt för 
honom om han ska återkomma till hemsidan. Går det inte tillräckligt smidigt och snabbt 
övergår han till den fysiska matbutiken istället, eftersom smidighet är huvudanledningen 
till att han handlar online. Med anledning till att Viktor storhandlar i största möjliga mån 
skulle en situation där hans sparade varukorg raderas få honom att ifrågasätta 
nästkommande köp. 
 
“Anledningen till att jag handlar online är för att det är smidigt, skulle det inte vara det 
så skulle jag handlat i den fysiska butiken.” - Lovisa  
 
5.6	Sammanställning	av	empiri 
Forskarna av studien har valt att sammanställa materialet från empirin med hjälp av två 
tabeller för att skapa en överskådlig bild för läsaren. Tabellen har skapats i syfte för att 
enklare i nästkommande avsnitt kunna analysera empirin tillsammans med den teoretiska 
referensramen. Detta har gjorts eftersom forskarna anser att studien berör många variabler 
att ta hänsyn till vid analysen och kommer därför använda tabellen som ett hjälpmedel. 
Eftersom tabellen ökar förståelsen för läsaren samt inleder läsaren på ett bra sätt inför 
nästkommande avsnitt har forskarna valt att placera tabellen här istället och inte i 
appendix. I den första tabellen, se tabell 3, åskådliggörs det i vilken utsträckning 
respondenterna använder sinnena i den fysiska livsmedelsbutiken. Följt av den andra 
tabellen, se tabell 4, där det förtydligas i vilken utsträckning respondenterna i 
livsmedelsbutiken online använder sinnena. Respektive tabell är vidare kategoriserad 
med de fiktiva namnet och  efter generationerna X och Y. Tabellen är graderad med tre 
stigande nivåer utifrån respondenternas användning av de fem sinnena, synsinnet, 
hörselsinnet, luktsinnet, känselsinnet och smaksinnet. Graderingen på tabellen är; 
används inte, används i liten utsträckning och används i stor utsträckning.  
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Tabell 3. Sammanställning empiri fysiska livsmedelsbutiken. Tabell skapad av 
forskarna av denna studie. 

 
 
Tabell 4. Sammanställning empiri livsmedelsbutiken online. Tabell skapad av forskarna 
av denna studie. 
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5.6.1	Sammanfattning	av	tabell	3	och	tabell	4 
De främsta skillnaderna forskarna kan utläsa från tabellerna är att fler sinnen stimuleras i 
större utsträckning i den fysiska butiken till skillnad från butiken online. Synsinnet 
används i stor utsträckning av samtliga respondenter i de två kontexterna. Hörselsinnet 
uppvisar variation, där det är skillnader i generation X och Y i den fysiska 
livsmedelsbutiken. Online visar tabellen på avsaknad samt användning i av hörselsinnet 
i mindre utsträckning. Luktsinnet stimuleras i stor utsträckning i den fysiska 
livsmedelsbutiken av samtliga respondenter, till skillnad från butiken online där ingen 
använder luktsinnet. Majoriteten använder känselsinnet i stor utsträckning vid fysiska 
butiken. Online visar tabellen att flertalet respondenter använder känselsinnet i liten 
utsträckning. Centralt att poängtera gällande användandet av känselsinnet online är att 
det endast används vid sista steget, utvärdering av alternativ. Eftersom respondenterna 
påpekar användandet av känselsinnet som centralt vid detta steg för att för att kunna 
avgöra kvalitén på produkterna, har forskarna av studien därför valt att inkludera 
användandet av känselsinnet online. Smaksinnet används inte alls online däremot 
använder majoriteten av respondenterna i den fysiska butiken smaksinnet i en liten 
utsträckning.  
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6.	Analys	och	Diskussion		
 

Forskarna av studien avser i detta avsnitt att analysera det insamlade empiriska material 
i förhållande till den teoretiska referensramen, med utgångspunkt av studiens syfte. 
Forskarna har valt att dela in avsnittet i två delar. Första delen inleds med en analys av 
hur konsumentens sinnen stimuleras och används i den fysiska livsmedelsbutiken och 
online. En rubrikindelning har gjorts utifrån människan fem sinnen. Detta avsnitt 
avslutas med en sammanställning med tillhörande figur. I andra delen av detta avsnitt 
analyseras sinnenas påverkan på köpbeslutsprocessens samtliga steg. För att tydliggöra 
påverkan vid respektive steg har en uppdelning av rubrikerna gjort. Slutligen presenteras 
en sammanställning av detta avsnitt med tillhörande figur. Båda analysavsnitten 
inkluderar även skillnaderna mellan generationerna X och Y.  
 

6.1	Stimulering	av	konsumentens	sinnen	i	livsmedelsbranschen 
6.1.1	Konsumentens	synsinne	 
Krishna (2013) lyfter fram betydelsen av visuella stimuli och att det kan vara helt 
avgörande om en konsument blir tilltalad eller lägger märke till en viss produkt. Ett 
resonemang som går i linje vad empirin uppvisat, att synen är det sinne som samtliga 
respondenter påstår sig använda främst. Det är även det sinne de anser spelar en central 
men också primär roll vid inköp av livsmedel. Respondenterna poängterar att med en 
avsaknad syn, är det omöjligt för dem att genomföra ett köp. Ett resonemang som går i 
linje med det Lindström (2005) och Hultén (2015, s. 199). Författarna har bevisat att 
synsinnet är det mest kraftfulla sinnet, vilket även flertalet respondenter är överens om. 
Där de menar på att det är synen som gör att dem får kontroll över inköp av livsmedel. 
Främsta skillnaden vid online och handel i den fysiska butiken är att respondenterna i den 
fysiska butiken kan använda andra sinnen aktivt som ett komplement till synsinnet. Något 
respondenter från handeln online inte argumenterar för. Ett resonemang som styrks av 
Soars (2009), författaren har nämligen uppmärksammat att synen i takt med 
digitaliseringens framfart fått en ännu större betydelse. Detta går i linje med vad 
respondenterna online anser, eftersom de menar på att synen är avgörande i och med 
avsaknaden av de andra sinnena online. Dock är samtliga respondenter som handlar 
online överens om att de använder andra sinnen undermedvetet som komplement till 
synen.  
 
Det är viktigt för respondenterna i den fysiska butiken att använda synsinnet för att avgöra 
kvalitén innan valet av produkt görs, vilket är något båda generationerna argumenterar 
för. Ett resonemang som styrks i litteratur från Krishna (2013), som hävdar att synsinnet 
har en påverkan på val av produkt, köp samt konsumtion. Respondenterna online finner 
dock svårigheter med att visuellt avgöra kvaliteten på produkterna, eftersom de endast 
exponeras för bilder på webbsidan. Därför kan det i enlighet med Krishna (2013) påverka 
köpet. Respondenterna online påpekar däremot att det är väsentligt hur visuellt attraktiv 
bilden är på produkten och hur väl den tilltalar dem. Eftersom synen avgör vad som ska 
hamnar i varukorgen eller inte drar forskarna av studien paralleller mellan detta påstående 
och studier gjorda av Lindström (2005), där författaren menar på att en annorlunda 
utformning av en produkt kan dra till sig uppmärksamhet. Vilnai-Yavetz och Rafaeli 
(2006) förklarar vidare att estetisk design ökar graden av visuell tillfredsställelse. En 
respondent argumentera för att det är viktigt att produkten är autentiskt tilltalande 
eftersom det kan skapa en uppfattning om produkten är bra eller dålig.  
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Generationerna i den fysiska butiken uppvisar inga skillnader gällande hur de använder 
synsinnet. Generationerna online uppvisar däremot skillnader. Generationen X ser 
avsaknaden av att de faktiskt inte ser den riktiga produkten som en problematik vid 
kvalitetssäkring, forskarna tolkar denna problematik utifrån att generation Y är uppvuxna 
under den digitala förändringen och anpassar sig därigenom enkelt efter tekniken. Till 
skillnad från generation X som ofta tenderar att agera mer skeptiskt till nya digitala 
tillvägagångssätt och behöver längre tid på sig för att anpassa sig (Williams, 2014). Något 
forskarna av studien även valt att likna vid det Gefen, Karahanna och Straub (2003) 
benämner vid konsumentens upplevda kontroll. Liang och Lim (2011) argumenterar för 
att det är centralt att livsmedelsföretagen har en bra webbdesign, eftersom det har en 
inverkan på konsumentens kontroll. Vilket är intressant eftersom samtliga respondenter 
från generation X online väljer att inte inhandla frukt och grönt samt färskvaror, för att 
de upplever det svårt att visuellt avgöra kvaliteten. Detta tyder på att webbdesign och dess 
utformande är viktigt för konsumenten. Till skillnad från generation Y, vilka påstår sig 
ha tillit för att livsmedelsföretagen levererar varor av god kvalité. En respondent från 
generation Y påstår till och med att förtroendet gällande att företaget levererar bra 
produkter är större än hans egen bedömning. En respondent från generation Y online 
menar på att frukt som ligger löst på bilden tilltalar och lockar mer än en om produkten 
ligger i en plastig förpackning. Detta visar på att det som Lindström (2005) påstår 
stämmer, att det som tilltalar konsumentens visuellt, det vill säga förpackningen och 
designen av produkter påverkar köpet.  
 
Gefen, Karahanna och Straub (2003) poängterar att en lättorienterad och tydlig hemsidan 
skapar en känsla av trygghet. Två respondenter online från generation Y konstaterar att 
det är viktigt med tydliga bilder på förpackningarna och produkterna. Respondenterna 
anser att det är fördelaktigt om det efterliknar produkten i den fysiska butiken, eftersom 
synen kopplar detta till igenkänning, vilket skapar en trygghet. Något som kan efterliknas 
vid det Hultén (2015) påvisar, att det som visuellt förmedlas kopplas och jämförs med 
erfarenheter och tidigare upplevelser. Det blir därför centralt, likt de respondenter från 
handeln online anser, att livsmedelsföretagen bör fokusera mer på det visuella för att 
beröra konsumenten på ett mer verklighetstroget plan. Något som till exempel kan göras 
genom en virtuell webbsida som efterliknar den fysiska butiken. Ha et al. (2007) påstår 
att det är viktigt att det virtuella- och det traditionella servicelandskapet sammanflätas 
och efterliknas vid varandra för att möta dagens konsumenters krav och behov. Vidare 
påstår också Ha et al. (2007) att digitala butiksmiljöer som tilltalar och inspirerar 
konsumenten gör att köpbeslutprocessen online blir mindre komplex. Ett påstående som 
är centralt att ta i beaktning eftersom studier gjorda av Cheng et al. (2009) förklarar att 
processens online är komplex. Ovan teorier styrker också ytterligare faktumet att företag 
bör arbeta med en verklig upplevelse online. En välformad samt tilltalande webbsida gör 
det enkelt att navigera sig runt, vilket enligt Gefen, Karahanna och Straub (2003) skapar 
trygghet för konsumenten.  
 
Enligt Bagchi och Cheema, (2013) är färg något som har en påverkan på 
uppfattningsförmågan och de beslut konsumenten tar. Soars (2009) påstår att färg kan 
påverka individens handlingar och tolkningar i en butiksmiljö. Färgsättningen är något 
flertalet respondenter från den fysiska butiken beskriver påverkar dem och lockar dem 
visuellt. Respondenterna påstår till exempel att färgen grön och röd visuellt fångar deras 
uppmärksamhet. I litteraturen lyfter Hultén (2015, s. 237-238) att färg har en avgörande 
roll när det kommer till konsumenters sinnesupplevelse. Likt ovan resonemang från 
respondenterna, gällande färgen röd, påvisar också tidigare studier att röd faktiskt har en 
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fördelaktig inverkan på aptiten. Samtliga respondenter från butiken online är eniga med 
respondenterna från den fysiska butiken och poängterar att de främst använder synen för 
att hitta rätt produkt, pris och innehåll. Vidare berättar respondenterna från butiken online 
att de stimulerar synen genom färger, former och andra visuella lockelser. Två 
respondenter från generation Y online förklarar att layout och design till och med kan 
vara avgörande för valet av livsmedelsbutik online. 
 
6.1.2	Konsumentens	hörselsinne 
Hultén (2015, s. 269) poängterar att hörselsinnet är det känsligaste sinnet och att 
ljudstimuli berör individer på ett djupt plan. Respondenterna från generation X berättar 
att ljud inte är något de reflekterar över. Å andra sidan resonerar samtliga respondenter 
att ljud som faktiskt uppfattas påverkar dem, till exempel kan det vara trevligt med musik 
eller ljud från andra kunder. Krishna (2011) har påvisat att musik kan leda till en positiv 
butiksupplevelse. Något som också går i linje med det Hultén (2015, s. 258-259) 
argumenterar för, att ljud kan förstärka shoppingupplevelsen. Liknande resonemang för 
North et al. (1999), vilka i sin studie bevisade att musiken i en butik hade inflytande på 
kundens inköpsprocess. Resultat som studier gjorda av Spence och Shankar (2010) också 
kommit fram till, där musik i matbutiken gav en betydande effekt på konsumenternas 
inköpsbeslut och inköpskvantitet. Vidare är det bevisat från Eroglu et al. (2005) att takten 
på musiken har betydande inverkan på den tid som konsumenter spenderar i en butik och 
individers beteende. Ovan forskning är bekräftad från forskarnas resultat, där tre av fyra 
respondenter från generation X menar på att musik från högtalarna i den fysiska butiken 
påverkar dem i stor utsträckning, vilket gör att dem spenderar längre tid i butiken. I 
enlighet med vad respondenterna beskriver påvisar både Hultén (2015, s.258-259) samt 
Krishna (2011) att när lugn avslappnande musik spelas, underlättar det tankearbetet vid 
ett inköp, till exempel kan väntetiden upplevas kortare och skapa en positiv 
butiksupplevelse. 
 
Hultén (2015, s.257) förklarar att ljud och musik är något som stimulerar det mänskliga 
sinnet, vilket kan få individer att reagera känslomässigt och öka människors emotionella 
koppling till butiken. I denna studie finner forskarna skillnader i hur generationerna 
påverkas av ljud i den fysiska livsmedelsbutiken. Samtliga respondenter från generation 
Y menar på att de upplever stress från ljud i butiken. De poängterar också på att ljud i 
butiken resulterar i en försämrad upplevelse och därmed kan köpet slutföras fortare. Ett 
resonemang som kan bekräftas från forskning av Hultén (2015, s. 258-259), där 
författaren visat på att hög upphetsande musik gör att kunden har svårare att tänka. Två 
respondenter berättar att de lyssnar på musik ifrån egna hörlurar för att undvika ljud i 
livsmedelsbutiken. Vidare poängterar två andra respondenter att de kan välja en annan 
butik på grund av ljudnivån från andra människor. Ytterligare respondent menar till och 
med på att känslan av panik kan upplevas på grund av ljud. Dock anser en respondent 
från generation Y att lugnande musik, exempelvis fågelkvitter, kan skapa en skön känsla 
i butiken. Det är tydligt att ljud har en påverkan på konsumenten. 
 
När det kommer till handel av livsmedel online uppvisar respondenterna liknande 
resonemang som ovan. Generation X menar generellt sätt på att ljud inte är något de 
reflekterar över, eftersom inte alla hemsidor använder sig av ljud. Hade det dock spelats 
musik eller förekommit andra ljud skulle dem inte haft några större problem med det. En 
respondent från generation X menar på att ljud online hade förstärkt 
shoppingupplevelsen. Vidare argumenterar en respondent om att bekräftande ljud också 
hade kunnat göra upplevelsen mer verklig. Det hade också förstärkt tryggheten vid köpet. 
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Något som, likt ovan, går i linje med det Hultén (2015, s. 251-252) påstår, att ljud kan få 
individer att reagera känslomässigt. Ett påstående som är tydligt mellan generationerna, 
eftersom generation Y reagerar negativt på ljud. Respondenterna från generation Y gör 
allt för att hörselsinnet inte ska stimuleras. De menar på att stimulans av hörseln vid 
handel av livsmedel online endast är betingat med stress samt att det kan leda till att 
processen blir ineffektiv. Svaren går i linje med litteratur gällande att musik stärker 
människans emotionella upplevelse men också att konsumenter faktiskt får svårare att 
tänka när höga ljud spelas upp (Hultén, 2015, s. 258-259). Respondenterna förklarar att 
de väljer att stänga av ljudet från webbläsaren. En respondent påpekar att hon till och med 
upplever frustration och känner sig attackerad när ljud kommer från webbläsaren. 
Återigen blir det påtagligt att ljud påverkar men också skillnaden mellan generationerna. 
Hultén (2015, s. 251-252) påvisar att ljud kan framkalla en viss atmosfär i en servicemiljö, 
likväl som det ibland kan vara nödvändigt att eliminera vissa ljud som kan upplevas som 
irriterande.  
 
6.1.3	Konsumentens	luktsinne 
Hultén (2015, s. 296) menar på att doft kan uppfattas som positivt eller negativt, vilket 
speglar de svar majoriteten av respondenterna givit i den fysiska livsmedelsbutiken. 
Respondenterna beskriver att dofter aktivt förekommer och kan påverka dem. 
Respondenterna i den fysiska butiken förklarar att de använder doft som ett verktyg för 
att avgöra kvalitén på produkterna, speciellt när det kommer till färskvaror samt frukt och 
grönt. I livsmedelsbutiken online upplever å andra sidan inte respondenterna att doft 
aktivt existerar utan att det istället skapas en fiktiv doft som påverkar dem. Flertalet 
respondenter online påstår att de inte använder luktsinnet överhuvudtaget. 
Respondenterna online menar på att denna doft uppstår från tidigare erfarenheter. Några 
av respondenterna påstår till och med att det är en undermedveten lukt som sitter i minnet. 
Detta styrks ifrån studier från Krishna (2012), som pekar på att luktsinnet är det mest 
direkta och överlägsna sinnet när det kommer till sensorisk stimuli. Eftersom doft 
tenderar att framkalla fler emotionella minnen än vad andra simili som verbala, visuella, 
taktila samt auditiva gör. Något som även överensstämmer med det Hertz (2004) 
poängterar, att det är enklare att minnas en doft än en visuell bild. 
 
I litteraturen tar Hultén (2015) upp det klassiska exemplet på doften av nybakat bröd som 
omedvetet lockar till uppmärksamhet. En doft som oftast är svår att motstå och som är 
kopplad till positiva minnen. Ett faktum som bekräftas av majoriteten av respondenterna, 
vilka påstår att doften från nybakat bröd eller bakelser är den doft som dominerar i 
matbutiken. En doft som också kan leda till impulsköp eftersom den är förknippad med 
ett trevligt minne. Något som överensstämmer med forskning gjord av Chebat och 
Michon (2003), som i studier funnit bevis på att doftupplevelse faktiskt påverkar kundens 
köpprocess och köpbenägenhet. En respondent från livsmedelsbutiken online använder 
luktsinnet undermedvetet och kan därigenom känna doften av nybakat bröd vid shopping 
online. Respondenterna från den fysiska butiken är eniga om att en god doft kan göra att 
de stannar längre eller köper sådant som inte var planerat. Detta i enlighet med litteraturen 
där doftsignaler skickas ut för att ge information om produkter och därigenom överföra 
ett budskap till konsumenterna. Med syftet att få konsumenten att stanna kvar längre och 
spendera mer pengar (Hulten, 2015, s. 296).  
 
Ytterligare effekter doft har på respondenterna i den fysiska butiken är känslan av 
trygghet och lugn samt känslan av att befinna sig i hemmet. Litteratur som går i linje med 
ovan resonemang är studier av Hultén (2015, s. 301) samt Chebat och Michon (2003) 
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vilka visar på att dofter påverkar konsumentens sinnesupplevelse i servicemiljöer, vilket 
bidrar till en ökad trivsel. Respondenterna i den fysiska butiken resonerar att dofter i 
butiken inte alltid behöver ge en fördelaktig upplevelse till exempel kan en äcklig doft 
förkorta tiden i butiken och ge en motsatt effekt. Litteratur gjord av Hultén (2015, s. 301) 
visar även på att människans association till doft kan variera mellan åldrar. Något som 
däremot inte överensstämmer med vad respondenternas svar uppvisar, eftersom forskarna 
inte finner några skillnader i hur de olika generationerna i fysiska butiken och online 
påverkas av doft. 
 
6.1.4	Konsumentens	känselsinne	
Alla respondenter i studien förklarar att känselsinnet inte är det sinne som de använder 
sig först av i den fysiska butiken. Dock påstår samtliga respondenter att sinnet är 
avgörande när det kommer till vilka val som ska göras i butiken. Ett resonemang som 
styrks av Hultén (2015, s. 340-342), som menar på att känselsinnet är det sinne som är 
det mest aktiva av människans sinnen. Sinnet anses även vara det viktigaste verktyget när 
det kommer till att identifiera och kategorisera olika objekt. Alla respondenter från den 
fysiska butiken, bortsett från en, menar på att det är högst centralt att använda känselsinnet 
för att avgöra om produkten ska köpas eller inte. Spence och Gallance (2011) förklarar 
att om det kunden känner stämmer överens med tanken om hur den ska kännas kommer 
produkten troligtvis att köpas, vilket bekräftas av empirin från denna studie. 
 
Hultén (2015, s. 341) menar på att beröring av en viss produkt kan leda till en emotionell 
reaktion, som annars inte skulle ha uppkommit. Något som går i linje med att 
respondenterna med hjälp av känselsinnet kan klämma, känna, vända och vrida på 
produkterna och därigenom avgöra kvalitén men också innehållet. Liknande studier har 
gjorts av Peck och Childers (2008), vilka visar på att uppmuntrande av beröring till och 
med ökar mängden impulsköp. Återigen påvisas det att känsel har en betydande roll när 
det kommer till uppfattning och utvärdering av produkter. En annan respondent hävdar 
till exempel att känselsinnet används som komplement tillsammans med synen, detta för 
att avgöra vilken produkt som ska väljas eller inte. Hultén (2015, s. 135) argumenterar 
för att känselsinnet kan stimuleras genom temperatur, struktur samt form och fasthet. 
Respondenterna i den fysiska butiken är överens om att känselsinnet används till allt som 
läggs i varukorgen och att sinnets primära uppgift är att avgöra kvaliteten, mognaden eller 
temperaturen på produkterna.  
 
I den fysiska livsmedelsbutiken uppvisar generationerna inga olikheter gällande hur de 
använder känselsinnet. Samtliga respondenter från båda generationerna menar på att 
känselsinnet är det sinne som de sekundärt använder vid utvärdering innan köp av 
produkter i butiken. Spence och Gallance (2011) presenterar i sin studie vikten av 
känselsinnets roll vid utvärdering och uppskattning av produkter. Alla respondenter 
menar på att känseln är det näst viktigaste sinnet när det kommer till att utvärdera olika 
produkter, speciellt när det kommer till färskvaror, frukt och grönt. Spence och Gallance 
(2011) hävdar också att igenkänningstecken på en produkt kan framkallas genom 
beröring och därför locka fram konsumenters uppskattning om kvalitén.  
 
I litteraturen förklarar Hultén (2015, s. 358) att beröring i samband med internetshopping 
inte är möjligt, vilket påverkar känslan av trygghet och produktutvärdering vid köpet. 
Flertalet respondenter från butiken online styrker det Hultén (2015, s. 358) påstår. Dock 
vid eftertanke anser samtliga respondenter från generation X att de faktiskt använder 
känselsinnet i mindre utsträckning. Generation X menar på att känselsinnet spelar en 
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viktig roll för att kunna avgöra om varorna de fått levererande är av god kvalité eller inte. 
I och med att känselsinnet inte kan stimuleras först efter köptillfället finner generation X 
en problematik med detta. Något som resulterar i att generation X i mindre utsträckning 
inhandlar färskvaror eller frukt och grönt online. Ett faktum som däremot generation Y 
inte nämner, utan hävdar istället att de litar på att de får levererat mogna varor av god 
kvalité. Respondenterna är överens om att känselsinnet stimuleras genom vidröring på 
tangentbord, skärm och mus. Hultén (2015, s. 358) påstår att avsaknaden vid stimulering 
av känselsinnet kan ha en negativ inverkan på köpbeslutet av vissa varumärken och 
produkter. Krishna (2011) menar till och med på att avsaknaden av sensorisk stimuli kan 
minska förtroendet för varumärket. Två av respondenterna online argumenterar för att de 
inte använder känselsinnet vid livsmedelsbutiken online överhuvudtaget. Hultén (2015, 
s. 135) betonar att det krävs att produkter är fysiskt tillgängliga för att en känselupplevelse 
ska kunna uppstå, något som styrker argumenten från respondenterna online.  
 
6.1.5	Konsumentens	smaksinne 
Rozin och Hormes (2010) förklarar att smaksinnet har en väsentlig funktion vid 
upplevelseskapande men också när det kommer till val av produkter. Däremot uppvisar 
samtliga respondenter i studien att smaksinnet är det sinne som de använder sig minst av. 
Hultén (2015, s. 137-138) poängterar att provsmakning av olika produkter i en 
servicemiljö leder till en förstärkt upplevelse. Ett argument som styrks av en respondent 
i den fysiska butiken från generation Y, som menar på att provsmakning och därigenom 
stimulering av smaksinnet kan skapa en inbjudande känsla. Något som ofta leder till 
längre tid spenderad i butiken. Detta resonemang för också Krishna och Eder (2010), 
vilka menar på att en mat- och smakupplevelse i butiken påverkar människans 
välbefinnande.  
 
När det kommer till skillnader mellan generationerna finner samtliga respondenter från 
generation X i den fysiska livsmedelsbutiken, att smakprov i butiken triggar sug, vilket 
ofta leder till inköp efter provsmakning av produkt. Detta resonemang går i enlighet med 
det som litteraturen föreslår, nämligen att provsmakning i butik faktiskt förstärker 
konsumentens uppfattning av produkten. Hultén (2015, s. 137-138) menar nämligen på 
att interaktion mellan butik och konsument kan ske med hjälp av dryck- och 
matkomponenter. Samtidigt uppvisar forskarnas empiriska material motsatsen, att 
majoriteten av respondenterna från generation Y i den fysiska butiken inte lockas av 
provsmakning och därmed inte heller anser att deras smaksinne stimuleras i butiken. 
Rozin och Hormes (2010) påstår att en upplevd smak kan få en betydande roll eftersom 
individen återkopplar detta till minnet när ett beslut ska fattas. Ett resonemang som 
stämmer väl överens med samtliga respondenter, vilka menar på att deras smaksinne styrs 
av erfarenheter samt tidigare upplevelser och dem därför väljer att köpa det som dem 
redan vet eller minns smaken av. Ett resonemang som kan kopplas till studier gjorda av 
Hultén (2015, s. 299 ), där författaren argumenterar för att företag med hjälp av 
stimuleringen av smaksinnet kan väcka en känsla i konsumentens minne. En strategi som 
kan påverka konsumenten på ett undermedvetet plan. Genom att involvera smaksinnet 
skapas en personligare samt mer emotionell förknippning till produkten, vilket är det 
Hultén (2015, s. 137) benämner som smakstrategi inom sinnesmarknadsföring.  
 
Enligt forskarna Krishna och Eder (2010) lokaliserar människan ofta mat till munnen när 
de tänker på smak. Genomgående menar respondenterna i livsmedelsbutiken online att 
även om smaksinnet inte aktivt stimuleras kan de med hjälp av synsinnet undermedvetet 
uppfatta smaker i munnen. Ett resonemang som också Hultén (2015, s. 377) för, att 
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smaksinnet är det starkaste sinnet men menar också på att det finns ett behov av 
samverkan från andra sinnen. Några utav respondenterna som handlar i den fysiska 
butiken beskriver hur de med hjälp av synsinnet, känselsinnet och luktsinnet kan uppfatta 
en smak, vilken är kopplad till tidigare erfarenheter och att de köper det som de redan vet 
smaken på. Ett argument som även respondenterna som handlar online är eniga om. 
Nästintill alla respondenter som handlar online påstår att de automatiskt när de ser en viss 
produkt kan känna en viss smak i munnen utifrån minnen och erfarenhet. I enlighet med 
Hultén (2015, s. 385) används minnesbilder som är lagrade och baserade på tidigare 
smakupplevelser, vilket gör att konsumenter kommer välja en produkt som finns lagrad i 
minnet. Den största noterbara skillnaden mellan respondenterna i den fysiska butiken och 
online är att de respondenter som handlar livsmedel online inte använder smaksinnet 
aktivt. Respondenterna i den fysiska butiken påstår däremot att deras smaksinne kan 
stimuleras genom exempelvis provsmakning i butiken eller i delikatessen. Påstående som 
speglas i det Hultén (2015, s. 137-138) argumenterar för, nämligen att den fysiska 
livsmedelsbutiken aktivt fångar konsumentens uppmärksamhet genom att stimulera 
smaksinnet.  
 
6.1.6	Sammanställning	av	konsumentens	användning	av	sinnen	 
I figur 4 presenteras skillnaderna i användningen av sinnena i den fysiska 
livsmedelsbutiken och online. Den vänstra bilden visar på att samtliga sinnen stimuleras 
i den fysiska butiken. Den högra bilden visar på att konsumenten vid handel av livsmedel 
online använder sig av sinnena; synen hörseln och känseln. Två sinnen faller bort online, 
vilka är lukt och smaksinnet. Forskarna vill här tydliggöra känselsinnets roll vid handel 
online för att undvika missförstånd. Forskarna har valt att inkludera användandet av 
känselsinnet vid inköp av livsmedel online med hänsyn till den beröring som sker under 
det sista steget, aktiviteter efter köpet, i köpbeslutsprocessen. Med argument från att 
flertalet respondenter från generation X påpekar att känselsinnet har en avgörande roll 
vid aktiviteter efter köpet, eftersom det är först vid detta steg möjligheten ges att avgöra 
kvalité och mognad på produkterna. Att känselsinnet stimuleras genom beröring av 
tangentbord, skärm och  mus har forskarna valt att bortse ifrån eftersom de anser att detta 
inte påverkar inköpsprocessen.  

 
Figur 4. Skillnad i stimulering av sinnena i den fysiska livsmedelsbutiken och online. 
Figur skapad av forskarna av denna studie. 
 

6.2	Sinnenas	påverkan	i	köpbeslutsprocessen 
6.2.1	Problemidentifiering	 
Enligt Kotler et al. (2005) samt De Cernatorny och Mcdonald (2003) skapas ett behov 
från inre motivationskrafter, till exempel från känslan av hunger. Författarna poängterar 
att detta behov också kan skapas genom yttre faktorer. Ett resonemang som styrks av Lin 
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(2004), som förklarar att väldesignat servicelandskap kan trigga en känsla av hunger. 
Salomon (2009) påstår att konsumenten med hjälp av sina sinnen kan influeras av 
omgivningen och genom det skapa ett behov. Samtliga respondenter i studien menar på 
de primärt skapar ett behov från inre motivation, till exempel genom att de upplever ett 
sug men att ett behov även kan uppkomma genom att sinnena stimuleras. När det kommer 
till hur sinnena influeras i omgivningen, för att ett behov ska uppstå, hävdar alla 
respondenterna att synsinnet är det sinne som används primärt och att det har en 
avgörande roll. Något tidigare studier gjorda av Lindström (2005) och Hultén (2015, 
s.199) påvisat, där författarna bevisat att synsinnet är det mest kraftfulla sinnet. Synen 
spelar desto större roll vid handel online än i den fysiska livsmedelsbutiken. 
Respondenterna online bekräftar detta i och med att de förklarar att deras ögon 
automatiskt dras till visuellt tilltalande recept, attraktiva bilder och synliga extrapriser, 
vilket kan skapa ett behov. Majoriteten av respondenterna i den fysiska butiken är överens 
om att alla andra sinnen utom känselsinnet kan användas för att ett behov ska skapas. Till 
skillnad från respondenterna online, vilka förklarar att endast synen används för att ett 
behov ska väckas. En respondent online berättar att en visuell bild av godis kan leda till 
att respondenten undermedvetet uppfattar doften av godis.  
 
Ytterligare skillnader forskarna finner är att respondenterna i den fysiska 
livsmedelsbutiken lyfter luktsinnet som centralt för att ett behov ska skapas, vilket 
respondenterna exemplifierar genom att känna doften av bröd eller grillad kyckling. Ett 
sinne som respondenterna från handeln online ej påstår sig använda. Vidare hävdar också 
flertalet respondenter från fysiska butiken att smaksinnet kan stimuleras i den fysiska 
butiken, genom exempelvis smakprov, vilket stimulerar till merköp. Ett sinne som 
respondenterna från livsmedelsbutiken online inte heller påstår sig använda. Ovan 
resonemang går i linje det Harris och Goode (2010) lyfter som problematiskt med handeln 
online, nämligen avsaknaden av stimulerings faktorer som berör sinnena. De Cernatorny 
och Mcdonald (2003) argumenterar för att social interaktion kan skapa ett behov, 
litteratur som speglar det resonemang två respondenter från generation X i den fysiska 
butiken beskriver, nämligen att det sociala samspelet mellan butikspersonal och andra 
kunder påverkar deras besök i butiken.  
 
6.2.2	Informationssökning	 
Kotler et al. (2005) beskriver perception som hur konsumenten samlar in, organiserar och 
analyserar information. När det kommer till att söka information om livsmedel finner 
forskarna inga skillnader mellan generationerna i de två undersökta grupperna. 
Respondenterna i den fysiska butiken menar dock på att det är synen som de primärt 
använder sig av när det kommer till att söka information om livsmedel. Författaren 
Solomon (2009) beskriver hur konsumenten inkluderar olika sinnen som ett verktyg för 
att skapa en viss uppfattning av produkter. Exempel på detta i den fysiska butiken är hur 
respondenterna förklarar att de med hjälp av synsinnet läser på skyltar och förpackningar. 
Att de genom känselsinnet avgör kvaliteten på frukt och grönt eller smaksinnet för att 
avgöra om de ska testa på en ny produkt eller inte. Ytterligare två respondenter berör 
smaksinnet som centralt med tanke på att det är kopplat till minnet av vad som tidigare 
smakats. Ett resonemang som är återkommande för många respondenter, att de vid 
informationssökning använder tidigare erfarenheter som referens. Resonemang som 
speglar det De Chernatony och McDonald (2003) förklarar, när 
informationssökningsfasen väl påbörjas för att täcka behov kan konsumenten 
vidarekoppla information från till exempel tidigare erfarenheter och upplevelser. Den 
stora skillnaden i fysiska butiken och online är att synsinnet spelar en mer betydande roll 
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vid informationssökning online eftersom andra sinnen i detta steg används i mindre 
utsträckning eller inte alls. Med hjälp av synen påstår flertalet respondenter från butiken 
online att det är möjligt att navigera sig runt på hemsidan, hitta information om 
produkterna men också se erbjudanden och extrapriser. Enligt Kotler och Keller (2009, 
s. 248) är informationssökning, ett steg konsumenter inte lägger mycket energi och tid 
men menar dock på att konsumenten under detta steget är extra känslig för erbjudanden 
och reklam.  
 
6.2.3	Utvärdering	av	alternativ	 
Fill (2006) poängterar att utvärdering av alternativ är ett steget som är nödvändigt för att 
konsumenten ska göra det mest fördelaktiga beslutet. Kotler (1973) samt Youn och Faber 
(2002) menar att externa faktorer och servicelandskapet påverkar sinnena och därigenom 
styr konsumentens val av produkt. Något som kan liknas vid studiens empiri, där alla 
respondenter är överens om att synen är central när det kommer till att avgöra vad det är 
som kommer hamna i varukorgen. Respondenterna i butiken anser även att känselsinnet 
är centralt vid utvärdering av alternativ, vilket exemplifieras genom att respondenterna 
kan känna och klämma på produkterna för att avgöra kvalitén och mognaden. Vidare 
argumenterar två respondenter från fysiska butiken att doften också används för att 
utvärdera produkterna, speciellt när det kommer till mognad och kvalité. Smaksinnet är 
inget sinne respondenterna använder vid steget utvärdering av alternativ. Samtliga 
respondenter från butiken online poängterar att smaksinnet och luktsinnet inte används 
vid utvärdering av alternativ. Forskarna finner likheter men också skillnader gällande 
användandet av sinnena online och i den fysiska butiken. Enligt Kotler och Keller (2009, 
s. 249-250) har människor förutfattade meningar, därför väljer konsumenten att inhandla 
de varor som tidigare testats eller köpts. Detta kan liknas vid den psykologiska faktorn 
lärdomar där Kotler et al. (2005) förklarar att erfarenheter och tidigare upplevelser 
påverkar. Samtliga respondenter online väljer att inhandla liknande varor alternativt 
samma varor som de visuellt känner igen. Ett argument som går i enlighet med ovan 
studier från Kotler och Keller (2009, s. 249-250) och Kotler et al. (2005).  
 
Skillnaden forskarna finner mellan online handel och den fysiska butiken är att synsinnet 
har en mer avgörande roll online än i den fysiska butiken. Vid handel online menar 
respondenterna att synliga produktbilder av livsmedel har en betydande roll när det 
kommer till att välja mellan olika alternativ. Flertal respondenter beskriver att det är 
viktigt hur väl bilden visuellt tilltalar dem och att det också avgör vilken produkt som 
hamnar i varukorgen. Några respondenter online lyfter även vikten av olika typer av 
färger på hemsidan och hur färgerna lockar till sig synen.  Studier gjorda av Bagchi och 
Cheema (2013) visar på att färg har stor påverkan på de besluts konsumenten tar men 
också på den generella uppfattningsförmågan. Vidare argumenterar författaren Hultén 
(2015, s. 199) för att designen i omgivningen eller på webbplatsen har en betydelse för 
hur kunden påverkas. Ytterligare skillnad forskarna finner är att generation X online 
förklarar avsaknaden av känselsinnet som problematiskt vid köp av livsmedel, till 
exempel när det kommer till att avgöra kvalitén på frukt, grönt och färska varor. Ett 
resonemang som går i linje med Flavian, Gurrea och Orús (2016) men också vad Cheng 
et al. (2009) i sina studier argumenterar för. Nämligen problematiken i avsaknaden av 
stimulering av konsumentens sinnen online. Skillnaden mellan generationerna gällande 
ovan resonemang är att generation Y påstår sig lita på att varorna som skickas hem är av 
god kvalité till skillnad från generation X som uppvisar skepticism. För generation Y 
väger det visuella och hur bra kvaliteten på bilderna är i kombination med priset istället 
mer.  
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Författarna Ekström, Ottosson och Parment (2017) menar på att utvärdering av de olika 
alternativen är ett steg som ibland kan förbises av konsumenten, vilket är det som kallas 
för impulsköp. Samtliga respondenter menar på att synen är det sinne som först inleder 
till ett impulsköp, till exempel genom synligt nedsatta priser eller erbjudanden. 
Resonemang som kan liknas vid det Kaced och Lee (2002) berör som planerat impulsköp 
och rena impulsköp,  när konsumenten genomför ett köp på grund av marknadsaktiviteter 
och därför får ett plötsligt behov. Hulten (2015) förklarar att marknadsföring kan 
användas genom att aktivt dölja information och öka graden av impulsköp. Tre 
respondenter från fysiska butiken menar på att impulsköp kan ske med hjälp av 
smaksinnet, vid till exempel erbjudande av smakprov. Ett resonemang som går i linje med 
det Kaced och Lee (2002) benämner som rena impulsköp, ett köp som går utanför 
ramarna för det vanliga köpbeteendet.  
 
6.2.4	Köptillfället 
Alla respondenter från båda generationerna i fysiska butiken och online är överens om att 
synsinnet och hörselsinnet är de sinnen som de använder sig av när det kommer till 
köptillfället. Ett uttalande som följer det Puccenelli et al. (2009, s. 16) och Nyugen (2006), 
förklarar som faktorer i servicelandskapet vilka aktivt påverkar konsumenten och 
köptillfället. Det kan till exempel vara ljus och färg. Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) 
betonar att estetisk design ökar graden av visuell tillfredsställelse. Respondenter i den 
fysiska livsmedelsbutiken menar på att det är centralt eftersom estetisk utformningen och 
en välplanerad butik tilltalar och förstärker köptillfället. Nguyen (2006) menar på att det 
är centralt att skapa en stark bild av butiken i konsumenternas sinnen, vilket till 
exempelvis görs genom ett välutformat servicelandskap. Lin (2004) styrker detta 
argument och menar på att interiör i butiken skapar en undermedveten personlig prägel 
på upplevelsen.  
 
Alla respondenter online beskriver hur det visuella, det vill säga bilder, färgsättning, 
helhet, typsnitt, strukturering på hemsidan som centrala faktorer vilka påverkar 
köptillfället. Flertalet av respondenterna från generation Y online önskar dock att de 
visuella erbjudandena borde personifieras mer. Några respondenter från 
livsmedelsbutiken online nämner också att de i framtiden önskar att butiken online blir 
mer virtuell eftersom det kommer stimulera synen mer och att upplevelsen blir mer 
verklig. Något som styrks i studier gjorda av Ha et al. (2007), där det är påvisat att det 
virtuella och det traditionella servicelandskapet bör efterlikna varandra. För att ge en 
liknande upplevelse online som i den fysiska butiken kan därför företag använda sig av 
online visual merchandising (Framtid, 2019).  
 
En synlig avvikelse mellan generationerna i den fysiska butiken är dock som tidigare 
nämnt att generation Y upplever stress om livsmedelsbutiken är rörig eller inte har en 
tydlig röd tråd. Om respondenterna från generation Y upplever störande ljud från till 
exempel radio eller andra kunder blir de också stressade. Endast en respondent från 
generation X online menar på att ljudet från hemsidan kan påverka köptillfället till det 
sämre. Ett påstående som går i linje med det Puccenelli et al. (2009, s. 16) argumenterar 
för, nämligen att attityder gentemot situationen påverkar köptillfället. Vidare 
argumenterar Kotler et al. (2005) för att minnen och tidigare erfarenheter påverkar 
köptillfället. Har respondenten tidigare upplevt stress på grund av butikens 
servicelandskap kan det i enlighet med ovan litteratur sammankoppla tidigare 
erfarenheter av ett rörigt servicelandskap med stress. För att undvika denna stress ser 
gärna generation Y att den fysiska butiken arbetar aktivt med skyltar och färgsättning för 
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att göra köptillfället behagligare. Estetik och design är något Norman (2000) och Cheng 
et al. (2009) påvisar kan påverka konsumenten på ett rationellt och emotionellt plan.  
 
6.2.5	Aktiviteter	efter	köpet	 
Författarna Kotler och Keller (2009, s. 253) beskriver att när köpet väl är genomfört kan 
konsumenten känna en tillfredsställelse, vilket kan påverka konsumentens nästkommande 
köp. Något som går i linje med resonemang från samtliga respondenter från den fysiska 
livsmedelsbutiken, vilka är överens om att det är främst andra faktorer som påverkar 
aktiviteter efter köpet. Respondenterna nämner service, upplevd känsla och tillgänglighet 
som faktorer vilka påverkar steget. Puccinelli et al. (2009, s.16) och Darley et al. (2010) 
argumenterar för att konsumentens tidigare erfarenheter, upplevelser och humör påverkar 
aktiviteter efter köpet. När det kommer till sinnesstimulering förklarar generation Y från 
fysiska butiken att hörselsinnet är det sinnet som främst stimuleras i detta steg, vilket inte 
berörs av generation X. Kotler och Keller (2009, s. 253) förklarar vidare på att 
konsumenten kan uppleva missnöje, om upplevelsen i butiken inte uppfattas som 
förväntat. Främsta skillnaden mellan generationerna i den fysiska butiken är att 
generation Y är att många människor i en butik samt att köbildning kan skapa en dålig 
känsla. En känsla som uppstår på grund av köbildning, vilket studier av Puccunelli et al. 
(2009, s.16) bevisat stämmer. Liknande känsla menar respondenterna från generation Y 
att de upplever från högljudd musik. Flertal respondenter från generation Y berör störande 
ljud och den generella ljudnivån i butiken vid något som kan leda till att dem nästa gång 
väljer en annan butik. Ett påstående som styrks i studier gjorda av Krishna (2011), där 
författaren påvisar att hörseln är människans känsligaste sinne. Hultén (2015, s. 269) 
responderar liknande och förklarar i litteraturen att ljusstimuli berör individer på ett 
djupare plan än vad till exempel känsel och  synsinnet. Vidare poängterar flertalet 
respondenter från generation Y i den fysiska butiken att hörselsinnet är det sinne de vill 
stimulera i minst utsträckning i den fysiska butiken eftersom det framkallar stress.  
 
Respondenterna i studien lyfter avsaknaden av sinnesstimulering online som en av de 
främsta skillnaderna mellan fysiska livsmedelsbutiken och butiken online. Generation Y 
påpekar att de upplever mindre stress vid inköp av livsmedel online eftersom de inte störs 
av andra kunder och ljud. Något de också lyfter som en fördel med handel online. 
Skribenterna Wolfinbarger och Gilly (2001) styrker detta i sina studier där de påvisar att 
kunder som handlar online upplever mindre stress till skillnad från konsumenter i den 
fysiska butiken. Ytterligare skillnader är att generation X online använder känselsinnet i 
större utsträckning än generation Y vid steget aktiviteter efter köpet. Detta eftersom det 
är först efter köpet som möjligheten ges av att klämma och känna på produkterna och 
därigenom avgöra kvalitén samt mognaden. Argument som liknas vid det Kotler och 
Keller (2009) kallar för finansiella risker, nämligen när kvalitén och priset inte möter det 
förväntade. Avsaknaden av sinnesstimulering online är något författarna Flavian, Gurrea 
och Orús (2016) ser som ett hinder för konsumenter som handlar online. Synsinnet är 
också ett sinne som stimuleras enligt flertalet respondenter online, vilket de exemplifierar 
genom att påpeka vikten av en väldesignat servicelandskap med god färgsättning och 
tematisering. Detta har en inverkan på  den upplevda känslan samt generella upplevelsen 
efter besöket. Ett resonemang som förklaras ifrån studier av Bryman (2004) samt Bitner 
och Zeithaml (2003), där författarna menar på att utformandet av servicelandskapet, 
såsom tematisering, påverkar kundens helhetsbild av företaget efter besöket.  
 
Några av respondenterna online är överens om att de kommer byta och välja en annan 
livsmedelsbutik om hemsidan är komplicerad, ej användarvänlig samt innehåller otydliga 
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bilder. Detta kan ställas i enlighet med litteratur av Liang och Lim (2011), vilka belyser 
vikten av att webbsidans struktur och design bör överensstämma med konsumenternas 
krav på användarvänlighet och kontroll. En tydlig och lättorienterad hemsida ökar också 
graden av trygghet och minskar känslan av osäkerhet vid köp av livsmedel online. Något 
som är centralt att ta i beaktning eftersom studier har visat på att upplevd trygghet online 
är lägre än vid den fysiska butiken. Vilket kan förklaras genom det Gefen, Karahanna och 
Straub (2003) poängterar, där avsaknaden av mänsklig kontakt minskar graden av 
säkerhet online. Ett resonemang som även styrks av författarna Harris och Goode (2010). 
Vidare påstår Menon och Kahn (2002, s. 38) samt Shim et al. (2001, s. 398) att en 
användarvänlig hemsida ökar köpintentionen. Darley et al. (2010) styrker ovan två 
teoretiska resonemang och lyfter också vikten av att de tekniska bitarna ska falla på plats 
samt att hemsidan ska vara tilltalande och användarvänlig.  
 
6.2.6	Sammanställning	av	sinnenas	påverkan	i	köpbeslutsprocessen 
I figur 5 illustrerar en överskådlig bild av sinnenas påverkan på konsumentens 
köpbeslutsprocess när det kommer till att köpa livsmedel i den fysiska butiken och online. 
Figuren redogör också för skillnaderna mellan generation X och Y. Forskarna av studien 
har valt att använda sig av tre färger för att tydliggöra sinnenas påverkan. Skalan 
forskarna har valt att arbeta utifrån är positiv påverkan, negativ påverkan och ingen 
påverkan. Färgen grön symboliserar en positiv påverkan, röd symboliserar negativ 
påverkan och färgen gul symboliserar ingen påverkan. Hela figuren berör konsumentens 
köpbeslutsprocess. Till vänster presenteras människans fem sinnen. Sinnenas påverkan 
på köpbeslutsprocessen redovisas sedan med hjälp av kategoriseringen fysisk butik och 
butiken online samt generation X och generation Y.  
 
Synsinnet har en positiv påverkan på köpbeslutsprocessen för samtliga respondenter. 
Hörselsinnet har en positiv påverkan för generation X i den fysiska butiken. Däremot har 
hörselsinnet ingen påverkan på generation X i butiken online. Stimulering av hörselsinnet 
har negativ påverkan på generation Y i den fysiska butiken men också online. Luktsinnet 
påverkar båda generationernas köpbeslutsprocess positivt i den fysiska butiken. Online 
har luktsinnet ingen påverkan på respondenterna. Känselsinnet har en positiv påverkan 
på samtligas köpbeslutsprocess förutom på generation Y online. Smaksinnet har har en 
positiv påverkan vid köpbeslutsprocessen för generation X i den fysiska butiken men 
ingen påverkan för övriga respondenter.  

 
Figur 5.  Sinnenas påverkan på köpbeslutsprocessen och skillnaderna mellan den fysiska 
livsmedelsbutiken och online samt generationerna. Matris skapad av forskarna av denna 
studie. 
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7.	Resultat	
 

I följande avsnitt kommer studiens syfte och de två centrala frågeställningarna att 
besvaras. Följt av det teoretiska bidraget samt det praktiska bidraget, där även forskarna 
lyfter framtida tillvägagångssätt företag inom livsmedelsbranschen online kan ta i 
beaktning. Nästkommande avsnitt redogör för studiens begränsningar med tillhörande 
förslag på framtida forskning. Avslutningsvis lyfter författarna vad studiens resultat kan 
ha för effekter på samhället.  
 

7.1	Slutsats 
Studiens resultat har uppvisar skillnader men också likheter i hur konsumentens fem 
sinnen stimuleras i den fysiska livsmedelsbutik och online. Syftet med denna studie var 
att skapa en ökad förståelse för skillnaderna i hur konsumentens fem sinnen stimuleras i 
den fysiska livsmedelsbutiken samt online. Dessa skillnader analyserades sedan 
systematiskt för att skapa en djupare förståelse för sinnenas påverkan på konsumentens 
köpbeslutsprocess i de olika kontexterna. Vidare ville forskarna av denna studie generera 
en insikt i eventuella skillnader mellan generation X och Y.  
 
Skillnaderna forskarna har funnit vid stimulering av sinnena i den fysiska butiken och 
online är att konsumentens samtliga fem sinnen stimuleras i den fysiska 
livsmedelsbutiken. Där varje sinne stimuleras i olika utsträckning. Vid inköp av livsmedel 
i butiken online har resultatet visat på att endast synen, hörsel samt känselsinnet 
stimuleras, där varje sinne även i denna kontext stimuleras i olika utsträckning. Genom 
detta kan forskarna konstatera en tydlig skillnad mellan den fysiska livsmedelsbutiken 
och butiken online. Där de två sinnena lukt och smak faller bort online. För att tydliggöra 
skillnaderna i stimuleringen av de fem sinnena kommer ett resultat av varje sinne att 
presenteras, för att kunna jämföra användningen i den fysiska livsmedelsbutiken och 
online.  
 
Resultatet visar på att synsinnet är det primära sinnet som används vid inhandlandet av 
livsmedel i den fysiska butiken och online. Online dominerar synsinnet över de övriga 
sinnena. Till skillnad från i den fysiska butiken där samtliga sinnen används som 
komplement till synsinnet. Forskarna kan från studien konstatera att känselsinnet är det 
sinnet som sekundärt stimuleras i den fysiska livsmedelsbutiken, ett sinne som också 
används konstant under konsumentens besök i den fysiska butiken. Ett resultat som skiljer 
sig från butiken online, där känselsinnet endast stimuleras efter köptillfället när 
konsumenten fått varorna levererade. Sammantaget visar resultatet när det kommer till 
luktsinnet att sinnet stimuleras i mindre utsträckning i den fysiska butiken och att sinnet 
helt uteblir vid inköp av livsmedel online. Liknande resultat påvisas gällande smaksinnet, 
vilket i den fysiska butiken stimuleras i liten utsträckning men vid handel online uteblir.  
 
Vid steget problemidentifiering kan forskarna konstatera att konsumenten styrs av inre 
och yttre motivationsfaktorer när ett behov skapas. När yttre faktorer i servicelandskapet 
stimulerar sinnena, exempelvis doften av bröd i en livsmedelsbutik, skapas ett behov. Ett 
behov som också kan leda till impulsköp i den fysiska butiken. Synsinnet är det mest 
kraftfulla sinnet när det kommer till att konsumenten ska uppleva behov efter en produkt 
online men också i den fysiska livsmedelsbutiken. Till skillnad från känselsinnet och 
hörselsinnet som inte används vid problemidentifiering. Resultatet visar på att synsinnet 
har en avgörande roll för att ett behov ska skapas och därför en positiv påverkan på 
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köpbeslutsprocessen. Forskarna av studien ser dock att synsinnets har en större påverkan 
vid handeln online, orsaken till detta kan bero på avsaknaden av faktorer som stimulerar 
de övriga sinnena online. När det kommer till luktsinnet, ser forskarna att stimulering av 
luktsinnet kan trigga ett behov i den fysiska butiken. Luktsinnet påverkar konsumenterna 
positivt i den fysiska butiken men uteblir helt vid handel online. Forskarna kan konstatera 
att smaksinnet varken stimuleras eller påverkas vid detta steget vid inköp av livsmedel 
online. Smaksinnet stimuleras dock i den fysiska butiken där forskarna finner skillnader 
mellan generationerna. Där stimulering av smaksinnet för generation X påverkar dem i 
positivt utsträckning till skillnad från generation Y, som inte påverkas alls.  
 
Resultatet visar på att synen påverkar steget informationssökning i stor utsträckning både 
i den fysiska livsmedelsbutiken och butiken online. Synsinnet har en stor påverkan online, 
där synen spelar en avgörande roll, vilket kan förklaras med att konsumenten endast 
använder synen för att navigera och söka information på hemsidan. Studien påvisar att 
varken hörselsinnet eller luktsinnet påverkar konsumenten under steget 
informationssökning i studiens givna kontexter. Resultatet av studien visar dock på att 
känselsinnet spelar en central roll vid informationssökning i den fysiska butiken, vilket 
kan förklaras genom att konsumenten klämmer, känner samt vänder och vrider på 
produkterna. Ett sinne som inte används online vid detta steg. Vidare tyder resultatet på 
att smaksinnet i mindre utsträckning påverkar steget informationssökning i den fysiska 
butiken, ett sinne som inte stimuleras online. Smaksinnet i den fysiska butiken kan 
kopplas till tidigare erfarenheter och minnen. Därför vill även forskarna av studien lyfta 
vikten av erfarenheter samt tidigare upplevelser som centrala faktorer vilka påverkar 
konsumenten vid steget informationssökning. 
 
Vid steget utvärdering av alternativ spelar synen en avgörande roll för vad som kommer 
hamna i varukorgen både i den fysiska butiken och online. Speciellt online, eftersom att 
övriga sinnen här uteblir. Synen är det sinne som främst leder till impulsköp. Ett resultat 
som gör det centralt att utformandet av den fysiska butiken är visuellt tilltalande samt 
lättorienterad. Det är också viktigt att webbsidans design och utformning är lättorienterad 
samt att dess produktbilder är visuellt tilltalande. Resultatet visar också på att färgsättning 
påverkar valet mellan produkter, både i den fysiska butiken och online. Forskarna kan 
konstatera att konsumenten, varken i den fysiska eller livsmedelsbutiken online, påverkas 
från stimulering av hörselsinnet, luktsinnet eller smaksinnet vid steget utvärdering av 
alternativ. Studiens resultat visar på att erfarenheter samt tidigare upplevelser styr valet 
av produkt. Det kan därför argumenteras för att tidigare upplevelser samt erfarenheter 
som stimulerat hörselsinnet, luktsinnet eller smaksinnet undermedvetet påverkar vad 
konsumenten väljer att lägga i varukorgen. Däremot har känselsinnet en påverkan vid 
utvärdering av produkter i den fysiska butiken, genom att konsumenten klämmer, känner 
samt vänder och vrider för att avgöra kvalitén och mognad. Det framtagna resultatet från 
generation X online uppvisar en problematik vid detta steg, där konsumenterna finner 
ett missnöje i avsaknaden av känselsinnet vid handel online. Ett missnöje som skapar brist 
på tillit och trygghet vid inköp av färskvaror, frukt och grönt. Något som resulterat i att 
konsumenter från generation X inte köper detta online. Ett resultat som inte speglas i 
generation Y online. När det kommer till impulsköp har forskarna av studien konstaterat 
att synsinnet primärt används för att ett impulsköp ska ske, där pris är en central faktor 
som styr impulsköp i den fysiska butiken och online. Studiens resultat påvisar även att 
smaksinnet i den fysiska livsmedelsbutiken inleder till impulsköp för generation X, där 
provsmakning för generationen kan göra att konsumenten går utanför den planerade 
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inköpslistan. Utifrån resultatet kan forskarna konstatera att övriga sinnen ej har en 
betydande roll för att konsumenten ska genomföra ett impulsköp. 
 
Studiens resultat visar på att synen är de sinne som i första hand påverkar köptillfället. 
Något som kan förklaras genom visuell utformningen av servicelandskapet i butiken samt 
på webbsidan uppmärksammas via ögonen. Komplicerad hemsida med dåliga bilder 
alternativt icke strukturerad fysisk butik, med avsaknad av röd tråd, påverkar köptillfället 
negativt. Detta kan förklaras med att en tydlig och lättorienterad hemsida samt en väl 
utformad butik ökar graden av trygghet och också köpintentionen. Forskarna finner 
märkbara skillnader i hörselsinnets påverkan på köptillfället i den fysiska 
livsmedelsbutiken men också online. Där generation X påverkas positivt och upplever att 
ljud i butiken och på hemsidan skapar en trevlig upplevelse och köptillfälle. Till skillnad 
från generation Y, vilka menar på att ljud i butiken och från hemsidan genererar negativ 
stress. Resultatet visar på att luktsinnet, känselsinnet och smaksinnet inte påverkar 
köptillfället, varken i den fysiska butiken eller online. Studien visar dock på att 
erfarenheter och tidigare upplevelser från köptillfällen påverkar det faktiska köptillfället. 
Det blir  därför svårt för forskarna att utläsa i vilken grad ovan tre nämnda sinnen påverkar 
själva köptillfället i beslutsprocessen.  
 
Forskarna kan konstatera att alla sinnen förutom synsinnet inte direkt påverkar 
köpbeslutsprocessen vid steget aktiviteter efter köpet. Detta steg påverkas också av andra 
faktorer, däribland geografisk tillgänglighet, upplevd service och generell känsla. Studien 
visar på att erfarenheter och tidigare upplevelser har en inverkan på den generella känslan 
efter köpet. Forskarna har därför valt att lyfta att samtliga sinnen i enlighet med att 
erfarenheter och tidigare upplevelser påverkar den generella känslan vid detta steg. Därför 
menar forskarna av studien att inte endast synsinnet har en påverkan på aktiviteter efter 
köpet utan alla övriga sinnen också, om de stimulerats vid tidigare steg i 
köpbeslutsprocessen eller tidigare köpbeslutsprocesser. Detta eftersom sinnena kan vara 
kopplade till tidigare upplevelser och erfarenheter. Utifrån detta finner forskarna 
argument till att påstå att samtliga sinnen kan ha en påverkan vid steget aktiviteter efter 
köpet. 
 
Resultatet visar på att synsinnet har en påverkan på besöket i fysiska livsmedelsbutiken 
och på webbsidan. Något som kan förklaras genom att synen stimuleras av ett tilltalande 
servicelandskap. En positiv visuell upplevelse i butiken eller på webbsidan leder till en 
positiv upplevd känsla vid steget aktiviteter efter köpet. Motsatt effekt blir det om besöket 
i butiken eller på webbsidan inte visuellt överensstämmer med det förväntade. Något som 
kan resultera till att konsumenten väljer att byta livsmedelsbutik eller webbsida. I och 
med ovan konstaterande anser forskarna att synen därför har en betydelse för aktiviteter 
efter köpet. Det är tydligt i studien att hörselsinnet påverkar generation Y negativt, där 
stimulering av hörselsinnet av ljud i servicelandskapet skapar stress och på så vis en 
negativ känsla vid aktiviteter efter köpet. Resultatet bevisar motsatsen gällande 
stimulering av hörselsinnet för generation X, vilka finner ljud i butiken och på webbsidan 
som något trevligt.  
 
Aktiviteter efter köpet påverkas av tidigare upplevelser och erfarenheter, utifrån detta 
anser forskarna att slutsats därför kan tas att hörselsinnet har en påverkan på detta steg. 
Utifrån ovanstående samband kan forskarna även konstatera att negativ samt positiv 
påverkan av luktsinnet, smaksinnet och känselsinnet i butiken kan kopplas ihop med 
tidigare erfarenheter och upplevelser. Därför påverkar ovan tre nämnda sinnen aktiviteter 
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efter köpet. Forskarna av studien vill avslutningsvis lyfta problematiken som tidigare 
nämnts gällande avsaknaden av stimulering av känselsinnet vid handel online för 
generation X. Blir nu vid detta steg aktuellt. Generation X ges nu möjligheten att med 
hjälp av känselsinnet avgöra om kvalitén överensstämmer med det som förväntas.  
 

7.2	Teoretisk	bidrag	
Tidigare forskning om sinnesmarknadsföring inom livsmedelsbranschen har främst utgått 
från den fysiska butikernas perspektiv. Där sinnenas inverkan på konsumentens generella 
upplevelse samt process varit i centrum. Forskarna av studien har identifierat likheter men 
också skillnader från tidigare forskning inom forskningsområdet. Forskarna av studien 
har identifierat likt tidigare forskning att stimulering av samtliga sinnen har inverkan vid 
köpbeslutsprocessen (Hultén, 2015). Resultatet av studien kan även bekräfta att synsinnet 
i huvudsak är det sinne som används samt spelar en avgörande roll (Krishna, 2013; 
Lindström, 2005; Hultén, 2015). Att doft ofta tenderar att associeras till tidigare 
erfarenheter och upplevelser (Hertz, 2004). Samt att känselsinnet har stort inflytande över 
de andra sinnena (Hultén, 2015) men också avsaknaden av känselsinnet vid handel online 
(Spence & Gallance, 2011; Philips et al., 1997; Hultén, 2015). Likaså avsaknaden av 
övriga stimuleringsfaktorer som berör sinnena online (Harris & Goode, 2010; Flavian, 
Gurrea & Orús, 2016). Att provsmakning i butiken leder till förstärkt upplevelse (Hultén, 
2015) och att stimulering av smaksinnet associeras till tidigare erfarenheter och 
upplevelser (Rozin & Hormes, 2010). Det kvalitativa angreppssättet som studien 
tillämpar har även påvisat liknande resultat som tidigare forskning på 
köpbeslutsprocessen uppvisat. Att externa faktorer i omgivningen stimulerar sinnena och 
skapar behov hos konsumenten (Salomon, 2009). Vidare betydelsen av social interaktion 
i den fysiska butiken (De Cernatorny & Mcdonald, 2003) och att just avsaknaden av 
mänsklig kontakt online rubbar på tryggheten vid köp online (Kim et al., 2008, s. 547). 
Att många beslut som tas vid inköp av livsmedel är grundat på tidigare erfarenheter och 
upplevelser (Kotler et al., 2005; Darley et al., 2010). Hur estetisk utformning och 
färgsättning i servicelandskapet påverkar konsumenten (Puccenelli et al., 2009, s.16; 
Nyugen, 2006; Bagchi & Cheema, 2013; Vilnai-Yavetz & Rafaeli, 2006; Bryman, 2004; 
Bitner & Zeithaml, 2003). Att en tilltalande och användarvänlig hemsida ökar 
köpintentionen samt tryggheten (Menon & Kahn, 2002, s. 38; Shim et al., 2001, s. 398; 
Gefen, Karahanna & Straub, 2003).  
 
Sinnesmarknadsföring från livsmedelsbutiken onlines perspektiv är dock bristfälligt, ett 
vetenskapligt område varav forskarna identifierat ett forskningsgap inom. På ett teoretiskt 
plan har denna studie därmed bidragit till att utveckla tidigare forskning inom området 
samt tydliggjort användandet och påverkan av sinnesmarknadsföring i den fysiska 
livsmedelsbutiken. Genom en ökad förståelse för skillnaderna i stimuleringen av 
människans sinnen i den fysiska livsmedelsbutiken och butiken online har studien vidare 
bidragit med nya insikter. Vilket ytterligare har gjorts genom analys av tidigare forskning 
samt studiens empiriska material, där sinnenas påverkan vid de olika stegen i 
köpbeslutsprocessen varit i fokus. Slutligen har studien bidragit till en förståelse för 
skillnaderna i sinnenas påverkan på köpbeslutsprocessen för generation X och Y. Genom 
denna studie kan forskarna bekräfta att användningen av de fem sinnena skiljer sig online 
och i den fysiska butiken, se figur 4. Resultatet visar också på likheter samt olikheter i 
sinnenas påverkan vid de fem olika stegen i köpbeslutsprocessen. Vidare lyfter också 
studien hur påverkan av de fem sinnena skiljer sig mellan generationerna X och Y, se 
figur 5. Studien har därför bidragit med två modeller, vilka ökar förståelsen för sinnenas 
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påverkan på köpbeslutsprocessen men som också kan användas för vidare forskning inom 
sinnesmarknadsföring, framförallt inom forskning av sinnesstimuli online.  
 

7.3	Praktisk	bidrag	och	vägledning	till	livsmedelsföretag	 
En växande trenden av livsmedelsbranschen online (Digital Mathandel, 2016) och en 
ökad konkurrenskraft samt försäljning av livsmedel online (Liang & Lim, 2011) indikerar 
på att området är aktuellt att beröra men även utforska ytterligare. Detta för att identifiera 
samt undersöka faktorer som påverkar konsumenten vid handel av livsmedel online. Det 
praktiska bidraget kommer underlätta framtida utveckling av handel online för 
livsmedelsföretag.  Företag kan ta stöd i innevarande studie för att förstå vikten av 
sinnenas betydelse vid inköp av livsmedel samt finna strategier för att komma runt 
eventuella hinder, gällande avsaknaden av sinnesstimulering. Det praktiska bidraget kan 
således ses som en guide som livsmedelsföretag kan använda sig av när det kommer till 
utformandet av marknadsföringsstrategier vid handel online.  
 
Forskarna av studien har tagit fram fördelaktiga tillvägagångssätt som livsmedelsföretag 
kan ta hänsyn till. Förslagsvis kan en förstärkt visuell upplevelse på webbsidan 
kompensera för brist på sinnesstimulering online. Genom att arbeta aktivt med 
utformandet samt designen på webbsidan blir inköpet online mer levande. Något 
resultatet av studien samt tidigare forskning menar på ökar tryggheten vid köpet online. 
För att stimulera synsinnet kan online visual merchandising användas, vilket görs genom 
verklighetstrogna bilder, videos samt beskrivande texter av produkterna. Något som 
kommer influera kunden på ett djupare plan samt skapa en mer personifierad upplevelse. 
Långsiktigt kan företagen arbeta med att skapa en virtuell butik online för att stimulera 
synsinnet maximalt, samt arbeta med att skapa en liknande process online som i butiken. 
Genom detta kommer webbsidan associeras med den fysiska butiken och därför 
integreras, vilket förstärker konsumentens helhetsbild av företaget. I och med att 
konsumenten inte kan säkerhetsställa kvalité eller mognad på produkterna online är 
ytterligare förslag till livsmedelsföretagen att säkerhetsställa att levererade varor är av 
god kvalité. Visar kunden på missnöje, är det viktigt att företaget återgäldar detta 
missnöje direkt för att undvika att mista kunder alternativt att ett negativt ryckte sprids.  
 
Konsumenten vill att det ska gå smidigt och fort att handla livsmedel online. Forskarna 
av studien menar därför på att att personifierade recept, i allt större utsträckning, på 
hemsidan kan göra inköpen enklare samt effektivisera processen. För ytterligare 
effektivisering samt personifiering vid inköp av livsmedel online bör företagen jobba mot 
mer personliga erbjudanden som är kopplade till konsumentens konto och tidigare inköp. 
Vilket kan förstärka den generella känslan av köpet samtidigt som upplevelsen blir mer 
verklighetstrogen. Vidare kan detta i sin tur skapa merköp samt effektivisera stegen 
informationssökning och utvärdering av alternativ online. 
 
	
7.4	Studiens	begränsningar	och	förslag	till	framtida	forskning  
För att öka trovärdigheten av denna studie har forskarna valt att belysa möjliga 
begränsningar samt ge förslag till framtida forskningsområden. Det saknas forskning 
inom området sinnesmarknadsföring när det kommer till livsmedelsbutiken online. Det 
finns även en avsaknad av forskning om hur företag kan använda sinnesmarknadsföring 
för att påverka sina kunder online. För att öka överförbarheten och generaliserbarheten 
av studiens resultat krävs ytterligare forskning inom området. Eftersom denna studie tar 
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grund i en kvalitativ metod med ett begränsat urval, genererar resultatet en första bild av 
hur verkligheten kan se ut. Resultatet baseras på ett litet urval med en vald 
undersökningsteknik, semistrukturerade intervjuer, vilket gör det svårt att argumentera 
för att påvisat resultat överensstämmer med den generella konsumenten i samhället. 
Forskarna av studien finner det därför intressant om en mer djupgående studie görs med 
ett större urval. Förslagsvis kan andra undersökningsmetoder används som komplement 
till de semistrukturerade intervjuerna. Frånsett att forskningsstudien går att implementera 
på livsmedelsbranschen finner forskarna av studien det relevant att framtida 
undersökningar bör fokusera på sinnesmarknadsföring inom andra branscher också. 
Branscher där konsumenten stimulerar sina sinnen i servicelandskapet online, exempelvis 
restaurangbranschen. Handel online visar på en positiv trend, därför är det aktuellt i 
enlighet med samhällets utveckling att undersöka andra branscher. Denna studie är 
begränsad till inköp av livsmedel i Sverige skulle framtida forskning kunna vidga 
kontexten ytterligare och undersöka studiens resultat i en internationell kontext, 
alternativt jämföra studien med ett annat land som har större andel handel av livsmedel 
online eller tvärtom.  
 
Ytterligare begränsning som gjorts vid urvalet av studien är att forskarna aktivt valt att 
inte inkludera fler komponenter än generation X och Y. Forskarna fann mönster vid 
transkriberingen av det empiriska materialet mellan könen. Därför anser forskarna att det 
hade varit intressant att vidare undersöka om det finns några skillnader mellan kvinnor 
och män när det kommer till sinnenas påverkan på konsumentens köpbeslutsprocess. En 
gemensam komponent för generation Y var det negativa utfallet av ljud i butiken, vilket 
genererade stress för samtliga respondenter från generationen. Ett aktuellt men också 
intressant ämne som hade kunnat studeras vidare. Hur sambandet mellan stress och ljud 
påverkar konsumenten i butiken.  
	
7.5	Implikationer	på	samhället 
Forskarna vill i detta avsnitt belysa vad studiens påvisade resultat har för effekter på 
samhället. Samhället är i en tid av förändring, där affärer både förflyttas och förändras. 
Med internets framfart har en ny värld för affärer skapats och det finns incitament till att 
framtida handel kommer ske i större utsträckning ske online. För dagens 
livsmedelsföretag blir det därför centralt att anpassa sina marknadsföringsstrategier i takt 
med den digitala förändringen, där den fysiska livsmedelsbutiken ersätts av handel online.  
 
Det är fördelaktigt för livsmedelsföretag att ha i beaktning hur konsumentens sinnen 
stimuleras i den fysiska butiken samt online, eftersom resultatet av studien påvisar 
likheter men också skillnader i dess påverkan. En påverkan konsumenten bör vara 
medveten om och som företagen kan dra nytta av. Ifrån studiens resultat kan det 
konstateras att avsaknaden av mänsklig kontakt samt frånvaro av sinnesstimulering 
påverkar konsumentens inhandlande av livsmedel. Utfallet som kommer ske, om ovan 
inte tas i beaktning, är en negativ inverkan på konsumentens upplevda trygghet, tillit och 
upplevelse men också påverka den generella känslan samt helhetsbilden konsumenten har 
gentemot företaget. Det blir därför centralt för företag att utveckla samt utvidga strategier 
för att komma runt ovan problematik, för att gå i linje med samhällets krav och önskemål. 
Från ett konsumentperspektiv kan dock en sådan iakttagelse samt strategi påverka 
konsumentens integritet. Från ett konsumentperspektiv kan implementering av 
sinnesmarkandsföring uppfattas manipulativt med tanke på att vad företagen egentligen 
gör är att de stimulerar receptorer i hjärnan på konsumenten i syfte att påverka deras 
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köpmönster. Samtidigt som det kan argumenteras för att all marknadsföring idag är 
manipulativ eftersom marknadsföring handlar om att genom olika aktiviteter fånga 
kunders och potentiella kunders intresse. Med ett ökat användande av inköp online 
påverkas konsumentens integritet eftersom det idag är möjligt att lagra information online 
utifrån föregående aktiviteter samt sparad personinformation på webbsidor. Genom detta 
kan företag dra nytta av den lagrade informationen för att skapa en mer personlig 
upplevelse för konsumenten online, exempelvis ge förslag på recept baserade på tidigare 
inköp alternativt konstruera personliga specialerbjudanden. Integritetsfrågorna på 
internet är överlag ett omdebatterat ämne och fler och fler företag lagrar personlig 
information. Detta i syfte att skapa mer personifierad marknadsföring kan det också 
argumenteras för att företagen kan dra nytta av ökandet av handeln online. Sammantaget 
kan företag kan dra nytta av resultatet från studien eftersom att sinnesmarknadsföring 
som marknadsföringsstrategi skapar en mer användarvänlig, personifierad och 
kundanpassad handel i den fysiska livsmedelsbutiken och online. Samtidigt måste 
konsumenten vara medveten samt vaksam på hur företag idag men också i framtiden 
kommer göra allt i sin makt för att påverka deras köp.  
 
Tänkbar effekt av studiens resultat är att om fler livsmedelsföretag arbetar för att utveckla 
dess internet-handel, kommer konkurrens mellan livsmedelsföretagen uppstå. God 
konkurrens genererar öppna marknader vilka gynnar etableringen av nya företag. Det är 
också avgörande för att skapa en dynamisk tillväxt i samhällets ekonomi och en 
förutsättning för välfärd.  Om företagen inte utvecklar handeln online efter konsumentens 
krav och behov kan negativa konsekvenser uppstå. Risken finns att de starka aktörerna 
kommer slå ut de svagare på marknaden. Vilket gör att marknaden går miste om de 
mindre aktörerna som bidrar med mer kundanpassade samt nischade butiker. Med hjälp 
av dagens förbättrade teknologi möjliggör det att konsumenten kan använda tjänster 
online överallt och närsomhelst, vart konsumenten än befinner sig. En utvecklad handel 
online ökar tillgängligheten samt flexibiliteten för konsumenten. Förändrande 
konsumentbeteendet mot en ökad användning av online handel medför att fler och fler 
fysiska butiker kan komma att stängas ned. En förflyttning som kan skapa problematik 
när det kommer till människor som bor ute på landsbygden, utanför ramarna där företag 
levererar. En förflyttning av handeln som i sin tur kan leda till att allt fler människor 
förflyttar sig till storstäderna.  
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8.	Sanningskriterier			
 

I detta avsnitt kommer innebörden av sanningskriterierna; trovärdighet, överförbarhet 
och pålitlighet att ingående presenteras. Varje kriterium följs sedan av hur forskarna 
samt studien uppfyller respektive sanningskriterium. Brister samt svagheter presenteras 
också under varje kriterium.  
 

8.1	Sanningskriterier		 
I samband med en företagsekonomisk forskning föreslår Bryman och Bell (2011, s. 394) 
att en kvalitativ studie bör utvärderas och bedömas utifrån alternativa termer, som ett 
kriterium för dess tillförlitlighet och äkthet. Forskarna har i detta avslutande avsnitt 
redogjort för kriteriet tillförlitlighet, vilket kan delas in i fyra delkriterier; trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och bekräftbarhet. Där var och en har ett ekvivalent kriterium 
inom kvantitativ forskning. Forskarna har valt att utgå ifrån dessa kriterium för en kritisk 
granskning samt för att styrka studiens pålitlighet.  
 
Trovärdighet handlar om hur trovärdigt resultatet av studien är och ses som en parallell 
med det som kallas intern validitet. Något som syftar på att studien utförts i 
överensstämmelse med de regler som finns, samt att studieresultatet som presenteras 
genomförs på ett korrekt sätt. Något som kan påvisats genom respondentvalidering 
(Bryman & Bell, 2011, s. 396). En process som innebär att forskarna av studien ger en 
redogörelse av resultatet till de personer som deltagit och vilka studien är utförd på. För 
att uppfylla detta kriterium har forskarna av denna studie erbjudit möjligheten att skicka 
de sammanställda transkriberingarna, det empiriska materialet samt studieresultatet till 
samtliga respondenter som deltagit i studien. Därefter gett dem möjligheten att läsa 
igenom för att sedan återkomma med tänkbara motsättningar och oklarheter innan arbetet 
publiceras. Detta för att få en bekräftelse på att det material som forskarna använt och 
kommit fram till överensstämmer med den sociala verkligheten som kan beskrivas och 
uppfattas olika. 
 
Kriteriet överförbarhet kan ses som en motsvarighet till det som benämns vid extern 
validitet, vilket handlar om hur väl resultaten från studien gäller i andra sammanhang och 
huruvida det kan generaliseras och användas i andra studier och kontexter (Bryman & 
Bell, 2011, s. 395). Eftersom en kvalitativ studie vanligtvis omfattar ett begränsat urval 
och utgörs av en mindre grupp deltagare tenderar kvalitativa studier innefatta ett djup 
istället för en bredd. Något som kan skapa en begränsning vid överförbarhet av resultatet. 
Ett faktum som minskar graden av överförbarhet för denna studie eftersom studien har 
använt en kvalitativ metod. Kriteriet överförbarhet behandlar också hur tät och detaljrik 
det insamlade empiriska material är. Eftersom detta gör att resultatet kan överföras till 
andra sammanhang (Bryman & Bell, 2011, s. 382). Denna studie har haft ett tydligt fokus 
mot en given bransch, därför kan resultatet av denna studie inte heller generaliseras till 
andra branscher och kontexter. Gällande överförbarheten anser forskarna av denna studie 
att detta kriterium kan uppfattas bristfälligt, eftersom ett begränsat urval används. 
Däremot har studien haft en bred spridning gällande geografiska dimensioner samt åldrar, 
vilket talar för en ökad överförbarhet.  
 
I en kvalitativ studie används begreppet pålitlighet som en motsvarighet med kriteriet 
reliabilitet, som vanligtvis används vid en kvantitativ studie. Begreppet syftar till att 
forskarna ska uppvisa en fullständig redogörelse för alla faser i forskningsprocessen. 
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Detta för att säkerställa att studien uppgivits på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2011, s. 
398). Kriteriet verkställs genom ett granskande synsätt där forskarna av studien tydligt 
visar på sina ställningstaganden och är transparenta med sitt tillvägagångssätt. Parallellt 
under studiens gång har utomstående parter, till exempel handledare och studiekollegor 
från fakulteten noggrant granskat studiens samtliga faser och kommenterat materialet. 
Genom detta har forskarna av studien tagit hänsyn till sanningskriteriet pålitlighet.  
 
  



	

	 81	

Referenser		
 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I: Ahrne, 
G., & Svensson, P. Handbok i kvalitativa metoder. 2:1a uppl. Stockholm: Liber. 17–31. 
 
Alvesson, A., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: Vetenskaplig teori och 
kvalitativ metod. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 
  
Anchar, B., Walden, P., & Jelassi, T. (2002). Creating customer value in online grocery 
shopping. International Journal of Retail & Distribution Management, 30 (4), 211-220. 
  
Back, C & Berterö, C. (2015). Interpretativ fenomenologisk analys. I: Fejes, A. & 
Thornberg, R, red. Handbok i kvalitativ analys. 2:a uppl. Stockholm: Liber AB. Sida 148-
161. 
 
Bagchi, R., & Cheema, A. (2013). The Effect of Red Background Color on Willingness-
to-Pay: The Moderating Role of Selling Mechanism. Journal of Consumer Research, 
39(5), 947–960. 
 
Bansal, P., Smith W., & Vaara, E. (2018). New Ways of Seeing through Qualitative 
Research. Academy of Management Journal. 61(4). 1189-1195. 
 
Benn, Y., Webb, T.L., Chang, B.P.I., & Reidy, J. (2015). What information do consumers 
consider, and how do they look for it, when shopping for groceries online? Appetite, 89, 
265–273. 
 
Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers 
and employees. The Journal of Marketing, 56(2), 57-71. 
  
Bjereld, U & Demker, M & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap?. Lund: 
Studentlitteratur AB.  
 
Brynjolfsson, E., Hu, Y. J. & Rahman, M. S. (2009). Battle of the retail channels: How 
product selection and geography drive cross-channel competition. Management Science, 
55(11), 1755-1765. 
 
Brynjolfsson, E., Hu, Y., J. & Rahman, M. S. (2013). Competing in the age of 
omnichannel retailing, MIT Sloan Management Review, 54(4), 23–29. 
 
Bryman, A. (2004). The Disneyization of Society. Sage Publications Ltd:London.   
  
Bryman, A. (2008) Samhällsvetenskapliga Metoder. 2:a uppl. Stockholm: Liber 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Malmö̈: Liber. 
 
Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business research methods. 3:e uppl. New York: Oxford 
University Press 
  
Bryman, A., & Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2:a uppl. 
Stockholm: Liber. 



	

	 82	

Bryman, A., & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 3e uppl. 
Stockholm: Liber AB. 
  
Chebat, J.C, & Michon, R. (2003). Impact of ambient odors on mall shoppers' emotions, 
cognition, and spending: A test of competitive causal theories. Journal of Business 
Research, 56(7), 529–539.  
 
Cheng, F.-F., Wu, C.-S., & Yen, D. C. (2009). The effect of online store atmosphere on 
consumer's emotional responses – an experimental study of music and colour. Behaviour 
& Information Technology, 28(4), 323–334.  
  
Dalen, M. (2015). Intervju som metod. 2:a uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 
 
Danielson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I: M. Henricson, red. Vetenskaplig 
teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. 2:a uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB. Sida 143-154. 
 
Darley, W., Blankson, C., & Luethge, D. (2010). Toward an integrated framework for 
online consumer behavior and decision making process: A review. Psychology and 
Marketing,27(2), 94-116. 
 
Davidsson, P., Palm, M., & Melin Mandre, Å,. (2018) . Svenskarna och Internet 2018 - 
Undersökning om svenskarnas internetvanor. [Rapport]. Stockholm: Internetstiftelsen. 
  
Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 
   
Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 
  
Ekström, K. M., Ottosson, M., & Parment, A. (2017). Konsumentbeteende : klassiska & 
samtida perspektiv. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Eliasson, R. (1995). Forskningsetik och perspektivval. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.  
  
Elms, J., Canning, C., de Kervenoael, R., Whysall, P., & Hallsworth, A. (2010). 30 
years of retail change: where (and how) do you shop? International Journal of Retail & 
Distribution Management, 38(11/12), 817–827. 
  
Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I: Ahrne, G., & Svensson, P. 
Handbok i kvalitativa metoder. 2:1a uppl. Stockholm: Liber. 34–53. 
  
Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2015). Qualitative methods in business research: A 
practical guide to social research. 2. Uppl. Kalifornien: Sage. 
  
Eroglu, S. A., Machleit, K. A., & Chebat, J.C. (2005). The interaction of retail density 
and music tempo: Effects on shopper responses. Psychology and Marketing, 22(7), 
577–589. 
  



	

	 83	

Fejes, A & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvantitativ analys. I: Fejes, A. 
& Thornberg, R, red. Handbok i kvalitativ analys. 2:a uppl. Stockholm: Liber AB. Sida 
16-43  
 
Fill, C. (2006). Simply Marketing Communications.1:a uppl. Edinburgh Gate Harlow: 
Person Education Limited. 
 
Flavián, C., Gurrea, R., & Orús, C. (2016). Choice confidence in the webrooming 
purchase process: The impact of online positive reviews and the motivation to touch. 
Journal of Consumer Behaviour, 15(5), 459–476. 

Framtid (2019). Digital Visual Merchandiser. Framtidsutveckling. [elektronisk]. 
Tillgänglig via: https://www.framtid.se/yrke/digital-visual-merchandiser. [Hämtad 2019-
03-13] 
  
Gefen, D & Straub, D.W. (2004). Consumer trust in B2C e-Commerce and the importance 
of social presence: Experiments in e-Products and e-Services. Omega, 32(6), 407-424. 
  
Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D.W. (2003). Trust and TAM in online shopping: an 
integrated model.  MIS Quarterly, 27(1), 51–90. 
 
Glass, A. (2007). Understanding generational differences for competitive success. 
Industrial and Commercial Training, 39(2), 98–103. 
 
Graneheim, U.H.,  Lindgren, B-M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges 
in qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today, (56), 29-34. 
 
Grönroos, C. (2008). Service Management och marknadsföring : kundorienterat 
ledarskap i servicekonkurrensen. 2:a uppl. Malmö:Liber. 
 
Ha, Y., Kwon, W.-S., & Lennon, S. J. (2007). Online visual merchandising (VMD) of 
apparel web sites. Journal of Fashion Marketing and Management: An International 
Journal, 11(4), 477–493. 
   
Hackley, C. (2003). Doing research projects in marketing, management and consumer 
research. 1:a uppl. London: Routledge. 
 
Harris, L. C. & Goode, M. M. (2010). Online servicescapes, trust, and purchase 
intentions. Journal of Services Marketing, 24(3), 230-243. 
 
Hellström-Muhli, U. (2014). Forskningsetik. I: Trost, J. Att skriva uppsats med akribi. 4:e 
uppl. Lund: Studentlitteratur AB. Sida: 34-42. 
   
Herbison, G., & Boseman,G. (2009). Here they come - Generation Y: are you ready?. 
Journal of Financial Service Professionals, 63(3). 
  
Herz, R. S. (2004). A Naturalistic Analysis of Autobiographical Memories Triggered by 
Olfactory Visual and Auditory Stimuli. Chemical Senses, 29(3), 217–224. 
 
 



	

	 84	

Herhausen, D., Binder, J.,  Schoegel, M., & Herrmann, A. (2015). Integrating Bricks with 
Clicks: Retailer-Level and Channel-Level Outcomes of Online–Offline Channel 
Integration. Journal of Retailing. 91(2), 309–325.  
 
Holme, I.M., & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hultén, B. M. L. (2015). The impact of sound experiences on the shopping behaviour of 
children and their parents. Marketing Intelligence & Planning, 33(2), 197–215. 
  
Hultén, B. (2015). Sinnesmarknadsföring : teoretiska och empiriska utgångspunkter. 1:a 
uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 
  
Hsu, M. K., Huang, Y., & Swanson, S. (2010). Grocery store image, travel distance, 
satisfaction and behavioural intentions. International Journal of Retail & Distribution 
Management, 38(2), 115–132. 
 
Hwang, Y., & Jeong, J. (2016). Electronic commerce and online consumer behaviour 
research: A literature review. Information Development, 32(3), 377-388. 
 
Johansson-Lindfors, M. (1993). Att utveckla kunskap, om metodologiska och andra 
vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur AB 
  
Kapoor, C., & Solomon, N. (2011). Understanding and managing generational 
differences in the workplace. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 3(4), 308-318. 
  
Kacen, J.L. & Lee, J.A. (2002). The Influence of Culture on Consumer Impulsive Buying 
Behaviour. Journal of Consumer Psychology. 12 (2). 163-176. 
 
Kotler, P. (1973). Atmospherics as a Marketing Tool. Journal of Retailing, 49 (4), 48-65. 
  
Kotler, P., Armstrong, G., Saunders. J. & Wong, V. (2002). Principles of Marketing. 16:e 
uppl. Pearson Education Limited:Essex. 
  
Kotler, P.T, & Keller, K.L. (2009). Marketing Management. 13:a uppl. Great Britain: 
Pearson Education Limited 
  
Kotler, P., & Armstrong, G. (2010). Principles of marketing. 13:e uppl. New Jersey: 
Pearson. 
  
Koernig, S. K. (2003). E- scapes: The electronic physical environment and service 
tangibility. Psychology and Marketing, 20(2), 151-16 
  
Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., & Armstrong, G. (2005). Principles of marketing. 4:e 
uppl.  Pearson Education Limited: England 
  
Koernig, S. K. (2003). E-scapes: The electronic physical environment and service 
tangibility. Psychology and Marketing, 20(2), 151–167. 
  



	

	 85	

Krishna, A. (2013). Customer sense: How the 5 senses influence buying behavior. 
Palgrave: Macmillan. 
  
Krishna, A. S., & Elder, R. S. (2011). The Gist of GustationAn Exploration of Taste, 
Food, and Consumption. In Sensory Marketing: Research on the Sensuality of Products. 
281–301. 
  
Krishna, A (2011). Sensory marketing: Research on the sensuality of products. 1:a uppl. 
Routledge: New York.   
   
Krishna, A. (2012). An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to 
affect perception, judgment and behavior. Journal of Consumer Psychology, 22(3), 332–
351.  
  
Kvale, S. (2007). Doing Interviews. London: Sage Publications Ltd. 
 
Lange, F., & Dahlén, M. (2003). Let's be strange: brand familiarity and ad-brand 
incongruency. Journal of Product & Brand Management, 12(7), 449–461. 
  
Lidl (2019). Lidl Sverige. Allt annat är olidligt. Lidl Sverige.  [elektronisk]. Tillgänglig 
via: https://www.lidl.se/sv/index.htm.[Hämtad 2019-02-22] 
  
Liang, T-P., & Lai, H-J. (2000). Electronic store design and consumer choice: an 
empirical study. Department of Information Management, 39(6), 431–444. 
  
Liang, T-P., & Lai, H-J. (2002). Effect of store design on consumer purchases: an 
empirical study of on-line bookstores. Information & Management, 39(6), 431–444. 
 
Liang, T-P., & Lim. (2011). Exploring the online buying behavior of specialty food 
shoppers. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 855–865. 
 
Lin, I. Y. (2004) Evaluating a servicescape: The effect of cognition and emotion. 
Hospitality Management, 23(1), 163-178. 
 
Lindstrom, M. (2005). Brand sense: how to build powerful brands through touch, taste, 
smell, sight & sound. Kogan Page: London 
  
Lissitsa, S., & Kol, O. (2016). Generation X vs. Generation Y – A decade of online 
shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 31(C), 304–312. 
  
Lovelock, C. (2000). Services Marketing – People, Technology, Strategy. 4:e uppl. Upper 
Saddle River: New York 
 
McDonald, M., De Chernatony,L., & Laurens,A . (2003). Creating powerful brands in 
consumer, service and industrial markets. 2:a uppl. England: Butterworth-Heinemann.  
 
Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur 
 
Menon, S., & Kahn, B. (2002). Cross-category effects of induced arousal and pleasure on 
the internet shopping experience. Journal of Retailing, 78(1), 31-40. 



	

	 86	

 
Morse, G. (2011). Retail isn't broken. Stores are. Harvard Business Review, 89(12), 78–
82. 
  
Morganosky, M. A., & Cude, B. J. (2000). Consumer response to online grocery 
shopping. International Journal of Retail & Distribution Management, 28(1), 17–26. 
  
Mossberg, L. (2003). Att skapa upplevelser : från OK till WOW. 2:a uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Myers, M. D. (2013). Qualitative research in business & management. 2:a uppl. London: 
Sage. 
  
Myers, M. D. (2013). Qualitative research in business & management. 2:a uppl. London: 
SAGE. 
 
Nguyen, N. (2006). The Collective impact of service workers and Servicescape on the 
corporate image formation. Hospitality Management, 25(2), 227-224. 
 
Nilsson, E. C., Marell, A., Nordvall, A.-C., & Gärling, T. (2015). Who shops groceries 
where and how? – the relationship between choice of store format and type of grocery 
shopping. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 25(1), 
1–19. 
  
Normann, R. (2000). Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktionen. 
Liber Ekonomi, Malmö. 
 
North, A. C., Hargreaves, D. J., McKendrick, J., & Murphy, Kevin R. (1999). The 
Influence of In-Store Music on Wine Selections. Journal of Applied Psychology, 84(2), 
271–276. 
 
Olsson, H., & Sörensen, S. (2001). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. 3:e uppl. Falköping: Liber 
  
Peck, J., & Childers, L.T. (2008). Sensory factors and consumer behavior. Psychology 
and Marketing, 193-219. 
  
Pettersson, A., Olsson, U., & Fjellström, C. (2004). Family life in grocery stores – a study 
of interaction between adults and children. International Journal of Consumer Studies, 
28(4), 317–328. 
   
Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). The experience economy : work is theatre & every 
business a stage. Food Management, 36(6), 11. 
 
Puccinelli, N.M., Goodstein, R.C., Grewal, D., Price, R., Raghubir, P., & Stewart, D. 
(2009). Customer Experience Management in Retailing: Understanding the Buying 
Process. Journal of Retailing, 85 (1), 15-30. 
  
PostNord (2018). E-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och 
HUI Research Årsredovisning 2018. [elektronisk]. Tillgänglig via: 



	

	 87	

https://www.postnord.se/vara-losningar/e-handel/e-handelsrapporter-och-kundcase/e-
barometern. [Hämtad 2019-02-22] 
  
Ryen, A., & Torhell, S.-E. (2004). Kvalitativ intervju : från vetenskapsteori till 
fältstudier. 1:a uppl. Malmö: Liber ekonomi. 
  
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). Research methods for business 
students.6:e uppl. Harlow :New York: Pearson. 
  
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). Research methods for business students. 
6:e uppl. New York: Pearson. 
  
Shim, S., Eastlick, M.A., Lotz, S.L., & Warrington, P. (2001). An online prepurchase 
intentions model: The role of intention to search. Journal of Retailing, 77(3), 397-416. 
  
Solomon, M. R. (2009). Consumer behavior : buying, having, and being. 8:e uppl. 
Pearson Prentice Hall:Upper Saddle River, N.J  
 
Soars, B. (2009). Driving sales through shoppers’ sense of sound, sight, smell and touch. 
International Journal of Retail & Distribution Management, 37(3), 286–298. 
 
Spence, C., Puccinelli, N. M., Grewal, D., & Roggeveen, A. L. (2014). Store 
Atmospherics: A Multisensory Perspective. Psychology & Marketing, 31(7), 472–488. 
   
Spence, C., & Gallace, A. (2011). Multisensory Design: Reaching Out to Touch the 
Consumer. Psychology & Marketing, 28(3), 267–307. 
  
Spence, C. & Shankar, M. (2010). The influence of auditory cues on the perception of, 
and responses to, food and drink. Journal of Sensory Studies, 25(3), 406-430. 
   
Stern, H. (1962). The significance of impulse buying today. Journal of Marketing. 26 (2). 
59-62 
 
Stone, M., Hobbs, M. & Khaleeli, M. (2002). Multichannel customer management: The 
benefits and challenges. Journal of Database Marketing & Customer Strategy 
Management, 10(1), 39-52. 
 
Starrin, B. & Renck, B. (1996). Den kvalitativa intervjun. I: Svensson, P-G & Starrin, 
B., red. Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB. Sida 52-78 
 
Svensk Digital handel  (2018). Digital Mathandel 2018. [elektronisk]. Tillgänglig via: 
https://dhandel.se/wp-content/uploads/2018/08/digitalmathandel-2018.pdf. [Hämtad 
2019-02-22] 
  
Svensk Handel (2018). Det stora detaljhandelsskiftet 2018. [elektronisk]. Tillgänglig via: 
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-
opinion/pressmeddelande/rapport_det-stora-detaljhandelsskiftet_2018-digital-
version.pdf. [Hämtad 2019-02-22] 
  



	

	 88	

Svensson, P. & Starrin, B. (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. 1:a uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
  
Thurén, T. (2013). Källkritik. Stockholm: Liber AB  
  
Thurén, T. & Strachal, G. (2011). Källa: internet: att bedöma information utifrån 
källkritiska principer. 1:a uppl. Malmö: Gleerup. 
  
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Venkatesan, Rajkumar, Kumar, V., & Ravishanker, Nalini. (2007). Multichannel 
shopping: causes and consequences.(Report). Journal of Marketing, 71(2), 114–132. 
  
Vilnai-Yavetz, I., & Rafaeli, A. (2006). Aesthetics and Professionalism of Virtual 
Servicescapes. Journal of Service Research,  8(3), 245-259.. 
  
Wallström, Å, Ek Styvén, M., Engström, A., Salehi-Sangari, E., & Handelsrådet. 
(2017). Kundens kanal(k)val i detaljhandeln : paradigmskifte i konsumenternas 
köpbeteenden. 
 
Williams, C.K., & Page, R.A.(2014). Marketing to the generations. Journal of Behavioral 
Studies in Business   
   
Wolfinbarger, M., & Gilly, M. C. (2001). Shopping Online for Freedom, Control, and 
Fun. California Management Review, 43(2), 34–55. 
  
Yin, R. K. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur 
AB.   
 
Youn, S. & Faber, R.J. (2000). Impulse Buying: Its Relation to Personality Traits and 
Cues. Advances in Consumer Research. 27 (1). 179-185. 
 
Zeithaml, V.A., & Bitner, M.J. (2003). Services Marketing: Integrating Customer Focus 
across the Firm. 3:e uppl. Irwin McGraw-Hill: New York. 
 	



	

	 89	

Appendix	
Appendix	1.	Intervjuguide	-	Fysiska	livsmedelsbutiken	 	
Fråga	 Teori	 Analys/Syfte	

Allmänt	om	respondenten	 	 	

Hur	gammal	är	du?		 Fürth	m.fl.	(2002),	Glass	(2007),	
Herbison	&	Boseman	(2009),	
Williams	(2014).	

Inledande	fråga	som	kan	ge	insikt	om	
respondenten	kopplat	till	teorin	generation	
X	och	Y.	

Kan	du	berätta	lite	om	dig	själv?	 Darley	m.fl.	(2010),		
Hultén	(2015),	Kotler	och	Keller	
(2009).	

Inledande	fråga	vilken	kan	generera	insikt	i	
respondenternas	individuella	behov.		

Omnikanaler/	Livsmedel	Online	 	 Analys/Syfte	

Vilka	anser	du	är	för-	och	
nackdelarna	med	att	handla	
livsmedel	i	den	fysiska	butiken?		

Morse	(2011),Gefen,	Karahanna	
och	Straub	(2003),	Flavian,	Gurrea	
och	Orús	(2016),	Wolfinbarger	
och	Gilly	(2001),		Harris	och	
Goode	(2010).	

Skapa	förståelse	vad	respondenten	upplever	
för	fördelar	samt	nackdelar	vid	handel	av	
livsmedel	i	den	fysiska	butiken.	

Vilka	anser	du	är	för-	och	
nackdelarna	med	att	handla	
livsmedel	online?		

Gefen,	Karahanna	och	Straub	
(2003),	Flavian,	Gurrea	och	Orús	
(2016),	Wolfinbarger	och	Gilly	
(2001),	Harris	och	Goode	(2010),	
Morganosky	och	Cude	(2000).	

Skapa	förståelse	vad	respondenten	upplever	
för	fördelar	samt	nackdelar	vid	handel	av	
livsmedel	online.	

Servicelandskapet	 Teori	 Analys/Syfte	

På	vilket	sätt	anser	du	att	
atmosfären	och	designen	i	
mataffären	påverkar	dig?	

Kotler	(1973),	Bitner	(1992),	
Lovelock	(2000),	Bryman	(2004),	
Norman	(2000),	Lin	(2004),	
Nguyen	(2006).		

Skapa	en	förståelse	för	respondentens	
helhetsuppfattningen	av	utformningen	av	
servicelandskapet	i	den	fysiska	butiken.	

Sinnesmarknadsföring		 Teori	 Analys/Syfte	

Vilka	av	dina	fem	sinnen	stimuleras	
när	du	befinner	dig	i	en	fysisk	
livsmedelsbutik?		

Hultén	(2015),	Krishna	(2013).		 Forskarna	vill	undersöka	och	skapa	en	ökad	
förståelse	för	vilka	sinnen	som	respondenten	
använder	i	den	fysiska	livsmedelsbutiken.		

Vilket/	vilka	av	dina	fem	sinnen	
använder	du	när	du	utvärderar	av	en	
viss	vara/produkt	innan	du	väljer	att	
köpa	den?	

Hultén	(2015),	Krishna	(2013),	
Kotler	m.fl.	(2002),	Bitner	(1990).	

Forskarna	vill	undersöka	och	skapa	en	
förståelse	för	vilka	sinnen	som	respondenten	
använder	vid	utvärdering	och	eventuellt	köp	
av	livsmedel	i	den	fysiska	butiken.	
(Köpbeslutsprocessen)	

Beskriv	vilken	roll	synen	har	för	dig	
när	du	ska	ta	ett	beslut	om	vad	som	
ska	köpas?	

• Ge	exempel		
• På	vilket	sätt	har	färg	och	

design,	en	betydelse	för	
ditt	val?	

Hultén	(2015),	Krishna	(2008),	
Lindström	(2005),	Bagchi	och	
Cheema	(2013),	Soars	(2009).		

Forskarna	vill		skapa	en	ökad	förståelse	för	
vad	synsinnet	har	för	betydelse	och	inverkan	
på	respondentens	köpbeslut,	när	det	
kommer	till	val	av	livsmedel	i	den	fysiska	
butiken.		

Beskriv	hur	ljud	i	affären	kan	påverka	
ditt	köp?			

	

Hultén	(2015),	Krishna	(2011),	
Chebat	och	Michon	
(2003),		Eroglu	m.fl.	(2005),	

Forskarna	vill	skapa	en	ökad	förståelse	för	
vad	hörselsinnet	har	för	betydelse	och	
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Northet	m.fl.	(1999),	Spence	och	
Shankar	(2010).	

inverkan	på	respondentens	köpbeslut,	av	
livsmedel	i	den	fysiska	butiken.		

Kan	du	beskriva	hur	dofter	påverkar	
dig	i	matbutiken?	

	

Hultén	(2015),	Krishna	(2012),	
Hertz	(2004),	Chebat	och	Michon	
(2003).		

Forskarna	vill	skapa	en	ökad	förståelse	för	
vad	luktsinnet	har	för	betydelse	och	inverkan	
på	respondentens	köpbeslut	av	livsmedel	i	
den	fysiska	butiken.		

Kan	du	beskriva	vilken	roll	känsel	har	
för	dig	när	du	ska	köpa	livsmedel?	

	

Hultén	(2015),	Krishna	(2010),	
Peck	och	Childers	(2010),	Spence	
och	Gallance	(2011),	Philips	m.fl.	
(1997).		

Forskarna	vill	skapa	en	ökad	förståelse	för	
vad	känselsinnet	har	för	betydelse	och	
inverkan	på	respondentens	köpbeslut	av	
livsmedel	i	den	fysiska	butiken.		

Kan	du	beskriva	vilken	roll	
smaksinnet	har	för	dig	när	du	ska	
köpa	livsmedel?	
	

Hultén	(2015),	Krishna	och	Eder	
(2010),	Rozin	och	Hormes	(2010).		

Forskarna	vill	skapa	en	ökad	förståelse	för	
vad	smaksinnet	har	för	betydelse	och	
inverkan	på	respondentens	köpbeslut	av	
livsmedel	i	den	fysiska	butiken.		

Köpbeslutprocessen	 Teori	 Analys/Syfte	

Beskriv	hur	du	med	hjälp	av	dina	
sinnen	kan	känna	ett	behov/önskan	
(sug)	efter	ett	livsmedel?	

Kotler	m.fl.		(2002),		
Fill	(2006),	De	Chernatony	och	
McDonald	(2003)	

Skapa	en	förståelse	för	hur	
sinnesmarknadsföring	påverkar	
respondenten	vid	behov	och	upplevd	önskan	
om	ett	livsmedel.		

Beskriv	hur	du	med	hjälp	av	dina	
sinnen	söker	information	om	
livsmedel	i	butiken?		

Kotler	och	Keller	(2009,	s.248),	De	
Chernatony	och	McDonald	
(2003),	Solomon	(2009).	

Skapa	en	förståelse	för	hur	respondentens	
olika	sinnen	används	vid	insamlandet	av	
information	om	ett	livsmedel.			

När	du	står	i	en	valsituation	mellan	
olika	livsmedel,	hur	kan	du	med	hjälp	
av	dina	fem	sinnen	avgöra	vilken	
produkt	du	kommer	välja?		

Kotler	m.fl.	(2002),	Bitner	(1990).	 Skapa	en	förståelse	för	hur	respondentens	
olika	sinnen	används	vid	utvärdering	av	olika	
livsmedel.		

Beskriv	faktorer	i	butiken	som	kan	
påverka	ditt	köp?			

Kotler	och	Armstrong	(2010,	s.	
179),	Puccinelli	m.fl.	(2009).	

Skapa	en	förståelse	för	hur	
sinnesmarknadsföring	påverkar	
respondentens	val	och	köp	av	livsmedel.		

Beskriv	vad	i	butiken	som	skulle	
kunna	få	dig	att	köpa	livsmedel	på	
impuls?		
	

Kacen	och	Lee	(2002),	Youn	och	
Faber	(2000)		

Skapa	förståelse	för	vad	som	styr	
respondenten	till	att	göra	ett	impulsivt	
köpbeslut.		

Hur	påverkar	din	upplevelse	i	butiken	
ditt	nästkommande	köp?		

Kotler	och	Keller	(2009,	s.	253),	
Puccinelli	m.fl.	(2009,	s.16).		

Skapa	förståelse	för	hur	respondentens	
köpupplevelse	har	inverkan	på		aktiviteter	
efter	köpet.		

Vad	skulle	kunna	få	dig	att	avbryta	
ett	köp?	

Kotler	och	Keller	(2009).		 Skapa	förståelse	för	vilka	faktorer	i	den	
fysiska	livsmedelsbutiken	som	kan	ha	en	
inverkan	på	att	respondenten	väljer	
att		avbryta	ett	köp.		

Avslutande	fråga	 	 	

Är	det	något	mer	som	du	skulle	vilja	
tillägga?	

	 	

 

Appendix	2.	Intervjuguide	-	Livsmedelsbutiken	online	  
Fråga	 Teori	 Analys/Syfte	



	

	 91	

Allmänt	om	respondenten	 	 	

Hur	gammal	du	är?		 Fürth	et	al.	(2002),	Glass	(2007),	
Herbison	&	Boseman	(2009),	
Williams	(2014).	

Inledande	fråga	som	kan	ge	insikt	om	
respondenten	kopplat	till	teorin	
generation	X	och	Y.	

Kan	du	berätta	lite	om	dig	själv?		 Darley	et	al.	(2010),		
Hultén	(2015),	Kotler	och	Keller	
(2009,	s.	248).		

Inledande	fråga	vilken	kan	generera	insikt	i	
respondenternas	individuella	behov.		

Omnikanaler/	Livsmedel	Online	 	 Analys/Syfte	

Vilka	anser	du	är	för-	och	nackdelarna	
med	att	handla	livsmedel	i	den	fysiska	
butiken?		

Morse	(2011),	Gefen,	Karahanna	
och	Straub	(2003),	Flavian,	Gurrea	
och	Orús	(2016),	Wolfinbarger	och	
Gilly	(2001),		Harris	och	Goode	
(2010).	

Skapa	förståelse	vad	respondenten	
upplever	för	fördelar	samt	nackdelar	vid	
handel	av	livsmedel	i	den	fysiska	butiken.	

Vilka	anser	du	är	för-	och	nackdelarna	
med	att	handla	livsmedel	online?		

Gefen,	Karahanna	och	Straub	
(2003),	Flavian,	Gurrea	och	Orús	
(2016),	Wolfinbarger	och	Gilly	
(2001),	Harris	och	Goode	(2010),	
Morganosky	och	Cude	(2000).	

Skapa	förståelse	vad	respondenten	
upplever	för	fördelar	samt	nackdelar	vid	
handel	av	livsmedel	online.	

Skulle	du	kunna	ge	exempel	på	en	
köpsituation	där	du	använt	dig	av	
både	online-	och	den	fysiska	butiken?		
	

Brynjolfsson,	Hu	och	Rahman	
(2013),	Verhoef,	Kannan	och	Inman	
(2015),	Flavián,	Guerrea	och	Orús	
(2016),	Hübner,	Kuh	och	
Wollenburg	(2016).	

Skapa	en	djupare	förståelse	för	hur	
respondenten	ser	på	interaktionen	mellan	
olika	kanaler	(Omnikanaler).	

Virtuella	Servicelandskapet	 Teori	 Analys/Syfte	

Hur	anser	du	att	en	webbsida	som	
säljer	livsmedel	bör	vara	utformad?		
	
Vilka	komponenter	tycker	du	är	
väsentliga	och	bör	vara	med?		

Cheng	et	al.	(2009),	Ha	m.fl.	
(2007).	

Skapa	en	förståelse	för	respondentens	
helhetsuppfattning	av	utformningen	av	
det	virtuella	servicelandskapet	i	
livsmedelsbutiken	online.	

Sinnesmarknadsföring		 Teori	 Analys/Syfte	

Vilka	av	dina	fem	sinnen	använder	du	
vid	ett		besök	i	butiken	online?	

	

Hultén	(2015),	Krishna	(2013).		 Forskarna	vill	undersöka	och	skapa	en	
ökad	förståelse	för	vilka	sinnen	som	
respondenten	använder	vid	
livsmedelsbutiken	online.		

Vilket/	vilka	av	dina	fem	sinnen	
använder	du	när	du	utvärderar		en	
viss	vara/produkt	innan	du	väljer	att	
köpa	den	i	butiken	online?	

Hultén	(2015),	Krishna	(2013)	 Forskarna	vill	undersöka	och	skapa	en	
ökad	förståelse	för	vilka	sinnen	som	
respondenten	använder	vid	utvärdering	
och	eventuellt	köp	av	livsmedel	online.		

Beskriv	vilken	roll	synen	har	för	dig	
när	du	ska	avgöra	vilket/vilka	
livsmedel	du	ska	köpa	online?	

	

Hultén	(2015),	Krishna	(2008),	
Lindström	(2005),	Bagchi	och	
Cheema	(2013),	Soars	(2009).		

Forskarna	vill		skapa	en	ökad	förståelse	för	
vad	synsinnet	har	för	betydelse	och	
inverkan	på	respondentens	köpbeslut,	när	
det	kommer	till	val	av	livsmedel	i	butiken	
online.		

Hur	påverkas	du	av	olika	bilder,	
former	och	färger	när	du	besöker	en	
hemsida	som	säljer	livsmedel?	

Bagchi	och	Cheema	(2013),	Hultén	
(2015),		Soars	(2009).	

Forskarna	vill	skapa	en	djupare		förståelse	
för	hur	bilder,	former	och	färger	påverkar,	
inverkan	på	köp	av	livsmedel	online.		
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Beskriv	hur	du	påverkas	av	ljud	från	
webbläsaren	när	du	köper	livsmedel	
online?	
	

Hultén	(2015),	Krishna	(2011),	
Chebat	och	Michon	(2003),		Eroglu	
et	al.	(2005),	Northet	et	al.	(1999),	
Spence	och	Shankar	(2010).	

Forskarna	vill	skapa	en	ökad	förståelse	för	
vad	hörselsinnets		har	för	betydelse	och	
inverkan	på	respondentens	köpbeslut,	när	
det	kommer	till	att	köpa	livsmedel	i	
butiken	online.		

Beskriv	på	vilket	sätt	du	använder	ditt	
luktsinne	när	du	köper	livsmedel	
online?	

	

Hultén	(2015),	Krishna	(2012),	
Hertz	(2004),	Chebat	och	Michon	
(2003).		

Forskarna	vill	skapa	en	ökad	förståelse	för	
vad	luktsinnet	har	för	betydelse	och	
inverkan	på	respondentens	köpbeslut,	när	
det	kommer	till	att	köpa	livsmedel	i	
butiken	online.		

Beskriv	på	vilket	sätt	du	använder	ditt	
känselsinne	när	du	köper	livsmedel	
online?		

Hultén	(2015),	Krishna	(2010),	Peck	
och	Childers	(2010),	Spence	och	
Gallance	(2011),	Philips	et	al.	
(1997).		

Forskarna	vill	skapa	en	ökad	förståelse	för	
vad	känselsinnet		har	för	betydelse	och	
inverkan	på	respondentens	köpbeslut,	när	
det	kommer	till	att	köpa	livsmedel	i	
butiken	online.		

Beskriv	på	vilket	sätt	du	använder	ditt	
smaksinne	när	du	köper	livsmedel	
online?		

	

Hultén	(2015),	Krishna	och	Eder	
(2010),	Rozin	och	Hormes	(2010).		

Forskarna	vill	skapa	en	ökad	förståelse	för	
vad	smaksinnet	har	för	betydelse	och	
inverkan	på	respondentens	köpbeslut,	när	
det	kommer	till	livsmedel	i	butiken	online.		

Är	det	något	livsmedel	som	du	köper	i	
större	eller	mindre	utsträckning	i	
butiken	online?	

	

Hultén	(2015),	Philips	et	al.	(1997).	 Forskarna	vill	skapa	en	förståelse	för	vilken	
varugrupp	som	inhandlas	i	störst	samt	
minst	utsträckning	i	livsmedelsbutiken	
online.		

Köpbeslutprocessen	 Teori	 Analys/Syfte	

Vad	på	hemsidan	kan	trigga	ett	behov	
hos	dig?	

• Inkludera	 sinnena	 och	
beskriv	hur	ett	behov	av	ett	
livsmedel	kan	väckas.		

Kotler	et	al.		(2002),		
Fill	(2006),	De	Chernatony	och	
McDonald	(2003)	

Skapa	en	förståelse	för	hur	webbsidans	
utformning	kan	väcka	ett	behov	hos	
respondenten	online.	Kopplade	till	
sinnena.		

Beskriv	hur	du	på	hemsidan	söker	
information	om	livsmedel?		

• Inkludera	sinnena	och	
beskriv	hur	du	hittar	
information	om	ett	
livsmedel.		

Kotler	och	Keller	(2009,	s.	248),	De	
Chernatony	och	McDonald	(2003),	
Solomon	(2009).	

Skapa	en	förståelse	för	hur	respondentens	
olika	sinnen	används	vid	insamlandet	av	
information	om	ett	livsmedel	online.			

När	du	står	i	en	valsituation	mellan	
olika	livsmedel	online,	vad	är	det	som	
avgör	vilken	produkt	du	kommer	
välja?		

• Inkludera	sinnena		och	
beskriv	hur	du	avgör	vilken	
produkt	du	kommer	välja.		

Kotler	et	al.	(2002),	Bitner	(1990).	 Skapa	en	förståelse	för	hur	respondentens	
olika	sinnen	används	vid	utvärdering	av	
olika	livsmedelsalternativ	online.		

Beskriv	faktorer	på	webbsidan	som	
kan	påverka	ditt	köp?			

Kotler	och	Armstrong	(2010,	s.	
179),	Puccinelli	et	al.	(2009).	

Skapa	en	förståelse	för	vilka	faktorer	som	
påverkar	respondentens	köp	av	livsmedel	
online.		

Beskriv	vad		på	hemsidan	som	skulle	
kunna	få	dig	att	köpa	ett	livsmedel	på	
impuls?		

Kacen	och	Lee	(2002),	Youn	och	
Faber	(2000).		

Skapa	förståelse	för	vad	som	styr	
respondenten	till	att	göra	ett	impulsivt	
köpbeslut	online.		

Hur	påverkar	din	upplevelse	på	
webbsidan	ditt	nästkommande	köp?		

Kotler	och	Keller	(2009,	s.	253),	
Puccinelli	et	al.	(2009,	s.	16).		

Skapa	förståelse	för	hur	respondentens	
upplevelse	online	påverkar	aktiviteter	
efter	köpet.	
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Vad	skulle	kunna	få	dig	att	avbryta	ett	
köp	på	hemsidan?	

Kotler	och	Keller	(2009).		 Skapa	förståelse	för	vilka	faktorer	online	
som	gör	att	respondenten	väljer	att	
avbryta	ett	köp.	

Avslutande	fråga	 	 	

Är	det	något	mer	som	du	skulle	vilja	
tillägga?	

	 	

 
 
 


