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SAMMANFATTNING  

 

Titel: Individuella skillnader i sensoriska behov: “Need for Scent”, “Need for Sound” 

och “Need for Vision” skalor. Ett bidrag till ämnets teoriutveckling.  

  

Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Emma Ekholm och Alexandra von Schreeb  

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: 2017- maj 

      

Syfte: Avsikten med vår undersökning är att bidra till teoriutveckling inom ämnet 

sinnesmarknadsföring. Syftet med undersökningen är att analysera om och i så fall hur 

“Need for Touch” skalan går att omsättas till andra sinnen och användas inom 

multisensorisk marknadsföring.    

       

Metod: I denna studie har en kvantitativ studie utförts där 158 enkätsvar samlades in 

via en webbaserad undersökning där skalorna testades på respondenterna. Enkätsvaren 

analyserades i analysprogrammet SPSS där faktoranalys, klusteranalys och 

korrelationsanalys genomfördes.  

 

Resultat & Analys: Studien visade att sex faktorer kunde bildas varav faktor ett och två 

kunde bilda två stycken självständiga skalor, behov av doft (“Need for Scent”) och 

behov av ljud (“Need for Sound”), medan faktor tre, fyra och fem visar en 

tredimensionell skala, behov av syn (“Need for vision”). Fyra stycken kluster bildades 

även där vi fick fram ett kluster som uppvisar mycket högsensoriska beteenden och ett 

kluster som uppvisar mycket lågsensoriska beteenden.    

        

Förslag till fortsatt forskning: Då vi har konstaterat att sinnena doft, ljud och syn 

bildat självständiga skalor kan fortsatt forskning använda skalorna i 

konsumentforskning. Fortsatt forskning kan även studera varje kluster på ett djupare 

plan genom kvalitativa intervjuer. Vidare vore det även intressant att se om våra skalor 

går att omsätta till sinnet smak, någonting som inte har studerats tidigare. 
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Uppsatsens bidrag: Undersökningen har bidragit till att utveckla den teoretiska 

grunden inom ämnet sinnesmarknadsföring och genom att vi har utökat Peck och 

Childers (2013) skala om behov av beröring till tre stycken nya fungerande skalor har vi 

belyst att det faktiskt är möjligt att använda sig av skalor för doft, ljud och syn för att 

mäta konsumenters individuella behov av doft, ljud och syn gällande 

produktutvärdering. 

     

Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, “Need for Touch” skala, autotelisk, instrumental, 

doft, ljud, syn, högsensorisk, lågsensorisk.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



”Individuella skillnader i sensoriska behov” | E. Ekholm & A. von Schreeb  

 

 

 

ABSTRACT 

 

Title: Individual differences in sensory needs, “Need for Scent”, “Need for Sound” and 

“Need for Vision” scales: a contribution to theory development, in the subject of 

sensory marketing.  

 

Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration  

 

Author: Emma Ekholm and Alexandra von Schreeb  

 

Supervisor: Jonas Kågström 

 

Date: 2017 - May 

      

Aim: The purpose of our study is to contribute to the field of theory development, in the 

subject of sensory marketing. The aim of the survey is to analyze how the Need for 

Touch scale can be converted into other senses, and to be used in multisensory 

marketing. 

  

Method: In this study, a quantitative study was performed and 158 questionnaires were 

collected from a web-based survey where the scales were tested on the respondents. We 

analyzed our collected data in the statistical program SPSS and a factor analysis, cluster 

analysis and a correlation analysis were conducted.  

    

Result & Analysis: This study present six different factors from the factor analysis, of 

which factor one and two made two independent scales, “Need for Scent” and “Need for 

Sound”. Factor three, four and five all includes vision, and developed a three-

dimensional scale “Need for Vision”. This study also present four clusters, where we 

developed one cluster that exhibited very high-sensory behaviors and a second cluster 

that exhibited very low-sensory behaviors. 

    

Suggestions for future research: Since we found that the senses smell, sound and 

vision could be formed into three independent scales, future research could use the 

scales on consumer research. Future research could also study each cluster individually 

on a deeper level with qualitative interviews. Furthermore, it would be interesting to 
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examine if our scales could be transformed into the sense of taste. Which has not yet 

been studied. 

  

Contribution of the thesis:  The study has contributed to develop the theoretical 

foundation in the subject of sensory marketing, and by expanding Peck and Childers 

(2013) “Need for Touch” scale to three new functional scales. We highlighted how it is 

possible to use scales for scent, sound and vision to measure consumers individual need 

for scent, sound and vision in regarding product evaluation. 

 

Key words: Sensory marketing, “Need for Touch” scale, autotelic, instrumental, scent, 

sound, sight, high sensory, low sensory, olfactory, audio.   
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1. Inledning                      

1.1 Bakgrund 

Marknadsföring som begrepp har passerat åtskilliga epoker, från att företag varit 

produktorienterade till att företag i 1960-talets USA istället blev 

marknadsföringsorienterade, förklarar Keith (1960, s. 35). Keith (1960, s. 37) berättar 

vidare att företag behövde en ny enhet som kunde styra alla andra gemensamma 

funktioner i koncernen. Detta kunde gälla allt från upphandling och produktion till 

reklam och försäljning. Denna enhet var marknadsföring. Marknadsföring är enligt 

Watson (1974, s. 3) en process som innefattar marknadskunskap, kundundersökningar, 

produkter, tjänster, försäljningsmetoder, reklamkampanjer och säljfrämjande åtgärder. 

En av dessa säljfrämjande åtgärder är marknadsföring där marknadsförare tar 

människans fem sinnen i beaktande, så kallad sinnesmarknadsföring. 

Begreppet sinnesmarknadsföring bygger på att människans sinnen skall vara i fokus och 

bidra till en skapad helhetsupplevelse, berättar Hultén, Broweus och van Dijk (2011, s. 

7-10) och beskriver sinnesmarknadsföring som ett förfarande som skiljer sig mot hur 

traditionell marknadsföring bedrivits. Designpsykologen Sally Augustin berättar i sin 

rapport (2014, s. 17) att vi människor tolkar vår omgivning genom våra sinnesorgan och 

Krishna (2011, s. 2) definierar sinnesmarknadsföring som “marknadsföring som 

engagerar kundens sinnen och påverkar deras beteende”. Krishna (2011, s. 2) förklarar 

vidare att säljare kan använda sig av sinnesmarknadsföring för att påverka kundens 

undermedvetna föreställningar om produkten, som till exempel kvalitet, modernitet och 

innovation. Utöver det kan säljaren även bruka sinnesmarknadsföring för att influera 

kundens uppfattning om en produkts abstrakta kvaliteter, som exempelvis smak, lukt, 

färg eller form. 

  

Det amerikanska företaget Whole Foods tar fasta på sinnesmarknadsföringens fördelar 

och använder sig av både syn, doft och ljudintryck i sina varuhus berättar Hultén et al. 

(2011, s. 268). Whole Foods använder sig till exempel av sinnet syn i sin utformning av 

servicelandskapet. Företagets visuella strategi uttrycks genom en interiör med ljusa 

färger som gult och olivgrönt. Belysningen är genomgående behaglig och spotlights 

används för att framhäva olika specialprodukter runt om i butiken. Informationsskyltar 

om företagets produkter är handskrivna för att öka känslan av en mer personlig 

upplevelse. Företagets sensoriska doftuttryck välkomnar kunderna till servicelandskapet 
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med en behaglig doft av nybakat bröd från bageriet. De använder ingen artificiell doft 

utan låter naturliga dofter från frukt, ost och bröd verka som doftsensorer. Deras 

sensoriska ljuduttryck har skapats genom ett signaturljud som spelas i varje butik för att 

nå konsumenten på ett djupare plan, beskriver Hultén (2011, s. 268). 

 

Schmitt och Simonson (1997) menar att konsumenter har börjat ta funktionella kvalitéer 

som produktkvalitet och ett positivt varumärke för givet. Konsumenter vill numer att 

produkten och kommunikationen kring produkten ska beröra deras känslor, fånga deras 

hjärta och stimulera deras sinne. Zetadisplays VD Leif Liljebrunn (2013) menar dock att 

företag behöver vara medvetna om vilka val de gör när de använder sig av 

sinnesmarknadsföring. I en artikel i Dagens Handel skriver han: “Det gäller att förstå 

hur den mänskliga hjärnan fungerar. De olika sinnesintrycken måste skapa en 

harmonisk helhet – det går inte att tillfoga något ljud, doft eller synintryck som kan 

upplevas obehagligt eller skrämmande”. Därmed måste de multisensoriska sinnena 

arbeta tillsammans. 

  

1.2 Problemformulering 

Sinnesmarknadsföring anses vara ett relativt nytt forskningsområde då Hultén et al. 

(2011, s. 7) beskriver att det år 2006 fanns noll träffar på ordet sinnesmarknadsföring på 

sökplattformen Google.se. De menar vidare att begreppet idag ger tiotusentals träffar 

och är mycket aktuellt, både inom forskningsvärlden och på olika sociala medier. 

Hultén et al. (2011) tillägger också att sinnesmarknadsföring tillhör en del av 

marknadsföringen som ännu är relativt outforskad.   

  

Lindström (2005, s. 84) berättar att reklambranschen varit medvetna om våra sinnens 

makt det senaste decenniet och näst intill överdrivit sitt sätt att marknadsföra produkter 

för att säkerställa en optimal visuell upplevelse. Lindström (2005, s. 84) menar vidare 

att konsumenter har blivit visuellt sofistikerade och vet med sig att det de ser inte alltid 

är det de får. Trots det, menar samma författare att förpackningen av en produkt 

fortfarande har den största inverkan på att väcka konsumentens uppmärksamhet. Med 

det sagt är alltså första anblicken av en produkt högst väsentlig. 

 

Hultén et al. (2011, s. 7-10) påvisar hur människans sinnen påverkar kundens beteende 

och hur företag har möjlighet att skapa en varumärkesupplevelse genom detta. 
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Lindström (2005, s. 23) menar vidare att genom att använda de fem sinnena syn, hörsel, 

känsel, lukt och smak som bidrag till en sensorisk upplevelse kan konsumenternas 

förmåga att minnas varumärket fördubblas, om än inte tredubblas. Krishna (2011, s. 15) 

lyfter också fram det viktiga samspelet mellan sinnen och sensoriskt bildspråk, och 

menar att det är lika väsentligt som att känslor påverkar konsumentens uppfattning. 

Achlor och Kotler (2012, s. 50) styrker detta och menar att konsumenterna upplever 

både produkter och tjänster via sina sinnen. Även Hultén et al. (2011, s.16) instämmer 

och berättar att det idag är av allt större betydelse att lyckas beröra kunden med hjälp av 

nytänkande strategier. Achlor och Kotler (2012, s. 50) menar även att den växande 

digitaliseringen och ökade virtuella medier avsevärt ökar omfattningen av sensorisk 

tillfredsställelse. 

 

Den växande digitaliseringen tar även Peck och Childers (2003, s. 430) fasta på och 

berättar att konsekvenserna av en oförmåga att röra en produkt, vid exempelvis 

internethandel, är viktig för företag att förstå sig på. Peck och Childers (2003, s. 430) 

presenterar vidare Burkes (1997) forskning som förklarar att internethandel sällan ger 

samma grad av produktinformation eller underhållning som fysiska butiker ger.  

 

Inom forskning kring konsumenters beteende har det framkommit individuella 

skillnader förklarar Peck och Childers (2003, s. 430) och menar vidare att individer 

skiljer sig från varandra beträffande hur individen observerar i en butik. Vissa 

konsumenter lägger direkt varan i kundvagnen medan andra spenderar mer tid på att 

utforska produkten innan ett köpbeslut sker. Peck och Childers (2003) utvecklade 

utifrån detta en skala där de mätte individuella preferenser kring sinnet känsel. Denna 

skala namngavs ”Need for Touch” skalan.  

  

“Need for Touch” definieras som en preferens för utvinning och användning av 

information som erhålls genom det haptiska systemet. Jalakas (2013) beskriver på 

webbplattformen Förbundet Sveriges Dövblinda att haptik och haptisk perception är 

information som upptas av kroppen genom beröring. Peck och Childers (2003, s. 430) 

presenterar att begreppet “haptik” uppkom av Gibson (1966) som menar att haptik är ett 

funktionellt diskret system som tar upp information via beröring med händerna. Peck 

och Childers (2003, s. 430) nämner även Klatzky och Ledermans (1987, 1992, 1993) 

forskning som redogör att när en person rör med händerna och aktiverar det haptiska 
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systemet sker en utvärdering av produktens objektegenskaper. Exempel på dessa 

egenskaper är struktur, hårdhet, temperatur och viktuppgifter. Det betyder att 

konsumenten med hjälp av det haptiska systemet kan erhålla information om produkten 

och därefter göra bedömningar om den. Som grund är “Need for Touch” baserat på 

individuella skillnader gällande motivation kontra förmåga att röra vid objekt, 

presenterar Peck och Childers (2003, s. 431).  

                                                                                                                      

Ofta använder konsumenten mer än ett sensoriskt sinne och utvärderingen av en produkt 

är ofta av multisensorisk karaktär, berättar Balaji, Raghavan och Jha, (2011, s. 514). 

Nämnda forskare menar att om konsumenten till exempel köper en penna så är det ofta 

både känsel och det visuella sinnet, genom greppförmåga och design, som används för 

att komma fram till ett köpbeslut. 

Krishna (2012, s. 16) skildrar att det finns ett tydligt forskningsgap inom ämnet 

sinnesmarknadsföring och att det finns bristande kunskap om skillnader i sensoriska 

behov och förmågor på individnivå. Krishna (2012, s. 16) fortsätter med att beskriva att 

det saknas andra sensoriska skalor utöver “Need for Touch” skalan. Exempel på detta 

kan vara en “Need for Smell” skala, “Need to Speak” skala eller “Need to Hear” skala.  

  

Peck och Childers (2003) forskning intresserar oss och den förändring av konsumenters 

beteende som både branschen och forskarna ger uttryck för gör därmed ämnet 

högaktuellt. Vi vill därmed med inspiration från Peck och Childers (2003) undersökning 

och med Krishnas (2012, s. 16) uttalande bidra till ytterligare forskning och 

teoriutveckling med nya perspektiv där individuella preferenser kring hörsel, doft och 

syn är i fokus genom att skapa motsvarande skalor och analysera dessa.  

1.3 Syfte 

Syftet med vårt arbete blir således att analysera om och hur “Need for Touch” skalan 

går att omsättas till andra sinnen och användas inom multisensorisk marknadsföring. 

 

1.4 Avgränsning 

Vi kommer att avgränsa oss från att inte mäta skillnader i individuella preferenser för 

sinnena smak samt känsel. Känsel har vi valt att avgränsa oss från att undersöka då vi 

har utgått från “Need for touch” skalan. Skalan ligger därmed som grund för vår studie 

http://www.emeraldinsight.com/author/Balaji%2C+MS
http://www.emeraldinsight.com/author/Raghavan%2C+Srividya
http://www.emeraldinsight.com/author/Jha%2C+Subhash
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och bred forskning finns redan. Smak har vi valt att avgränsa oss från då vi anser att det 

är för smalt inriktat på mat samt att smaksinnet inte anses tillhöra servicelandskapet 

(Nordfält, 2007, s. 131). Detta sinne är därmed det sinne som innehar minst relevans för 

vår studie. Doft, ljud och syn är sinnesintryck som kan vara applicerbara i fler 

sammanhang och således de tre sinnen vår studie kommer fokusera på. 

1.5 Nyckelord 

Sinnesmarknadsföring, “Need for Touch” skala, autotelisk, instrumental, sinnen, doft, 

ljud, syn, högsensorisk, lågsensorisk. 
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2. Teori 

För att få en djupare insikt i detta ämne krävs en förståelse för sinnesmarknadsföring 

samt sensorisk forskning. Bakomliggande forskning inom dessa två områden kommer 

nedanstående att presenteras och vi har med följande figur (se figur 1) valt att tydliggöra 

vad vår undersökning kommer att fokusera på. Detta innefattar både företagsekonomisk 

forskning och forskning om människans fem sinnen.   

  

 

Figur 1, (egen). 

  

2.1 Sinnesmarknadsföring  

Sinnesmarknadsföring innebär att man involverar människans fem sinnen; lukt, ljud, 

syn, smak och känsel i marknadsföringen för att lyckas påverka konsumenten på ett 

djupare plan. Krishna (2011, s. 2) definierar sinnesmarknadsföring som 

“marknadsföring som engagerar konsumentens sinnen och påverkar deras uppfattning, 

omdöme och beteende”. Att tillämpa sinnesmarknadsföring är enligt Krishna (2011, s. 

2) ett sätt att förstå konsumentens känslor, tankemönster och preferenser. 

Sinnesmarknadsföring kan användas för att utlösa undermedvetna reaktioner och 

påverka konsumentens uppfattningar om abstrakta föreställningar om en produkt, till 

exempel kvalitet. Företag kan dessutom använda sig av sinnesmarknadsföring för att 
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stärka varumärkets image i kundens medvetande. Utöver detta kan 

sinnesmarknadsföring även användas för att en konsument skall upptäcka positiva 

attribut hos en produkt utan att en försäljare tillhandahåller konsumenten dessa verbalt.  

Yoon och Park (2012, s. 1534) berättar att människans fem sinnen tillsammans bildar ett 

stort informationsinsamlingssystem och att det är genom människans sinnen som vi 

skapar och återskapar bilder av omgivande situationer. Infomationsinsamlingssystemet 

bearbetar omedelbart sensorisk information för att ta stundande beslut. Yoon och Park 

(2012, s. 1534) menar vidare att beteendevetare har börjat inse att det finns ett behov av 

sinnesmarknadsföring och betonar att sinnesintryck som utlöser känslomässiga 

reaktioner kan bidra till förändringar i konsumenters köpbeteende.  

Förståelsen om människans sinnen är särskilt viktig inom marknadsföringsområdet och 

genom att skapa ett sensoriskt, rationellt och emotionellt band med konsumenten kan 

företag stimulera deras sinnen menar Spence, Puccinelli, Grewal och Roggeveen (2014, 

s. 472). Detta leder i sin tur till att marknadsföringsstrategin blir effektivare presenterar 

Hill (2003) via Yoon och Park (2012, s. 1534). Även Hultén, Broweus och Van Dijk 

(2008) styrker detta och menar att det måste finnas en strategi för att lyfta ett 

varumärkes immateriella värden och för att lyckas skapa en koppling mellan konsument 

och varumärke. För att göra detta måste marknadsförare idag ta hänsyn till både 

produktens egenskaper och sedan kunna identifiera och förmedla varumärkets 

värderingar och känslor. 

Soars (2009, s. 286) berättar att ny forskning visar att en kund som spenderar 40 

minuter i en butik löper dubbelt så stor chans att köpa något i jämförelse med en kund 

som tillbringar 10 minuter i en butik. Den ökade spenderade tiden i en butik ökar inte 

bara chansen att kunden köper något utan Soars (2009, s. 286) hänvisar till Maynard 

och Co (2007) som berättar att en kund som spenderar lång tid butiken även i 

genomsnitt spenderar dubbelt så mycket pengar. Maynard och Co (2007) fortsätter att 

beskriva att klädkedjan Macys i USA tagit fasta på detta och har gjort visuella 

förbättringar i provrum och väntrum för att få kunden att stanna längre i butiken och 

därmed också spendera mer pengar.  

Hultén (2015) menar att det är positivt att använda sig av sinnesmarknadsföring och 

berättar att när sinnesmarknadsföring integreras i företagets övriga marknadsföring kan 
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det ha en positiv inverkan på konsumenters kundlojalitet och behovstillfredsställelse. 

Detta leder i sin tur till ökad lönsamhet för företagen. Pine och Gillmore (1999) talar 

också om vikten av att både produkt- och tjänsteföretag skapar en identitet och image 

som bidrar till en positiv upplevelse vid ett köp. Detta beror på att sinnena är avgörande 

för vilka individuella och personliga erfarenheter som skapas hos konsumenten. Yakhlef 

(2015, s. 548) samt Krishna och Schwarz (2014) styrker detta och förmedlar det 

väsentliga med att företag bygger en varumärkesupplevelse grundad på känslor.  

2.2 Kundkategorier 

Soars (2009, s. 288) har sammanställt forskning som beskriver hur återförsäljare kan få 

en ökad förståelse för konsumenterna som handlar. Det finns enligt Soars (2009, s. 288) 

tre stycken kundkategorier. Den första kundkategorin är den konsument som handlar för 

att uppfylla ett praktiskt behov. Deras tankesätt styrs av att ett köp skall vara nödvändigt 

och tenderar att handla frekventa, nödvändiga köp. Detta kan exempelvis vara ett paket 

mjölk som kräver lite beslutsfattande. Soars (2009, s. 288) beskriver däremot att dessa 

konsumenter fortfarande kan påverkas av yttre stimulans. Den andra kundkategorin är 

konsumenter som handlar komplexa varor. Soars (2009, s. 288) tar bland annat upp 

bilköp som ett mer komplicerat köpbeslut. Dessa konsumenter kommer sannolikt att ha 

ett större behov av rätt marknadsföring och atmosfär i en fysik butik. Den tredje 

kundkategorin är förströelsehandlaren. Dessa personer är mycket inspirationssökande 

och genom att använda sig av rätt atmosfär och miljö har marknadsförare möjlighet att 

locka dessa konsumenter att dröja kvar i butiken och göra ett köp.  

Var och en av dessa konsumenttyper har skilda behov och kommer reagera olika på 

olika sensoriska upplevelser. Zarantonello och Schmitt (2010, s. 533) menar vidare att 

deras forskning mynnat ut i fem olika typer av konsumenter: hedonistiska, 

handlingsorienterade, holistiska, inåtstyrda och utilitaristiska konsumenter. Holistiska 

konsumenter har ett holistiskt tankesätt som innebär att helheten är mer betydelsefull än 

enskilda detaljer och enligt Zarantonello och Schmitt (2010, s. 533) är den holistiska 

konsumenten intresserad av alla synvinklar och perspektiv kring 

varumärkesupplevelsen. Den utilitaristiska konsumenten fäster däremot inte lika stor 

vikt på varumärkesupplevelsen som den holistiska konsumenten. Forskarna berättar 

vidare att hedoniska, handlingsorienterade och inåtstyrda konsumenter hamnar mellan 

de holistiska och utilitaristiska konsumenterna gällande den vikt konsumenten lägger på 

varumärkesupplevelsen. Den inåtstyrda konsumenten fokuserar på inre processer som 
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minnen, känslor, och tankar. Den hedonistiska konsumenten lägger stor vikt vid 

sensorisk tillfredsställelse och känslor medan den handlingsinriktade konsumenten 

fokuserar på åtgärder och beteenden. 

Zarantonello och Schmitt (2010, s. 539) berättar att marknadsförare behöver reflektera 

över vilken kundgrupp som produkten eller tjänsten riktar sig till och utifrån det 

utveckla en passande marknadsföringsstrategi. Zarantonello och Schmitt (2010, s. 539) 

nämner exempelvis att inåtstyrda konsumenter kan bli intresserade av marknadsföring 

som fokuserar på spännande tankar medan marknadsförare som vill nå ut till 

hedonistiska konsumenter bör fokusera på känslomässiga aspekter hos erbjudandet 

2.3 Servicelandskap 

Människans värderingar har gått från att vara kollektiva till att vara individuella menar 

Mossberg (2003, s. 193), där det egna jaget nu är i centrum. Det betyder att företag idag 

inte enbart behöver tillfredsställa de ändamålsenliga behoven utan även ta hänsyn till 

människans emotionella värderingar. Även Hultén et al. (2008) berättar att 

marknadsföring idag bygger på en subjektiv upplevelse som Hultén et al. (2008) kallar 

för upplevelselogik. Det innebär att företag bör erbjuda kunden en upplevelse och ett 

individuellt och personligt bemötande för att differentiera sig mot sina konkurrenter. 

Sinnesmarknadsföring handlar om att konstruera ett servicelandskap där kunderna får 

möjlighet att upptäcka och utvärdera produkter på ett individuellt sätt. Bitner (1992, s. 

58) definierar servicelandskap som den arena och fysiska miljö där konsumenter 

påverkas och tjänster konsumeras. Exempel på detta är restauranger, butiker eller hotell 

(Hultén, 2011; Bitner, 1992). Hultén et al. (2008) menar vidare att servicelandskapets 

syfte är att väcka kundens nyfikenhet på ett emotionellt och lustfyllt sätt. Målet är att 

kunden ska ta del av en upplevelse på ett personligt plan trots att servicelandskapet 

bjuder in och är utformat för att vara lämplig för en större kundgrupp. Sinnena skapar 

tillsammans denna upplevelse för konsumenten i servicelandskapet. Däremot beskriver 

Kotler (1973) genom Nordfält (2007, s. 131) att smak inte anses tillhöra 

servicelandskapet. Lindstrom (2005, s. 86) skildrar att desto fler sinnen vi kan integrera 

med varandra, desto större avtryck gör varumärket på kunden, vilket för oss vidare till 

multisensorisk marknadsföring.  
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2.4 Multisensorisk marknadsföring  

 

Figur 2. Venn-diagram, (egen), med inspiration från logikern John Venn.  

Diagrammet representerar hur människans fem sinnen samspelar och vilka möjliga 

konstellationer som finns. Det grå mittenpartiet betyder att alla sinnen korrelerar, 

SKDHS står för smak, känsel, doft, hörsel och syn. 

Spence (2012, s. 37) beskriver att de flesta av våra vardagsupplevelser är 

multisensoriska och att upplevelsen av ett varumärke inte är ett undantag, vilket många 

sinnesmarknadsförare börjar inse. Tidigare läror har utgått från att människan enbart ser 

färger med ögonen, känner om ett material är mjukt med fingertopparna och känner 

konsistensen på mat med munnen. Detta har däremot börjat ändrats de senaste åren och 

det börjar nu bli uppenbart att det människan ser, känner och smakar också influeras av 

det vi luktar vid det specifika tillfället.  Likväl påverkas vår känsla av ett mjukt material 

av olika luktsignaler, och krispigheten hos ett chips påverkas lika mycket av att 

krispigheten hörs.  
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Hultén (2011, s. 257) beskriver att en sensorisk upplevelse kan definieras som en 

individuell uppfattning om produkter alternativt tjänster eller andra inslag i en 

tjänsteprocess som utmanar den mänskliga hjärnan och människans sinnen. Sensorisk 

information spelar enligt Krishna (2014) stor roll kring människans agerande och 

tankemönster eftersom människan upplever världen genom sina sinnen. Hultén (2011, s. 

259) refererar till Hultén el al. (2009) som beskriver att en multisensorisk 

varumärkesupplevelse uppkommer när fler än ett av människans fem sinnen används i 

syfte att bidra till en sinnesupplevelse. Målet med att använda sig av de mänskliga 

sinnena är att skapa en multisensorisk varumärkesupplevelse som är relaterad till 

kundvärde, upplevelse och varumärkesimage, berättar Hultén (2011, s. 258) 

Yoon och Park (2012, s. 1534) berättar om Lindstroms (2005) forskning som behandlar 

multisensoriska varumärkesstrategier. Lindstroms (2005) varumärkesstrategi innefattar 

en sensorisk upplevelse för konsumenten och är baserad på den forskning som bedrivits 

i tolv länder av Brown och Lindstrom (2005). Forskningen resulterade i ett utvecklat 

“sensagram”. Sensagramet är ett holistiskt femdimensionellt sätt att beakta sinnena och 

används för att beräkna dynamiken i sinnenas samspel. Lindstrom (2005) fann att en 

multisensorisk upplevelse har en direkt påverkan på konsumentens upplevelse av 

produkters kvalitet och varumärkesvärde.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Sensagram, Källa: Lindstrom (2005, s.71) 
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Figur 3 visar ett sensagram bestående av fem hörn där varje hörn representerar ett 

enskilt sinne. Lindstrom (2005) berättar att pilar kan sedan dras i modellen beroende på 

hur mycket ett företag påverkar sina konsumenters olika sinnen. I modellen till höger 

beskrivs hur McDonalds påverkar konsumenternas sinnen och den potential som finns 

för varumärket i framtiden.  

Lindstrom (2005, s. 86) redogör att reklam- och kommunikationsbranschen nästan 

uteslutande fokuserar på två sinnen, syn och hörsel, vilket betyder att marknadsföringen 

endast blir tvådimensionell. Detta försummar människans andra sinnen och den 

potentiella femdimensionella bild som istället hade kunnat presenteras. Lindstrom 

(2005, s. 86) menar vidare att företagens mål bör vara att kombinera så många sinnen 

som möjligt eftersom det bidrar till en positiv synergieffekt. Detta leder till en starkare 

kommunikation och starkare relationer till konsumenterna, vilket tar företaget till en helt 

ny nivå.  

Balaji et al. (2011, s. 514) berättar att det på senare tid finns ett ökat intresse för 

marknadsföring som inriktar sig på just betydelsen av en sensorisk upplevelse. En stor 

andel av de undersökningar som tidigare har gjorts inom sinnesmarknadsföring har 

fokuserat på att studera effekterna av en enskild sensorisk stimulans gällande 

utvärdering av en produkt, men inte i kombination med flera sinnen. Ett exempel på 

forskning som fokuserar på ett enskilt sinne är den forskning som Peck och Childers 

(2003, 2006) utfört. Peck och Childers (2003, 2006) hävdar att beröring har en påverkan 

på konsumentens attityd till en produkt men även bedömningen och graden av 

impulsköp av produkten. Ett annat exempel på forskning som enbart fokuserar på ett 

sinne är den forskning som Morrin och Ratneshwar (2000) utfört som visade att 

omgivande dofter ökade konsumenternas tid i butiken samtidigt som dofterna 

förbättrade deras minne och igenkänning av både bekanta och obekanta varumärken. 

Däremot använder konsumenter ofta mer än ett sinne och utvärderingen av en produkt 

har ofta en multisensorisk karaktär. Författarna menar att när en konsument köper en 

penna så är det ofta flera olika aspekter som tas i beaktande för att individen skall 

komma fram till om den gillar pennan eller ej. Detta kan bland annat vara hur pennan 

känns i handen och pennans design, som då berör både känselsinnet och synsinnet.  

Balaji et al. (2011, s. 514) skildrar att Paivio (2007) framför att en mängd forskare 

menar att om individen får använda flera sinnen kan dessa tillsammans skapa en 
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påverkan på konsumentens minne, beteende och den bedömning konsumenten ger 

produkten. Balaji et al. (2011, s. 517) menar vidare att konsumentens attityd och 

köpavsikt i stor uträckning påverkas mer av taktil information än visuell hos produkter 

som har framträdande beröringsegenskaper. Forskarna menar dock att en multisensorisk 

bedömning, där både visuell och taktil information innefattas signifikant förbättrar 

konsumentens attityd till produkten än om enbart ett sensoriskt sinne inkluderas. En 

multisensorisk upplevelse leder enligt Balaji et al. (2011, s. 517) också till större 

avsikter till köp än när enbart visuell eller taktil information inkluderas. 

Zarantonello och Schmitt (2010, s. 532) menar att det multisensoriska ämnet är 

högaktuellt då konsumenter inte bara är intresserade av att köpa produkter för dess 

funktionella aspekter utan många val som konsumenter gör grundar sig på en 

varumärkesupplevelse. En positiv varumärkesupplevelse har en stor påverkan på 

konsumenten, vilket är av vikt att beakta för att utveckla marknadsföringsstrategier för 

både varu- och tjänsteföretag. För tjänster har det visat sig att skapandet och 

utvecklandet av en känsla hos konsumenten har genererat en stark 

varumärkesupplevelse och god kundlojalitet, vilket är klart främjande för varumärket.  

Lindström (2005, s. 86) förklarar att för att företag och varumärken i framtiden skall 

kunna överleva och bli framgångsrika måste de utvärdera och integrera alla deras 

kunders sensoriska beröringspunkter.  

2.5 Människans olika sinnen  

2.5.1 Doft som sinnesupplevelse 

Forskning har enligt Krishna (2011, s. 7) länge bedrivits om relationen mellan doft och 

minne inom den grundläggande vetenskapen och inom psykologin men har nyligen 

även bedrivits inom marknadsföringsområdet. Människor kan enligt Buck och Axel 

(1991, s. 183) känna igen mer än 10 000 olika doftkombinationer och trots att många 

har svårt att kunna identifiera namnet på doften så kan människan efter lång tid komma 

ihåg och skilja olika dofter och lukter åt. Lindstrom (2005, s. 87) beskriver att företag 

till 99 procent enbart fokuserar på två sinnen, vilka är hörsel och syn. Däremot 

genereras 75 procent av människans känslor genom vårt luktsinne och företag som inte 

tar hänsyn till detta missar stora möjligheter att utveckla nya och starka band till sina 

kunder, menar Lindstrom (2005, s. 87). 
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Soars (2009, s. 293) menar att luktsinnet är det sinne som är starkast kopplat till känslor. 

Detta beror på att hjärnans luktsystem snabbt känner igen lukter och skickar signaler till 

det limbiska systemet i hjärnan som förenar känslor och minnen. Luktsinnet är särskilt 

kraftfullt eftersom det tillåter hjärnan att vara upptagen med andra tankar. Det har även 

framkommit att det finns en skillnad mellan könen beträffande luktsinnet. Soars (2009, 

s. 293) menar att när lukten matchar könet har både män och kvinnor spenderat mer 

pengar i butiken. Att ha feminina dofter i en damklädesbutik är därför att föredra. Dofter 

kan även användas för att få konsumenten att framkalla känslor, dröja sig kvar längre i 

butiken och köpa mer. Soars (2009, s. 293) berättar vidare att lukt och doft har 

uppmärksammats av ”Advertising Age” som en av tio kommande trender. Lwin, Morrin 

och Krishna (2010) menar dessutom att en produkts doft kan stärka minnet om 

produkten hos en konsument. 

 

Morrin och Ratneshwar (2003, s. 10) har forskat kring omgivande dofter och menar att 

omgivande dofter går att hitta i både mataffärer, restauranger, casinon, 

kontorsbyggnader och i tunnelbanestationer. Tidigare forskare (Bone & Ellen 1999; 

Gulas & Bloch 1995; Knasko 1995; Mitchell, Kahn, & Knasko 1995; Spangenberg, 

Crowley, & Henderson 1996) menar att intresset för omgivande dofter har ökat hos 

konsumentforskare och Spangenberg, Crowley, and Henderson (1996) undersökte 

effekterna av omgivande dofter hos butikskunder och hur de bedömde produkter i en 

simulerad butiksmiljö. De fann att bedömningen av en produkt är mer positiv om 

omgivningen är väldoftande än i en oparfymerad miljö. Det spelade ingen roll vilken 

typ av doft som fanns i miljön, även effektivt neutrala dofter kunde generera förbättrade 

och mer positiva uppfattningar. Vidare menar forskarna att intensiteten av doften (inom 

ett rimligt intervall) inte heller hade någon påverkan på resultatet. De fann även att 

konsumenter upplevde att de hade spenderat mindre tid i butiken om den var 

väldoftande trots att de i själva verket inte alls hade spenderat mindre tid där. 

Mattila och Wirtz (2001, s. 275) beskriver två empiriska studier som också undersökt 

effekterna av omgivande doft i ett konsumentsammanhang. I den första studien visade 

det sig att konsumenten spenderade mer tid i ett doftande rum när de skulle handla ur en 

katalog, än i ett oparfymerat rum (Bone och Ellen, 1994). Den andra studien visade att 

spelare spenderade mer pengar på spelautomater när kasinot var väldoftande, än när det 

inte fanns någon doft alls på kasinot (Hirsch, 1995). Mattila och Wirtz (2001, s. 276) 
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nämner även Gulas och Blochs (1995) forskning som utvecklade en modell som 

beskriver hur omgivande dofter skapar känslomässiga reaktioner som slutligen påverkar 

kundens beteende. 

 

Hultén (2011, s. 266) beskriver att företag kan använda sig av en doftstrategi som 

innebär att företaget uppnår en positiv doftupplevelse som påverkar kundernas 

känslomässiga tillstånd och humör. Hultén (2011, s. 266) menar vidare att en 

doftupplevelse kan leda till att konsumenten känner en naturlig koppling till varumärket 

genom olika doftintryck som till exempel intensiteten av en doft och om doften är 

förenlig med produkten. Dofter kan också öka minnet och igenkännandet av ett 

varumärke genom doftintryck, som signaturdofter och doftvarumärke. Bone och 

Jantrania (1992) citeras av Morrin och Ratneshwar (2003 s. 12) och beskriver att de 

funnit att bedömningar av produkter blir mer positiva om produktbaserade lukter är 

lämpliga för en viss typ av produktkategori.  

2.5.2 Hörsel som sinnesupplevelse 

En stor del av marknadskommunikationen beskriver Krishna (2011, s. 9) består av ljud. 

Företag använder sig av ljud, som sånger och jinglar på radio och television. 

Omgivande ljud förekommer på både i hotell, restauranger och flygplan. Företag 

använder sig även av signaturmelodier för att implementera sig i konsumenternas 

minne, förklarar Krishna (2011, s. 9) 

Effekterna av att använda sig av ljud som en marknadsföringsåtgärd är stora och Soars 

(2009, s. 292) menar att många någon gång har varit i en butik där musiken varit så hög 

och / eller skärande att vi känt ett behov av att gå ut. Forskning har visat att 

egenskaperna hos musik, såsom tempo och rytm, spelar stor roll. Studier har även visat 

att musik har en påverkan på konsumentens köpbeslut, spenderad tid i butiken samt 

uppfattning om produkten. Konsumenten kommer att dröja sig kvar längre i butiken och 

spendera mer pengar om musik spelas. Soars (2009, s. 292) tar även upp Bruner (1990) 

samt Alpert och Alperts (1990) forskning där båda lyfter fram den positiva inverkan 

musik har genom att bidra till en stämning. Mattila och Wirtz (2001, s. 276) förklarar att 

musik är ett yttre stimuli som genererar beteendemässiga reaktioner hos konsumenterna. 

Detta styrker även Daunfeldt, Rudholm och Sporre (2017, s. 4) som berättar att många 

besökare i restaurangen i deras undersökning inte var uppmärksamma på den musik 
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som spelades trots att det gav utslag på kundernas köpbeteende och berättar vidare att 

varumärkesanpassad musik i restauranger ökade intäkterna med 9,2 procent (s. 27). 

Mattila och Wirtz (2001, s. 276) nämner även Bruners (1990) forskning som beskriver 

att en musikalisk komposition består av tre primära dimensioner: en fysisk dimension 

(volym, tonhöjd, tempo, rytm), en emotionell dimension samt en dimension som 

handlar om i vilken grad en konsument tycker om musiken. Duncan och Herrington 

(1996) presenterar också att ju mer osäkerhet en kund känner kring ett köp, desto större 

positiv genomslagskraft kan musik ha. Musik bidrar till känslor och om kunden är på 

gott humör är den mer benägen att vara mer positivt inställd till olika produkter, berättar 

Gardner (1985) via Soars (2009, s. 293). Slutligen presenterar Soars (2009, s. 293) 

Millimans (1982) forskning som kom fram till att ökade sin försäljning med 38 procent 

när de använde sig av långsam musik i jämförelse med snabb musik. 

 

Hultén (2011, s. 266) presenterar att företag kan använda sig av ljud för att förstärka 

varumärkets identitet och framtoning. Ljud i allmänhet och musik i synnerhet kan 

användas som ett sinnesuttryck samt som en källa för inspiration och därmed skapa 

mening för konsumenten. Andra ljud som företag kan använda sig av i sin 

marknadsföring är ljudjinglar, ljudlogotyper och röster. Att använda sig av musik som 

personer har hört i sin ungdom används enligt Hultén (2011, s. 268) även ofta för att 

väcka minnen.  

Matilla och Wortz (2001, s. 277) redogör för Yalch och Spangenbergs (1988) forskning. 

De jämförde effekterna av två musikgenrer, aktuell musik bestående av 40 låtar på den 

aktuella hitslistan och instrumentalmusik. Studien visade att konsumenter under 25 år 

trodde att de hade tillbringat mer tid i butiken när det spelades instrumentalmusik, 

medan äldre konsumenter uppfattade att de hade handlat under en längre tid när 

topplistemusik spelades. Yalch och Spangenberg (1988) drog då slutsatsen att obekant 

musik kan ha negativ påverkan på konsumenternas tidsuppfattning.   

2.5.3 Syn som sinnesupplevelse 

Hultén et al. (2008) berättar att hela 70 till 80 procent av människans intryck kommer 

från vad vi ser. Detta gör synen till det viktigaste sinnet att ta i beaktande för att fånga 

konsumentens intresse av att köpa företagets produkter. För att skapa en unik atmosfär 

och attrahera kunden i ett servicelandskap kan visuella sinnesintryck användas för att 
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synliggöra ett företags produkter eller tjänster. Hultén (2011, s. 259) tar upp även upp 

Thesen, Vibell, Calvert och Österbausers (2004) forskning där sensoriska, emotionella 

och kognitiva processer av den mänskliga hjärnan studerats genom två empiriska 

studier. Det visade sig att synen kan interagera med hörsel, känsel, och lukt.  

 

Att stimulera synsinnet är av vikt eftersom det är ett sätt för företag att nå ut till 

konsumenten. Soars (2009, s. 292) menar att företag runt om i Storbritannien gick miste 

om 400 miljoner Euro i intäkter på grund av att konsumenter missade erbjudanden i 

butik. Soars (2009, s. 292) berättar också att butiker bör ta hänsyn till färger. Forskning 

har belyst den påverkan färg har på människors humör och hur det yttrar sig på 

konsumentens köpval. Att ha färgerna röd, grön och blå i lågenergibelysning ger många 

möjligheter att ändra konsumentens humör till en låg kostnad då det kan skapa flera 

möjliga skuggor och nyanser tillsammans. Vidare är gult i allmänhet den första färg 

som når det mänskliga ögat och ljusblått sänker blodtrycket. Trots att de flesta nyanser 

av blått har en lugnande inverkan, har de en tendens att få människor att tillbringa 

mindre tid hos en återförsäljare. Genom att variera ljusnivåer och färg är det möjligt att 

påverka hur länge en konsument dröjer sig kvar i butiken. 

Underhill (2006) tar också upp vikten av att ta hänsyn till synsinnet. Underhill (2006) 

berättar om den skillnad han lyckades skapa efter att ha omarbetat ett nytt hyllsystem 

för läskedryck. Innan ombearbetningen var läskedrycken uppradad på ett fantasilöst och 

olustfyllt sätt, vilket hade en negativ effekt sig på kundbeteendet eftersom många 

kunder inte lade märke till läsken. Efter att Underhill (2006) fått möjlighet att exponera 

läskedrycken och ställt upp flaskorna på ett nytt sätt visade det sig att avsevärt fler 

kunder uppmärksammade läskedryckerna.  

Syn, liksom de andra sinnena, hjälper företag att skapa värde och en positiv känsla. 

Bitner (1992, s. 57) framställer genom Baker (1987), Bitner (1986), Bommar och Bitner 

(1982), Kotler (1973), Shostack (1977), Upah och Fulton (1985) Zeithaml, 

Parasuraman, och Berry (1985) att den fysiska miljön påverkar konsumentens beteende 

och för företag som hotell, restauranger, professionella kontor, banker, butiker och 

sjukhus är det extra viktigt att skapa en positiv bild. Eftersom kunden fysiskt befinner 

sig i servicelandskapet kan tjänsten inte döljas och har en stark inverkan på kundens 

uppfattning om företagets prestanda och kvalitet redan innan köp. Rapoport (1982) 

beskriver via Bitner (1992, s. 57) att miljön har en stor påverkan på kommunikationen 
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mellan företagets image och syfte till sina kunder. Forskning har visat att den 

varumärkesupplevelse kunden erfar har stor inverkan på kundens slutgiltiga 

tillfredsställelse av tjänsten.   

2.6 Multisensoriska interaktioner

 

Figur 4. Sensagram av våra tre valda sinnen, (egen). 

2.6.1 Samspel mellan doft och syn  

Langlo, Jagtøien och Annerstedt (2002, s. 57) redovisar att samspelet mellan de 

mänskliga sinnena utvecklas redan i livmodern och är det första som utvecklas hos en 

människa. Alla sinnen har olika uppgifter och skickar information till hjärnan där 

informationen organiseras och skapar intryck till en korrekt uppfattning.   

Thesen et al. (2004, s. 87) beskriver att interaktionen mellan syn och beröring har 

studerats mindre än interaktionen mellan syn och ljud, men betydligt mer än samspelet 

mellan syn och doft. Thesen et al. (2004, s. 89) berättar vidare att synen har en viktig 

roll kring vår uppfattning av lukter. När det gäller till exempel livsmedel och drycker 

som vi konsumerar sker flera sensoriska integreringar som rör lukt, smak, utseende, 

konsistens och temperatur av en produkt. Tillsammans utgör dessa multisensoriska 

interaktioner vår uppfattning om produkten och spelar en avgörande roll kring det 

upplevda välbehag som folk känner när de konsumerar livsmedel och drycker. Det har 

även visat sig att färger har en stark effekt. Thesen et al. (2004, s. 89) tar upp Moir 

(1936), Christensen (1985) samt Morrot et als. (2001) forskning som rapporterade att 

effekten av att lägga till färg i en doftande lösning kan förändra den uppleva 

intensiteten, behagligheten och identiteten. De förklarar också att människor är mer 
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benägna att beskriva en luktfri lösning som doftande om lösningen är färgad, än om 

lösningen är färglös. Det betyder att människor förväntar sig att ett färgat innehåll har 

en lukt. Thesen et al. (2994, s. 89) framställer även studier av Zellner och Kautz (1990) 

och Zellner et al. (1991) där de fann att färgen röd på en jordgubbsdoftande vätska 

förbättrade intensiteten och välbehaget hos lukten. Denna uppfattningsförmåga är så 

stark att vissa deltagare i Zellner och Kautz (1990) studie helt enkelt vägrat tro att 

färgade och ofärgade lösningar hade samma intensitet av lukt, trots att intensiteten var 

lika hög.  

Som ovan nämnt bör marknadsförare lyfta varumärkets immateriella värden för att 

skapa en sinnesupplevelse som kunderna kommer ihåg och förknippar med varumärket 

(Hultén et al. 2008; Lindstrom, 2005). Doft kan med fördel främja varumärket genom 

att skapa en unik och emotionell koppling till konsumenten men för att 

kommunikationen ska bli trovärdig till kunden gäller det dock att finns en synergi 

mellan sinnena och meddelandet, menar Lindstrom (2005, s. 87). Lindstrom (2005, s. 

87) berättar vidare att om denna nämnda synergi finns kommer kunderna uppfatta 

meddelandet dubbelt så bra.  

2.6.2 Samspel mellan hörsel och syn 

Även ljud kan med fördel integreras i servicelandskapet för att skapa en 

sinnesupplevelse som ökar chanserna att konsumenterna skapar starka känslomässiga 

associationer till varumärket, menar Lindstrom (2005, s. s. 87). 

Roach, Heron och McGraw (2006, s. 2159) lyfter fram att hjärnan kontinuerligt måste 

kombinera information som kodas av våra olika sensoriska system för att upprätthålla 

en sammanhängande, enhetlig perception av den yttre miljön. I stället för att behandlas 

självständigt av hjärnan har det länge varit känt att dessa informationskällor interagerar 

med varandra. Samtida modeller tyder på att multisensorisk integration ger ett vägt 

genomsnitt av sensoriska uppskattningar där bidraget från varje system till den ultimata 

multisensoriska perceptionen styrs av den relativa tillförlitligheten hos den information 

som tillhandahålls, vilket leder till en maximal sannolikhetsuppskattning (maximum-

likelihood estimation (MLE). Enligt en MLE-modell av multisensorisk integration är 

strategin som upptas av hjärnan till för att sammanfoga sensorisk information till en 

sammansatt uppskattning förklarar Clarke och Yuille (1990), Ernst och Bülthoff (2004), 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pmc/articles/PMC1635528/#bib7
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pmc/articles/PMC1635528/#bib11
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Knill och Pouget (2004), Witton och Knudsen (2005) via Roach, Heron och McGraw 

(2006, s. 2159). 

  

Thesen et al. (2004, s. 86) menar att en samverkan mellan syn och hörsel även kan 

underlätta mänskligt tal som ett multisensoriskt fenomen. Både hörbara och visuella 

källor har en bidragande effekt till människans uppfattningsförmåga. Ett exempel som 

Thesen et al. (2004, s. 86) tar upp är att talarens munrörelser betydligt förbättrar och 

hjälper lyssnaren att förstå vad som sägs vid bullrig miljö. Thesen et al. (2004, s. 86) 

refererar vidare till Shams et al. (2000) som menar att stimulering som rör två sinnen 

under specifika stimulansförhållanden kan skapa synvillor i individens 

uppfattningsförmåga. Ett exempel på detta är “förvillande blixteffekten” där visuella 

upplevelser stimuleras tillsammans med hörselintryck. Shams et al. (2001) beskriver att 

“förvillande blixteffekten” innebär att när en enskild blixt visas samtidigt som flera 

korta pip hörs uppfattas den enskilda blixten som flera stycken blixtar. 

 

2.7 “Need for Touch” 

Peck och Childers (2003) har forskat kring sinnesmarknadsföring med fokus på 

beröring av olika slag och har skapat “Need for Touch” skalan. “Need for Touch” 

skalan påvisar individuella skillnader inom behov av beröring och haptisk information. 

Haptik är ett begrepp som definieras som den information som inhämtas via beröring. 

Det kan handla om vikt, temperatur, struktur och ytegenskaper. “Need for Touch” 

skalan består av 12 frågor som ger svar på vilka drivkrafter det finns till att människor 

rör objekt och produkter.  

2.7.1 “Need for Touch” skalan 

  “Need for Touch” skalan 

1. When walking through stores, I can't help touching all kinds of products. (A) 

2. Touching products can be fun. (A)  

3. I place more trust in products that can be touched before purchase. (I) 

4. I feel more comfortable purchasing a product after physically examining it. (I)  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pmc/articles/PMC1635528/#bib21
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pmc/articles/PMC1635528/#bib41
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5. When browsing in stores, it is important for me to handle all kinds of products. (A)  

6. If I can´t touch a product in the store, I am reluctant to purchase the product. (I) 

7. I like to touch products even if I have no intention buying them (A)  

8. I feel more confident making a purchase after touching a product. (I) 

9. When browsing in stores, I like to touch lots of products. (A)  

10 The only way to make sure a product is worth buying is to actually touch it. (I) 

11. There are many products that I would only buy if I could handle them before 

purchase. (I) 

12 I find myself touching all kinds of products in stores (A)  

Tabell 1. “Need for Touch” skalan. Källa: Peck och Childers, (2013). 

 

2.7.2 Utformningen av “Need for Touch” skalan 

Forskningen gick ut på att 135 studenter fick olika definitioner av “Need for Touch”. De 

skapade sedan lämpliga formuleringar och raderade frågor som liknade varandra. Detta 

resulterade i en skala med 50 frågor. Innehållets giltighet bedömdes sedan med hjälp av 

en grupp bestående av 12 studenter som fick klassificera de 50 frågorna genom att 

bedöma om de tillhörde den instrumentala dimensionen eller den autoteliska 

dimensionen. 22 av frågorna hamnade i den instrumentala dimensionen och 18 frågor 

hamnade i den autoteliska dimensionen, berättar Peck och Childers (2003, s. 431). 

Det gjordes sedan studier där en “Need for Touch” skala med 40 frågor gavs ut till 135 

studenter där en tillförlitlighet uppgick till en koefficient på 0,93 medan en 22-frågors 

skala hade en tillförlitlighetskoefficient på 0,88. Korrelation och resultat bedömdes 

sedan. En studie med en “Need for touch” skala med 22 frågor skickades sedan 

slumpmässigt ut till 746 anställda på ett universitet där totalt 267 studenter svarade, 

vilket också uppvisade en hög koefficient som uppgick till 0,95 för frågorna inom den 

autoteliska dimensionen och 0,90 för den instrumentala dimensionen. Sista studien gick 

ut på att en skala med 14 frågor skickades ut till 2 000 personalarbetare på universitetet 

och som gav 555 svar. Alla dessa studier gjordes för att bedöma giltigheten, och att de 

bägge dimensionerna bakom “Need for Touch” är tillförlitliga. Skalan granskades 
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ytterligare med användning av LISREL 8 och skalan utformades till en slutlig skala med 

12 frågor, med lika många frågor från vardera underliggande dimensioner. 

Peck och Childers (2003) gjorde sedan tre experiment för att testa om skalan fungerar i 

praktiken. Vid det första experimentet användes två produkter, en tröja och ett 

tennisracket. Studenter fick först bedöma föremålen på skalan för att sedan verbalt 

berätta om de olika föremålen. Det verbala spelades in och granskades ihop med vad 

individen svarat på skalan och resultatet visade att individer som visade höga värden på 

“Need for Touch” skalan utnyttjar haptisk information i ett tidigare skede när de 

bedömer produkter än individer som visar låga värden på “Need for Touch” skalan. 

Vid det andra experimentet fick 100 studenter sitta vid en dator och se 30 olika ord där 

haptiska ord, inte haptiska ord, och obetydliga ord blandades. De fick sedan ange om de 

relaterade ordet till ”syn”, ”smak”,”lukt”, ”hörsel”, ”känsel” eller ”ingen av dessa”. 

Testen gjordes på tid för att mäta reaktionstiden. Efteråt fick studenterna svara på “Need 

for Touch” skalan. Resultatet visade att det fanns en 114 millisekund snabbare 

reaktionstid på haptiska ord för de med höga värden på “Need for Touch” skalan, än de 

med låga värden på “Need for Touch” skalan. Däremot fann forskarna inte någon 

skillnad i reaktionstid för icke haptiska ord. 

I det sista experimentet fick 60 individer uppgiften att utvärdera en produkt där de 

antingen inte hade någon möjlighet att röra produkten eller full möjlighet att röra den. 

Sedan fyllde de i ett frågeformulär angående “Need for Touch”. Peck and Childers 

kunde då utröna individernas mått på förtroende efter sin bedömning. Resultatet visade 

att personer med höga värden av “Need for Touch” hade mer förtroende för produkten, 

som i det här fallet var en tröja, om de fick vidröra produkten. För personer med låga 

“Need for Touch” värden var förtroendet för tröjan inte beroende av att de kunde röra 

tröjan eller ej, menar Peck and Childers (2003, s. 439). 

Ytterligare resultat visade att de med höga värden av “Need for Touch” behövde röra 

vid produkten för att få förtroende i sin bedömning och utvärdering av produkten och att 

individer med låga värden av “Need for Touch” inte resulterade i någon skillnad av 

förtroende ifall de fick röra produkten eller inte. Haptisk information konstaterades 

också vara mer kroniskt tillgänglig för dem som har höga värden av “Need for Touch”, 

beträffande både produktutvärdering och reaktionstid gällande de haptiskt relaterade 
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orden. Forskarna menar att detta är ett viktigt område för konsumentundersökningar och 

att det behövs mer forskning inom området. Detta gäller inte bara individuella skillnader 

utan också vad det är som driver och motiverar konsumenter att röra en produkt.  

Efter Peck and Childers (2003) experiment har en skala med 12 frågor kring “Need for 

Touch” utvecklats och dess egenskaper har empiriskt bedömts i en uppsättning av 

studier. Skalan har en två-faktorstruktur och visar hög tillförlitlighet. 

Peck och Childers (2003) valde att inte ta med könsskillnader i deras tidigare enkäter, 

däremot valde de tyska forskarna Nuszbaum, Voss, Klauer, och Betsch (2010, s. 272) 

att göra en tysk översättning av “Need for Touch” skalan för att undersöka om det finns 

några skillnader mellan könen. De kom fram till att det inte fanns några könsliga 

skillnader. 

2.7.3 Autoteliska behov  

“Autotelic” är ett ord som består av två grekiska rötter: auto (själv), och telos (mål). En 

autotelisk aktivitet är något vi gör för vår egen skull, eftersom upplevelsen är det 

viktigaste målet, förklarar Baumann (2012, s. 166). Krishna (2011, s. 6) refererar till 

Peck och Childers (2003) som menar att autoteliska behov innefattar känslomässiga 

aspekter vid beröring av en produkt och ett citat som beskriver denna underskala är: ”att 

röra produkter kan vara kul”. Det kan till exempel handla om njutning, underhållning 

eller sensorisk stimulans förklarar Peck och Childers (2003, s. 431). Peck och Childers 

(2003, s.431) menar att en person som har ett högt autoteliskt behov av beröring ofta 

känner att beröringen är ett mål i sig och att de känner ett oemotståndligt behov av att 

använda sig av beröring i ett utforskande syfte. Workman (2010, s. 128) styrker detta 

och menar att individer som rör för nöjes skull kommer att använda subjektiv, 

psykologisk information för att välja mellan produkter och därför uppvisa höga poäng 

på den autoteliska dimensionen av “Need for Touch” skalan. Ett exempel på en 

konsument som troligtvis har en högt autoteliskt behov av beröring rör enligt Peck och 

Wiggins (2006, s. 56) en kashmirtröja i en butik som hen inte har någon avsikt att köpa 

enbart för att kashmirtröjan känns behaglig att röra.   

2.7.4 Instrumentala behov 

Instrumentala behov utgörs av funktionalitet och denna underskala kan beskrivas med 

följande citat: ”det enda sättet att veta om en produkt är värd att köpa är att känna på 
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den”. Den instrumentala aspekten svarar till att uppfylla ett gap som människor vill få 

svar på. Det kan handla om att konsumenten vill får mer information om en produkt 

genom att till exempel bedöma en produkts vikt, konsistens, hårdhet och egenskaper 

och därmed kunna dra en slutsats med avseende på dessa aspekter berättar Peck och 

Childers (2003, s. 431). Människor med högt instrumentalt behov av beröring är även 

skickligare än andra människor på att samla in information genom beröring. Beröringen 

ger dessa konsumenter en chans att få tillgång till relevant information om produkten 

som de inte hade kunnat få på annat sätt, genom exempelvis produktbeskrivningar och 

det visuella sinnet. Detta styrker Workman (2010, s. 128) som menar att en individ som 

uppvisar höga poäng på skalan inom den instrumentala dimensionen använder känsel 

för att hitta svar på frågor där individen söker efter information om en produkt samt vid 

bedömning av produkter. En konsument som har ett högt instrumentalt behov av 

beröring rör enligt Peck och Wiggins (2006, s. 56) till exempel en tröja för att se om 

materialet är tjockt nog för att vara varmt.  

Både den instrumentala (funktionalitet) och den autoteliska (nöje) dimensionen har sex 

stycken skalfrågor vardera och med hjälp av skalan kan man urskilja individuella 

bedömningar baserat på skillnader utifrån individens behov av beröring. Dessa 

skillnader påverkar människans behov av att röra produkter samt att röra andra 

människor.  

2.8 Andra skalor 

“Need for tactile input” skalan skapades enligt Citrin, Stem, Spangenberg, och Clark 

(2003, s. 915) för att undersöka taktila element och dess roll i konsumenters val av 

produkter vid internethandel och är en skala med sex skalfrågor. Citrin, Stem, 

Spangenberg, och Clark (2003 s. 237) menar vidare att begreppet taktil innebär att 

människor för över information via beröring. Vidare citerar Cacioppo och Petty (1982 s. 

116) Cohen et al. (1955) som beskriver ytterligare en skala, “Need for Cognition” 

skalan, och beskriver “Need for Cognition” som “ett behov att strukturera relevanta 

situationer på ett meningsfullt, integrerat vis”. Skalan innehåller 45 skalfrågor och mäter 

behovet av att utvinna det bästa resonemanget i en beslutsfattarprocess. Jarvis och Petty, 

(1994, s. 172) har utformat “Need for Evaluation” skalan som är en skala med 16 

skalfrågor som mäter i vilken utsträckning en individ har ett behov av att använda sig av 

utvärderat svarande.  
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2.9 Studiens fokus  

 

Figur 5. Venn-diagram, (egen), med fokus på de sinnen vi kommer att fokusera på, med 

inspiration från logikern John Venn. 

Ovanstående figur visar vilka sinnen vi kommer att fokusera på i vår studie och hur 

dessa korrelerar med varandra. H står får hörsel, S står även för syn och D står för doft. 

De gråmarkerade sinnena, smak och känsel, kommer vi således inte att fokusera på.  
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3. Metod 

3.1 Val av forskningsmetod och forskningsdesign  

Utifrån den aktuella forskningen och vårt syfte har vi bestämt vilket metodval som är 

mest lämplig i vår undersökning. Trost (2012, s. 15), beskriver att det är studiens syfte 

som styr de metodologiska valen och menar vidare att kvalitativ metod ska användas 

om syftet är att ta reda på reaktioner eller personers åsikter och att kvantitativ metod är 

bäst lämpad om syftet är ta fram procentsatser eller antal. Vi har valt att utveckla teorin 

på empirisk grund där vi vill analysera om och hur “Need for Touch” skalan går att 

omsättas till andra sinnen och användas inom multisensorisk marknadsföring. Studien är 

inriktad på att ge teorin ytterligare en empirisk undersökning inom det aktuella 

ämnesområden och därför har vi valt en kvantitativ forskningsmetod.  

Den kvantitativa metoden innebär enligt Bryman och Bell (2011, s. 49) att samla in och 

analysera data genom ett kvantitativt förfarande och objektiva svar hos ett större antal 

källor eftersträvas. Kvantitativ forskning är ett angreppssätt där innehållet av den 

sammanställda datan kvantifieras och där relationen mellan forskning och teori är av 

deduktivt slag, menar Bryman och Bell (2013, s. 162-163). En deduktiv inriktning 

beskriver Sohlberg och Sohlberg (2011, s. 128-129) som ett tillvägagångssätt där 

forskaren utifrån den teoretiska grunden härleder hypoteser som sedan testas empiriskt 

och granskas. Den deduktiva ansatsen framstår som mer systematisk och logisk i 

förhållande till en induktiv ansats. Detta stämmer bra överens med vår studie där vi 

utifrån teori testar enkäterna empiriskt. 

Vi valde att inom den kvantitativa forskningen genomföra en surveyundersökning. 

Larsson, Lilja och Mannheimer (2005, s. 66) beskriver att enkätundersökningar är en 

vanlig metod inom den kvantitativa forskningsmetoden, som används för att undersöka 

generella skillnader hos respondenterna och för att få fram olika inställningar och 

attityder. Vi använde oss av en tvärsnittsdesign som enligt Bryman och Bell (2013, s. 

78) är likställd med enkäter. För att tvärsnittsdesign ska vara möjlig att utföra krävs det 

att data samlas in från mer än ett fall. Det krävs även att informationen samlas in vid en 

viss tidpunkt i syfte att finna kvantifierbar data med koppling till två eller flera variabler 

för att uppenbara olika slags samband.  
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Den sammanställda datan utgår från respondenternas svar och svaren omvandlas sedan 

till siffror genom så kallad kodning. Efter kodningen genomförs sedan en analys där det 

framkommer om de olika variablerna har ett starkt respektive svagt samband. 

3.1.1 Undersökningsmetod  

Vi valde att genomföra en webbaserad enkätundersökning då vi ansåg att det är bäst 

lämpat för vår undersökning. Bryman och Bell (2013, s. 162) beskriver att webbaserade 

enkätundersökningar är mest tidseffektivt när forskare önskar nå många respondenter 

och detta styrks även av Trost (2012, s. 135) som menar att det är både kostnad- och 

tidseffektivt då svaren inte behöver registreras manuellt. Det underlättar också för oss 

då vi kan distribuera ut enkäterna till ett stort antal respondenter under samma tillfälle. 

Enkäter passar även respondenternas behov väl i och med att respondenterna kan 

besvara enkäten när de har tid och möjlighet, förklarar Bryman och Bell (2013, s. 162). 

De framför även att enkäter är billigare att administrera och medför ingen 

intervjuareffekt. Intervjuareffekt innebär att respondenten kan bli påverkad av den som 

intervjuar (Bryman & Bell, 2013, s. 162). Ejvegård (2013, s. 51) menar också att en 

webbaserad enkätundersökning gör det lättare att få fler personer att delta vilket 

kommer främja vår analys. 

Trost (2012, s. 135) berättar att det finns många plattformar som hjälper till att skapa 

enkäter på internet och vi har skapat en enkätundersökning i webbformat genom 

webbplattformen Google Forms.  

3.2 Population, urval och bortfall 

3.2.1 Population   

För att kunna dra slutsatser om hur verkligheten ser ut beskriver Lantz (2005, s. 19) att 

en population behövs. Verkligheten vi önskar studera innehåller som bekant många 

element och för att skapa en population behöver vi avgränsa oss från några av dem. 

Detta styrker Patel och Davidsson (1991, s. 44) som beskriver att populationen är den 

grupp som avgränsats som studien syftar att undersöka.  

I vårt fall kommer populationen att innefatta män och kvinnor mellan åldrarna 19–60 år 

och bosatta i Stockholm med omnejd samt Gävle. Vi valde städerna utifrån vår 

härkomst samt där vi idag är bosatta för att få så många respondenter som möjligt. 

Populationen uppgår till 696 731 personer fördelat enligt följande; Gävle kommun 
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uppgick den 31 december 2015 (Gävle kommun, 2016) till 61 112 personer mellan 

åldrarna 19–64 år och Stockholm kommun uppgick år 2016 (Stockholms stad, 2016) till 

635 619 personer i åldrarna 15–65. Då intervallet som Gävle kommun redovisade var 

45–64 år kunde vi inte räkna bort de personer som är 61, 62, 63 samt 64 år gamla, trots 

att vår population är medborgare mellan 19–60 år. I Stockholm var närmsta intervallet 

till 65 år vilket betyder att vår population sammantaget uppgår till mindre än 696 731 

personer då vi undersöker åldersintervallet 19–60 samt att vi har avgränsat oss till 

användare av det sociala mediet Facebook. Vi utgår dock från att vår population är 696 

731 personer då det är en siffra vi kan säkerställa. 

 

3.2.2 Urval 

Bryman och Bell (2011, s. 177) förklarar att det är problematiskt att skicka ut enkäter 

till en hel population och Eliasson (2013, s. 44) beskriver att desto större grupp vi vill 

uttala oss om desto svårare är det att det att undersöka hela gruppen, vilket är en så 

kallad totalundersökning. Detta styrker även Lantz (2005, s. 19) som menar att en 

undersökning som studerar hela populationen blir enorm och för att möjliggöra 

slutsatser med god säkerhet krävs ett urval. Vi har därmed ett urval av den totala 

populationen. 

Vi vill specificera vår urvalsram i så hög utsträckning som möjligt för att kunna dra så 

säkra slutsatser som möjligt om vår population. Eliasson (2013, s. 46) berättar att ett 

urval ingår i en population vid en viss tidpunkt och därför ser vi vårt urval som en 

färskvara. De gemensamma nämnarna för vår urvalsgrupp är att de är mellan 19 -60 år, 

är användare av det sociala mediet Facebook och är bosatt i någon av städerna 

Stockholm eller Gävle. 

 

3.2.2.1 Pilotstudiens urval 

Vi valde att skicka ut en pilotstudie till respondenter av olika kön och olika åldersspann, 

vilket går under ramen för ett icke sannolikhetsurval. Bryman och Bell (2011, s. 190) 

beskriver att ett icke sannolikhetsurval innebär att forskare använder sig av ett urval 

som framkommit på annat vis än en slumpmässig urvalsteknik. Då vi skickade ut 

enkäten på Facebook fick vi in en stor del svar från unga personer men detta 

kompensera vi genom att även skicka ut enkäten till våra äldre kontakter.  
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3.2.2.2. Den huvudsakliga enkätens urval  

Den huvudsakliga enkäten valde vi att sprida via plattformen Facebook vilket indikerar 

på ett icke sannolikhetsurval. Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010, s. 110-

114) beskriver att ett icke sannolikhetsurval inkluderar bekvämlighetsurval, strategiskt 

urval, snöbollsurval och kvoturval. Ett icke sannolikhetsurval innebär att 

respondenterna inte väljs slumpmässigt och chansen att delta därmed kan förutses. Detta 

återspeglas i vårt urval då respondenterna som deltagit i någon form valts ut i och med 

att vi spridit enkäten på Facebook. Christensen et al. (2001, s. 129) menar att ett 

strategiskt urval innebär att forskaren själv avgör populationen och vilka respondenter 

som ska räknas till urvalet. Våra strategiska åtgärder beskrivs i vår undersökning då vi 

valt ut vilka variabler som hör till vår undersökning. 

Undersökningen ingår även i ett bekvämlighetsurval i och med att respondenterna som 

valt att delta är tillgängliga för oss (Bryman och Bell, 2013, s. 204). Detta styrker även 

Christensen et al. (2010, s. 132) som menar att ett bekvämlighetsurval bestäms utifrån 

dels respondenternas möjlighet att besvara enkäten samt graden av tillgänglighet.  

 

Figur 6. Förhållandet mellan population och huvudsakliga enkätens urval, (egen). 

 

3.2.3 Bortfall  

Av resursmässiga skäl spred vi vår enkät på plattformen Facebook vilket skapar en 

selektion när de gäller vilka som erbjudits möjligheten att besvara enkäten. I och med 

att vi inte skickade ut enkäten till en vald grupp genererade det inget bortfall så som 

Bryman och Bell (2013, s. 202) beskriver, vilket innebär att individer valt att inte delta i 

enkätsvaren. Vi hade heller inget bortfall på grund av att respondenter endast valde att 

besvara några av enkätfrågorna då samtliga frågor var obligatoriska för att kunna skicka 

in deltagarens svar.  

Studiens bortfall innefattar således respondenter som inte uppfyller kraven för vårt 

urval. Fördelat enligt följande; 23 respondenter angav sin boendeort som “annat”, åtta 
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respondenter angav Uppsala, fem respondenter angav Göteborg och två respondenter 

angav Malmö. Dessa personers svar makulerades och gav oss ett bortfall på 34 

respondenter i och med att vårt urval inriktar sig på individer bosatta i Gävle och 

Stockholm. Vi hade dessutom ett bortfall på nio respondenter då sex respondenter var 

äldre än 60 år och två respondenter var under 18 år, dvs. myndighetsåldern. Detta 

resulterade i 158 godkända och användbara enkätsvar.  

3.3 Val av variabler 

3.3.1 Kontrollvariabler  

För att kunna säkerställa att respondenterna tillhör vår urvalsgrupp valde vi att använda 

oss av fyra stycken kontrollvariabler. Bryman och Bell (2013, s. 687) beskriver att 

kontrollvariabler är variabler som läggs till för att de kan tänkas påverkas 

huvudvariablerna. Vi valde att ha med kontrollvariablerna “kön”, “ålder”, “boendeort” 

och “ungefärlig månadsinkomst före skatt”. Dessa valde vi valde att placera längst bak i 

enkäten i samband med att respondenten fick skriva in sin mejladress för att vara med 

och tävla om två stycken biobiljetter. Vi valde dessutom att ha med dessa 

kontrollvariabler för att se vilket utfall det gav på resultatet.  

Under kön valde vi att ha med tre stycken alternativ: “man”,” kvinna” och “övrigt”. 

Under övrigt kunde respondenten själv fylla i sitt upplevda kön för att samtliga 

individer skulle känna sig inkluderade. Under ålder hade vi spannen < 18 år, 19 - 29 år, 

30 - 40 år, 41 - 50 år, 51 - 60 år, 61 - 70 år samt > 71 år. Detta gjorde att vi lätt kunde 

utläsa vilka som inte tillhörde det åldersmässiga urvalet. Samma sak gällde för 

respondentens boendeort där respondenterna kunde välja alternativen: “Stockholm med 

omnejd”, “Göteborg med omnejd”, “Malmö med omnejd”, “Uppsala” och “Gävle”. 

Även här kunde vi då enkelt utläsa vilka respondenter som tillhörde urvalet som består 

av respondenter från Stockholm och Gävle.  

Gällande kontrollvariablen “ungefärlig månadsinkomst innan skatt” valde vi att utgå 

från den nedre brytpunkten för statlig inkomstskatt och medianlönen. Enligt 

Skatteverket (2017) var den nedre brytpunkten för statlig inkomstskatt år 2016 443 200 

kronor per år, vilket innebär 36 933 kronor per månad. Vi valde därför att använda oss 

av denna gräns när vi tog fram den övre inkomstgränsen, som var >37 000. Den senaste 

medianlönen vi hittade statistik för var 2013, vilket vi hämtade från Statistiska 

centralbyrån (2014). För män var medianlönen 28 400 kronor per månad och 26 100 
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kronor för kvinnor per månad. Vi valde därför att det lägsta alternativet skulle vara <27 

000. Vi tyckte även detta alternativ passade bra då det gav ett intervall på 10 000 kronor 

från den undre till det övre alternativet.  

3.4 Operationalisering av mätinstrument 

3.4.1 Enkätutformning 

Då vårt syfte är att analysera om och hur “Need for Touch” skalan går att omsättas till 

andra sinnen har vi utgått från Peck och Childers skala (2013) (se bilaga 1). Larsson, 

Lilja och Mannheimer (2005, s. 339) berättar att det är klokt att genomföra en kritisk 

undersökning innan en enkät konstrueras och att det är en stor fördel att använda en 

redan utprovat frågeformulär med bundna svarsalternativ, vilket vi valde att göra.  

“Need for Touch” skalan är utformad på engelska och den har även översatts till tyska i 

en tysk undersökning (Nuszbaum, Voss, Klauer, & Betsch, 2010). I den engelska 

utformningen har ordet “can’t” funnits med i två stycken frågor, medan vi kan se att det 

ordet är borttaget i den tyska översättningen. Vi valde att gå efter den tyska 

översättningen då Eliasson (2013, s. 40) menar att det är en fördel att undvika 

negationer då det ökar risken för missförstånd hos den som besvarar enkäten och 

Eljertsson (2005) styrker detta då det är vanligt att frågor som är negativt formulerade är 

en konsekvens av enkätutformarens förväntningar. Av dessa två frågor har Nuszbaum. 

et al. (2010, s. 266) tagit bort negationen på en utav de två frågorna, vilket vi också 

valde att göra (Se tabell 2). 

  

“Need for Touch” 

skalan 

Tysk översättning Vår översättning 

When walking through 

stores, I can’t help 

touching all kinds of 

products 

Wenn ich einkaufen gehe, muss 

ich alle möglichen Artikel 

anfassen 

När jag går igenom butiker ser/tar 

jag in de ljud/dofter jag 

hör/känner.  

If I can’t touch a product 

in the store, I am 

reluctant to purchase the 

product 

Wenn ich einen Artikel im 

Geschäft nicht anfassen kann, 

möchte ich diesen nur ungern 

kaufen 

Om jag inte kan lukta 

på/provlyssna/se en produkt i en 

butik är jag ovillig att köpa den. 

Tabell 2. Negationer och översättning, (egen). 
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Då vi skulle översätta skalan och applicera det på ytterligare tre sinnen: doft, hörsel 

samt syn krävdes det att vi förutom en svensk översättning var tvungna att formulera 

frågorna så att de passar in i det svenska språket. Eljertsson (2005) beskriver att 

intervjuaren måste balansera det korrekta och det enkla. Med detta menar Eljertsson 

(2005) att det ibland kan gynna intervjuaren att omformulera frågorna så att de är 

begripliga för respondenten trots att det finns en risk att frågorna inte mäter lika exakt 

det som önskas mäta. Vi har behövt ha detta i åtanke då frågorna översattes till svenska 

och vi strävade efter att använda korrekt svensk grammatik. 

Ett exempel där vi fick diskutera utformningen av frågorna var om vi skulle använda 

oss av ordet “lukt” eller “doft” i enkäten. Vår önskan var att ha genomgående samma 

ord men formuleringen av flertalet frågor blev obegripliga när vi använde ordet “lukt” 

respektive “doft” genomgående i hela enkäten. Bäst utformning av enkäten blev när vi 

använde ordet “lukta” när det handlade om en specifik produkt och ordet “doft” när det 

var mer generellt. Patel och Davidsson (2003, s. 71) framställer att formuleringen av 

enkätfrågorna är viktig då eventuella misstag inte går att åtgärda efter att 

undersökningen är gjord.  

 

Som ovan nämnt är “Need for Touch” en skala med två bakomliggande faktorer, dels 

den autoteliska dimensionen där individer rör produkter för nöjes skull och dels den 

instrumentala dimensionen där individer rör vid produkter för att samla in information 

(Peck & Childers, 2003, s. 431). På samma vis konstruerade vi våra skalor “Need for 

Scent”, “Need for Sound” och “Need for Vision” där lika många frågor berör de 

underliggande faktorerna som i “Need for Touch” skalan, se Tabell 3. Frågorna som 

ställdes kan utläsas från nedanstående tabell. Vi valde att ta bort de exempel vi hade till 

frågorna till doft och hörsel, för att enbart ha med frågorna. Enkät inklusive tillhörande 

exempel finns i bilaga 2.  

 

Teoretisk grund- 

“Need for Touch” 

skalan (Peck and 

Childers, 2013) 

Doft - 

“Need for Scent” 

skalan 

  

Hörsel -  

“Need for Sound” 

skalan 

Syn - 

“Need for Vision” 

skalan 

1. When walking När jag går igenom När jag går igenom När jag går igenom 
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through stores, I can’t 

help touching all kinds 

of products. (A) 

butiker tar jag in de 

dofter jag känner. (A) 

 

butiker tar jag in de 

ljud jag hör. (A) 

butiker ser jag på alla 

produkter. (A) 

  

2. Touching products 

can be fun. (A) 

Att lukta på produkter 

är roligt. (A) 

Att lyssna på ljud runt 

omkring mig är roligt. 

(I) 

Att se på produkter är 

roligt. (I) 

3. I place more trust in 

products that can be 

touched before 

purchase. (I) 

Jag litar mer på 

produkter jag kan 

lukta på innan köp. (I) 

Jag litar mer på 

produkter jag kan 

lyssna på innan köp. 

(I) 

Jag litar mer på 

produkter jag kan se på 

innan köp. (I) 

  

4. I feel more 

comfortable purchasing 

a product after 

physically examining 

it. (I) 

Jag känner mig mer 

bekväm att köpa 

produkter jag kan 

lukta på. (I) 

Jag känner mig mer 

bekväm att köpa 

produkter jag kan 

provlyssna. (I) 

Jag känner mig mer 

bekväm att köpa 

produkter jag se på. (I) 

5. When browsing in 

stores, it is important 

for me to handle all 

kinds of products. (A) 

När jag skummar av 

en butik är det viktigt 

för mig att lukta på 

olika produkter. (A) 

När jag skummar av 

en butik är det viktigt 

för mig att provlyssna 

olika produkter. (A) 

När jag skummar en  

butik är det viktigt för 

mig att se på 

produkterna. (A) 

  

6. If I can’t touch a 

product in the store, I 

am reluctant to 

purchase the product. 

(I)  

Om jag inte kan lukta 

på en produkt i en 

butik är jag ovillig att 

köpa den. (I) 

Om jag inte kan 

provlyssna en produkt 

i butik är jag ovillig att 

köpa den. (I) 

Om jag inte kan se på 

en produkt i en butik är 

jag ovillig att köpa den. 

(I) 

7. I like to touch 

products even if I have 

no intention of buying 

them. (A) 

Jag gillar att lukta på 

produkter även fast 

jag inte tänker köpa 

dem. (A) 

Jag gillar att 

provlyssna på 

produkter även fast jag 

inte tänker köpa dem. 

(A) 

Jag gillar att se på 

produkter även fast jag 

inte tänker köpa dem. 

(A) 

  

8. I feel more confident Jag känner mig mer Jag känner mig mer Jag känner mig mer 
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making a purchase 

after touching a 

product. (I) 

säker på att göra ett 

köp efter jag har 

luktat på produkten. 

(I) 

säker på att göra ett 

köp efter jag har 

provlyssnat produkten. 

(I) 

säker på att göra ett 

köp efter jag har sett 

produkten. (I) 

9. When browsing in 

stores, I like to touch 

lots of products. (A) 

När jag skummar av 

en butik gillar jag att 

lukta på många 

produkter. (A) 

När jag skummar av 

en butik gillar jag att 

provlyssna många 

produkter. (A) 

När jag skummar av en 

butik gillar jag att se på 

många produkter. (A) 

  

10. The only way to 

make sure a product is 

worth buying is to 

actually touch it. (I) 

Det enda sättet att 

vara säker på om en 

produkt är värd att 

köpa är att lukta på 

den. (I) 

Det enda sättet att vara 

säker på om en 

produkt är värd att 

köpa är att lyssna på 

den. (I) 

Det enda sättet att vara 

säker på om en produkt 

är värd att köpa är att 

se på den. (I) 

11. There are many 

products that I would 

only buy if I could 

handle them before 

purchase. (I) 

Det finns många 

produkter som jag 

enbart skulle köpa om 

jag kan lukta på dem 

innan köp. (I) 

Det finns många 

produkter jag enbart 

skulle köpa om jag 

kan provlyssna dem 

innan köp. (I) 

Det finns många 

produkter som jag 

enbart skulle köpa om 

jag kan se på dem 

innan köp. (I) 

12. I find myself 

touching all kinds of 

products in stores. (A)  

När jag handlar luktar 

jag på produkter. (A) 

När jag handlar 

provlyssnar jag 

produkter. (A) 

När jag handlar ser jag 

på produkter. (A) 

  

Tabell 3. Utformning av “Need for Scent”, “Need for Sound” och “Need for Vision” 

skalorna. (A)=Autotelisk (I)=Instrumental, (egen). 

Denna sort av enkätutformning innehar hög grad av standardisering och hög grad av 

strukturering, menar Patel och Davidsson (2003, s. 72) i och med att vi har en enkät 

med fasta svarsalternativ. Vid helt standardiserade enkäter är det samma ordning och 

samma frågor till samtliga respondenter och används oftast i sammanhang där forskare 

vill kunna jämföra och generalisera, beskriver Patel och Davidsson (2003, s. 72).  

Bryman och Bell (2013, s. 664) menar att en webbundersökning har vissa fördelar 

gentemot en e-postundersökning då forskare kan utforma enkäten på ett mer 

professionellt vis. Layouten på vår enkät valde vi att utforma med en trevlig vårbild 
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samt grön informationstext. Eliassson (2013, s. 43) berättar att det är en bra detalj för en 

väl utformad enkät och menar vidare att enkätens inledning ska uppmuntra deltagarna 

att svara och att avslutet ska innehålla ett tack till samtliga som besvarat enkäten. Även 

det är någonting vi valde att ha med i vår enkät. Bryman och Bell (2013, s. 664) menar 

vidare att det i webbundersökningar är möjligt att välja om respondenten skall se hela 

frågeskalan på en gång eller om den är uppdelad i avsnitt. Vi valde att dela upp enkäten 

på fyra stycken avsnitt, där varje sinnesgrupp av frågor fick ett enskilt avsnitt och 

kontrollfrågorna fick ett eget avsnitt sist i enkäten.  

3.5 Anonymitet och etiska principer 

I både vår pilotstudie samt i vår huvudsakliga enkät valde vi att ha med information om 

att respondenternas svar är anonyma, att ingen obehörig kommer att ta del av 

deltagarens svar samt att deltagandet är frivilligt. Bryman och Bell (2011, s. 137) 

förklarar att det är etiskt korrekt. Personerna som väljer att delta i undersökningen ska 

vara anonyma och de ska inte känna något tvång att delta. Svaren som skickas in ska 

dessutom behandlas konfidentiellt, då anonymitets- och konfidentialitetskravet är en av 

fem etiska principer som forskare bör förhålla sig till vid en undersökning. De andra 

fyra etiska principerna är samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt 

falska förespeglingar, menar Bryman och Bell (2011, s. 137). Informationskravet 

uppfylls då vi beskriver syftet med undersökningen. Detta gör även att vi inte ger 

respondenterna några falska förespeglingar. Samtyckeskravet uppfylls då vi informerar 

att deltagandet är frivilligt och nyttjandekravet uppfylls då vi beskriver att ingen 

obehörig kommer att ta del av respondenternas svar. Dessa principer stödjs även av 

Vetenskapsrådet (2002, s. 6) som presenterar samtliga ovanstående principer som 

huvudkrav inom forskningen.  

 

3.6 Enkätens omfattning 

3.6.1 Formulering av frågor 

När vi skulle formulera våra enkätfrågor utgick vi från “Need for Touch” skalan men 

eftersom vi skall undersöka om skalan går att omsättas till sinnena doft, hörsel och syn 

diskuterade vi hur vi skulle få frågorna så tydliga och begripliga som möjligt.  

Vi började med att översätta “Need for Touch” skalan till svenska och upptäckte att 

formuleringen gjorde vissa frågor blev obegripliga och svåra att svara på. Vi 
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diskuterade hur detta skulle lösas och kom fram till att olika exempel vid varje fråga 

kunde hjälpa respondenten att tänka sig in i olika situationer där doft, hörsel och syn 

används. Vi ansåg att sinnet syn inte behövde exempel för att göra frågan begriplig. Då 

“Need for Touch” skalan inte innefattar några exempel utformade vi i vår pilotenkät två 

olika utformningar, Pilotstudie 1 och Pilotstudie 2. Detta för att testa om olika 

situationer eller exempel hjälpte respondenten att ge ett så ärligt svar som möjligt. I 

Pilotstudie 1 hade vi enbart våra frågor och svarsalternativ, utan någon situation eller 

exempel medan vi i Pilotstudie 2 hade ett exempel på en situation där respondenten 

möjligtvis använder sig av lukt eller hörsel i olika sammanhang.  

I vår pilotstudie valde vi att även att avsluta med två extra frågor. Första frågan var “att 

gå runt i butiker utan köpavsikt beskriver jag bäst med ordet:” och sex svarsalternativ: 

“handla”, “genomsöka”, “fönstershoppa”, “skumma av” samt “övrigt”. En respondent 

svarade “övrigt” med förslaget “reka”. Den här frågan hade vi med då “Need for 

Touch” skalan använder det engelska ordet “browsing in stores” men som översatt till 

svenska blir “surfa i butiker”. Vi ville få in åsikter om den bäst lämpade synonymen då 

“surfa” inte beskrev det verkliga verbet. 38 procent valde ordet “skumma av”, 28 

procent valde ordet “fönstershoppa”, 22 procent valde ordet “genomsöka”, 11 procent 

valde ordet “shoppa” och 5 procent valde ordet “övrigt (reka)”. “Skumma av” blev 

således det bäst beskrev meningen “att gå runt i butiker utan köpavsikt” enligt våra 

respondenter och blev således det ordet vi använde oss av i dessa frågor.  

Den andra extra frågan vi valde att ha med var “frågorna i pilotstudien uppfattade jag 

som” och fyra svarsalternativ: “tydliga, tänkte mig in i olika situationer”, “tydliga, med 

hade svårt att tänka mig in i olika situationer och hade därmed svårt att svara”, “tydliga, 

hade enkelt att ge ett ärligt svar men tänkte mig inte in i olika situationer” samt 

“otydliga, hade svårt att svara på frågorna”. Den här frågan hade vi med för att vi ville 

se hur respondenterna upplevde enkäten samt om vi kunde se någon skillnad mellan 

Pilotstudie 1 och Pilotstudie 2, där Pilotstudie 2 innehöll exempel vid varje fråga. Det 

visade sig att 62,5 procent av respondenterna som svarade på Pilotstudie 1 upplevde 

enkäten som otydlig och att de hade svårt att tänka sig in i situationer och därmed hade 

svårt att svara, och att 80 procent av respondenterna som svarade på Pilotstudie 2 

upplevde enkäten som tydlig, där majoriteten (60%) tänkte sig in i olika situationer. 

Detta resultat vägledde oss till att ha med exempel i vår huvudsakliga enkät, då 

respondenterna upplevde det som tydligare.  
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Vi såg noga över våra exempel i och med att frågorna om doft hade ett högre 

genomsnitt än de andra två sinnena hörsel och syn. Vi diskuterade att det kan bero på att 

exemplen för doft inte är lika generella som våra exempel till hörsel. Med våra exempel 

kunde vi således få fram ett resultat som vi inte kunde se som tillförlitligt. Vi valde 

därför att göra våra exempel kring doft mer generella i stil med exemplen från hörsel 

och valde även att inte tillföra några exempel på syn då frågorna kring det sinnet 

uppfattades korrekt utan exempel.  

I övrigt har vi använt oss av vardagliga uttryck, utan fackuttryck, i vår formulering i 

enkäten (se bilaga 3). Enligt Eliasson (2013, s. 39) gör det att det blir lättare att besvara 

enkäten och bidrar därför till att förbättra svarsfrekvensen.  

3.6.2 Skalutformning 

Enkätens fyra sista frågor bestod av kontrollvariabler, där respondentens kön, ålder och 

bosättning efterfrågades. Detta för att vi finner det intressant att se om det är några 

skillnader mellan respondenterna vad gäller de demografiska aspekterna. 

Till de övriga 36 frågorna användes likertskalor. Likertskalan uppfanns av Rensis Likert 

och Gliem och Gliem (2003, s. 82) beskriver att likertskalor används för att mäta 

respondenternas attityder genom att observera enskilda eller åtskilliga reaktioner hos 

individerna. För att mäta respondenternas attityder används positiva/negativa 

påståenden eller olika sifferskalor för att få fram ett index där respondenten får markera 

i vilken utsträckning den instämmer på frågorna. Likertskalan är vanligt förekommande 

i undersökningar inom bland annat marknadsföring.  

 

Matell och Jacoby (1972 s. 507) beskriver i vilken utsträckning neutrala alternativ skall 

finnas med i enkäten. Att använda sig av ett neutralt alternativ menar Matell och Jacoby 

(1972 s. 507) kan anses vara olämpligt då det ger respondenterna ett enkelt sätt att 

undkomma att svara på frågan med sin bestämda uppfattning. Däremot kan avsaknaden 

av neutrala eller osäkra alternativ ställa till problem för respondenten och det finns stor 

risk att svaren blir mindre realistiska och mer vilseledande än sanna om det saknas 

neutrala svar. När vi utformade vår enkät valde vi att använda oss av en sjugradig skala 

då vi ansåg att det faktum att respondenten inte känner sig tvingad att svara på frågan 

med sin bestämda uppfattning väger högre än det faktum att respondenten på så vis 

enkelt kunde undkomma att svara på frågan. Matell och Jacobys (1972) forskning finns 
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refererad av Garland (1991, s. 1) som visade att när antalet skalsteg ökade så minskade 

respondenternas användning av mittpunkten. Deras tregradiga eller femgradiga skala 

visade att ett genomsnitt på 20 procent av de tillfrågade väljer mittpunken, medan ett 

genomsnitt på sju procent valde mittpunkten om skalan var sju- eller niogradig. Matell 

och Jacobys (1972) råd blev då att minimera användningen av en mittpunkt, alternativt 

att använda skalor med fler punkter än fem. Matell och Jacoby (1972, s. 508) förklarade 

att detta tycks bero på nivån av osäkerhet hos individen. Eftersom vi använde oss av en 

skala som hade fler än tre eller fem grader ansåg vi att det inte torde ske någon markant 

ökning av användandet av den neutrala mittpunkten. En sjugradig skala var därmed det 

som passade bäst i vår undersökning (se bilaga 3). 

3.7 Pilotstudie 

När vi var nöjda med utformningen av vår enkät valde vi att göra en pilotstudie för att 

testa enkäten på 18 stycken respondenter. En pilotstudie innebär att enkäten får testas 

för att se om den är tillräckligt tydlig och genomförbar i praktiken samt om frågorna är 

utformade på ett lämpligt sätt, beskriver Eliasson (2013, s. 42). Eliasson (2013, s. 42) 

menar vidare att fel formulering av frågor kan resultera i bortfall och ha en negativ 

påverkan på variabler. Bell (2006, s. 214) förklarar att en pilotundersökning även gör 

det möjligt att upptäcka eventuella problem som går att åtgärda till den huvudsakliga 

enkäten. 

Vi valde att själva svara på pilotenkäten för att undersöka hur lång tid det tog att 

genomföra den så att vi i informationsrutan kunde ange uppskattad tid till våra 

presumtiva respondenter. Vi hade även med information kring att deltagandet är 

frivilligt och att respondentens svar är anonyma samt att ingen obehörig kommer att ta 

del av deltagarens svar, då Bryman och Bell (2011, s. 137) förklarar att det är etiskt 

korrekt.   

3.8 Spridning av enkät 

Vi valde att skicka ut den huvudsakliga enkäten till respondenterna en fredag 

eftermiddag då vi av egen erfarenhet vet att många individer är inne på sociala medier 

när de är lediga. Vi ville även undvika högtider och helgdagar på grund av att det kan 

generera mer bortfall.  Dara Fontein (2016) menar att den bästa tiden att publicera på 

Facebook för att nå bäst spridning är måndag, onsdag, torsdag och fredag mellan 12.00 

och 15.00. Detta råd följde vi och postade enkäten klockan 14:00 fredag eftermiddag.  

https://blog.hootsuite.com/author/dara-fontein/
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Efter fem dagar när vi hade 147 svar valde vi att skicka ut en påminnelse där vi tackade 

för alla svar vi fått in och att vi fortfarande önskade fler deltagare. Detta skedde en 

onsdag mellan 12.00 och 15.00 och resulterade i ytterligare 45 svar.  

3.9 Omkodning 

För att ha möjlighet att analysera samtliga svar i SPSS var vi tvungna att koda om våra 

svar. Totalt hade vi 36 stycken frågor översatta från “Need for Touch” skalan, 12 

vardera för de tre sinnena, samt fyra stycken kontrollfrågor. De 36 första frågorna var 

utformade på en sjugradig likertskala vilket underlättade analysen då siffran 1 kodades 

till 1, siffran 2 kodades till 2 och så vidare.  

När vi använde oss av SPSS och analyserade vår korrelationsanalys insåg vi att vi kodat 

frågan “din ungefärliga inkomst efter skatt” som <27 000:- till 1, > 37 000:- till 2 och 

“27 001 - 37 000:- till 3. Detta blev en miss då höga värden då indikerade på 

“medelinkomst” och inte “höginkomst” som vi önskat. Vi valde då att koda om frågan 

så att “> 37 00:-” “höginkomst” fick kod 3 och “27 000 - 37 000:-” till kod 2.  

De fyra sista frågorna kodades där varje svar blev tilldelad en siffra enligt nedanstående 

tabell.  

Omkodning   

Fråga: Ålder   

Svarsalternativ innan kodning  Efter kodning 

< 18 år 1 

19 - 29 år 2 

30 - 40 år 3 

41 - 50 år 4 

51 - 60 år 5 

61 - 70 år 6 

> 71 år 7 
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Fråga : Kön    

Svarsalternativ innan kodning Efter kodning 

Man 1 

Kvinna 2 

Övrigt  3 

Fråga: Boendeort   

Svarsalternativ innan kodning Efter kodning 

Stockholm med omnejd 1 

Göteborg med omnejd 2 

Malmö med omnejd 3 

Uppsala 4 

Gävle 5 

Övrigt 6 

Fråga: Din ungefärliga månadsinkomst före skatt   

Svarsalternativ innan kodning Efter kodning 

< 27 000 :- 1 

27 001 - 37 000 :- 2 

> 37 000 :-  3 

Tabell 4. Omkodning, (egen). 

 

3.10 Analysmetod 

När vi samlat in all data från vår enkätundersökning sammanställdes svaren i ett 

Microsoft Excelark, där omkodningen av kontrollvariablerna skedde. Samtliga svar 

fördes sedan in i Statistical Package of Social Science, som vi nedan kommer att 
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benämna med akronymen SPSS. SPSS är det program som vi använt oss av för att 

analysera våra svar med hjälp av fyra stycken analyser. De analyser som utförts är 

faktoranalys, klusteranalys, korrelationsanalys och deskriptiv statistik. Nedan följer en 

beskrivning av respektive analys.  

3.10.1 Faktoranalys 

För att kategorisera variabler är faktoranalys en lämplig analysmetod. Denna 

analysmetod är sånär omöjlig att utföra manuellt och vi har därför låtit 

analysprogrammet SPSS sammanställa vår faktoranalys. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att målet är att kunna identifiera faktorer som därmed förklarar hur olika 

faktorer korrelerar med varandra samt visa vilka mönster som binder de samman. Detta 

styrker Körner och Wahlgren (2005, s. 182) som menar att grundidén med en 

faktoranalys är att komprimera flera variabler till en faktor. SPSS hjälper oss att 

kategorisera dessa variabler genom att analysen reduceras till ett färre antal faktorer. 

Barmark (2009, s 69-70) beskriver att en djupare uppfattning om de korrelerade 

faktorerna kan skapas då faktoranalysen upptäcker underliggande dimensioner. Barmark 

(2009, s. 78-79) menar vidare att det är av vikt att det finns en samvariation mellan 

variablerna och att det krävs ett betydande antal variabler där minst 3-5 stycken 

variabler har en stark koppling till en gemensam bakomliggande faktor. 

3.10.1.1 Kaiser-Meyer-Olkins och Bartlett's Test of Sphericity 

Kaiser-Meyer-Olkins värdet, som nedan kommer att beskrivas som KMO, är ett mått 

som visar lämpligheten av den statistik som ska analyseras, både generellt och för varje 

variabel, menar Kaiser (1970). Den insamlade datan uppgår till ett värde mellan 0 och 1. 

Uppnås ett värde större än 0,8 stöds användningen av en faktoranalys för den insamlade 

datan, menar Plichta och Kelvin (2012, s. 336). Ett KMO-värde under 0,5 anses svagt 

och kräver korrigering av datan genom att antingen ta bort störande variabler eller 

genom att inkludera andra variabler (Kaiser, 1970). 

 

Bartlett's Test of Sphericity visar signifikansnivån och enligt Plichta och Kelvin (2012, 

s. 336) visar det om korrelationsmatrisen är tillräckligt lämplig för att utföra en 

faktoranalys. Bartlett's Test of Sphericity’s värdet bör ligga så nära 0,0 som möjligt för 

att visa att variablerna är signifikanta. 

 

Till en början uppgick KMO-värdet på vår faktoranalys till 0,866 och den totala 
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variansen till 62 procent. Vi valde sedan att exkludera två stycken frågor från 

likertskalan samt de fyra demografiska frågorna. Den totala variansen uppgick då till 68 

procent och KMO-värdet uppgick till 0,89. 

För att kunna exkludera dessa frågor studerade vi analysens kommunaliteter. Barmark 

(2009, s. 93) menar att kommunaliteter redogör för varje enskild variabels varians som 

kan kopplas till faktorerna. Kommunaliteter är därmed användbara för att kunna rensa 

bort variabler som inte innehar någon relevans för den fortsatta analysen och studien. 

Om variabeln uppvisar en låg faktorladdning innebär det att variabeln har ett svagt 

samband till de övriga variablerna och därför har ett avvikande mönster. Resultatet kan 

försämras om kommunaliteter med låga värden fortsätter finnas med i analysen. 

Kommunaliternas laddning bör enligt Barmark (2009, s. 93) uppgå till minst 0,4, vilket 

även Sharma (1996) styrker. 

De kommunaliteter som exkluderades var: 

“Jag gillar att se på produkter även fast jag inte tänker köpa dem”. Denna variabel 

plockades bort då den ingick i ett stort block av variabler som hade starka 

korsladdningar. Variabeln hade även svagast kommunalitet (0,765) av variablerna i sin 

faktor som bestod av en stor mängd variabler. När den togs bort såg vi en minskning av 

korsladdningar och matrisen blev tydligare.  

 

“Att lyssna på ljud omkring mig är roligt”. Denna variabel togs bort för att denna hade 

en låg kommunalitet som endast uppgick till 0,281. 

 

Efter att dessa kommunaliteter exkluderades uppgick faktoranalysens KMO-värde till 

0,893 och detta gav stöd för att gå vidare med analysen. Barlett’s Test of Sphericity 

visade en signifikansnivå på 0,000 vilket även det uppfyller kraven för att en trovärdig 

faktoranalys. (se Tabell 5)   

KMO and Bartlett’s Test     

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

  0,893 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- 4113,426 
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Square 

  df 561 

  Sig.  0,000 

Tabell 5. KMO and Bartlett’s Test, (egen). 

3.10.1.2 Initial Eigenvalues 

Initial Eigenvalues påvisar faktorernas varians och visar hur stor del av variansen varje 

faktor svarar för. UCLA: Statistical Consulting Group (2007) menar att det totala 

initiala egenvärdet är det egenvärde som är oberoende av de andra faktorerna. Procent 

av variansen (% of Variance) innebär faktorns procentuella del av den totala variansen 

och den kumulativa procenten (Cumulative %) innebär andelens kumulativa varians hos 

nuvarande och tidigare faktorer. I tabell sex går att utläsa att faktor ett förklarar 34,2 

procent av variansen medan faktor två och tre står för 14,2 procent respektive 9,8 

procent av variansen. Med sex faktorer uppgår den kumulativa procenten till 70,3 

procent. 

Initial Eigenvalues        

Faktor Total % of Variance  Cumulative % 

1  11,644 34, 246 34,246 

2 4,831 14,208 48,454 

3 3,320 9,764 58,218 

4 1,612 4,741 62,959 

5 1,322 3,890 66,849 

6 1,158 3,405 70,254 

Tabell 6. Initial Eigenvalues, (egen). 
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3.10.2 Klusteranalys  

Körner och Wahlgren (2005, s. 175) beskriver att klusteranalys används för att klunga 

ihop och samla undersökningsobjekt i grupper. Objekten inom varje kluster ska sedan 

ha någonting gemensamt och likna varandra. Det är möjligt att både klustra ihop 

variabler samt individer, där vi valt det sistnämnda.  

Våra kluster genererades utifrån analysprogrammet SPSS där SPSS rent matematiskt 

beräknar avståndet mellan objekten och därefter för samman de objekt som ligger 

närmast varandra (Körner & Wahlgren, 2005, s. 175). Vi får då fram ett mått på hur lika 

eller olika objekten i varje fråga är. Körnet och Wahlgren (2005, s. 175) berättar det är 

vanligt att företag använder sig av en klusteranalys när de ska genomföra 

marknadsundersökningar eftersom de vill skapa homogena kundkategorier som 

effektiviserar företagets marknadsföring. 

3.10.3 Korrelationsanalys  

Korrelationsanalys är en analysmetod där sambandet mellan två variabler presenteras 

och Bryman och Bell (2012, s. 353) beskriver att det även är möjligt att se hur dessa 

variabler påverkas av varandra. Det går dessutom att få fram hur starkt dessa hänger 

ihop med varandra berättar Stukat (1993, s. 43). Korrelationerna bildas utifrån två 

värden, signifikans samt Pearson r, som visas i korrelationsvärdet. Låg signifikans och 

ett högt Pearson r-värde indikerar att sambandet mellan de jämförda variablerna är 

starkt. Lantz (2013, s. 387) berättar att värdet som uppkommer är 

korrelationskoefficienten och är ett vanligt mått när jämförelse mellan två variabler 

sker.  

Bryman och Bell (2013, s. 355) förklarar att värdet på koefficienten ligger mellan -1 och 

+1 där värden nära -1 eller +1 tyder på ett starkt samband och värden som ligger runt 0 

påvisar ett svagt samband. Skillnaden mellan om värdet är positivt eller negativt avgörs 

av sambandets riktning. Bryman och Bell (2013, s. 355) förklarar sambandets riktning 

som om variablerna ökar eller minskar. Om de båda variablerna som jämförs ökar 

samtidigt innebär det ett perfekt linjärt samband som är positivt, medan ett perfekt 

linjärt negativt samband uppstår när ena variabeln istället minskar medan den andra 

ökar berättar Bryman och Bell (2013, s. 355) 
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Korrelationsanalysen framställdes med hjälp av analysprogrammet SPSS så att vi kunde 

få fram samband mellan de valda variablerna. Vi valde att undersöka om det fanns 

något samband mellan de fyra frågorna som bildade faktor sex då den faktorn utmärkte 

sig och vi tyckte därmed det var extra intressant att se vilket samband denna faktor hade 

till övriga variabler. Vi valde att enbart ta ut korrelationer vars värde översteg 0,5 eller 

understeg -0,5 då det indikerar på ett starkt samband. Ett annat val vi gjorde var att välja 

ut korrelationskoefficienter som har två asterisker eftersom detta signalerar att 

signifikansnivån ligger på 0,01 i SPSS. Bryman och Bell (2013, s. 361) förklarar att det 

betyder att sannolikheten att få ett samband som inte finns i populationen är lägre än ett 

fall av hundra. 

3.10.4 Deskriptiv statistik   

Undersökningen gav oss 158 kompletta svar då vi rensade bort 34 stycken svar som inte 

uppfyllde kraven för vårt urval. Deskriptiv statistisk innebär att det datamaterial som 

erhållits sammanfattas på ett schematiskt vis, vilket enligt Pallant (2010, s. 53) kan 

innehålla olika information. Vi har valt att låta SPSS tillhandahålla minimum och 

maximumvärden. Pallant (2010, s. 46) menar att detta gör att vi på ett enkelt vis kan 

granska att det inte finns några värden som avviker från de variabler som använts i 

enkäten. Tabellen (se bilaga 6) visar även hur många kompletta svar varje fråga har, 

samt vilken standardavvikelse som förekommit. Standardavvikelse innebär den främst 

förekommande skillnaden i respondenternas svar Pallant (2010, s. 53). 

3.11 Kvalitetsutvärdering 

Inom kvantitativ forskning är det viktigt att ha hänsyn till faktorerna validitet, 

reliabilitet och generalisering för att mäta kvalitén på undersökningen, menar Bryman 

och Bell (2013, s. 170). 

 

3.11.1 Validitet 

Hög validitet innebär att vi så nära som möjligt lyckades mäta det vi ville mäta, berättar 

Larsson, Lilja Mannheimer (2005, s. 66), vilket även Christensen, Engdahl, Grääs, och 

Haglund (2010, s. 308) skildrar. Dessa menar vidare att validitet kan delas upp i intern 

validitet och extern validitet. Intern validitet beskriver hur väl undersökningen 

överensstämmer med verkligheten, det vill säga hur trovärdig studien är. Extern 

validitet är däremot i vilken grad studien går att generalisera. Två stycken viktiga steg i 
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arbetet att nå hög validitet menar Eliasson (2013, s. 16) är att det första som bör göras är 

att vara säker på att ens frågeställningar mäter det som skall mätas. Det andra är att göra 

en tydlig granskning av den insamlade datan för att kunna säkerställa validiteten. Det är 

dessutom av vikt att begreppen operationaliseras och har en så stor teoretisk grund som 

möjligt. För att säkerställa en undersöknings tillförlitlighet krävs även att en stor mängd 

individer får svara på samma uppsättning av frågor menar Østbye, Knapskog, Helland 

och Larsen (2013, s. 130). 

Ett faktum som stärker validiteten i vår studie är att vi har en solid teoretisk grund. Då 

vi har utgått från “Need for Touch” skalan när vi har utformat vår enkät har vi stark 

anknytning till teorin.  

3.11.2 Reliabilitet  

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008, s. 33) menar att reliabilitet kan liknas med en 

mätnings tillförlitlighet och är ett mått på hur väl mätningen står emot felaktiga 

mätvärden. Eliasson (2013, s. 14) styrker detta och tillägger att mätningen har hög 

reliabilitet om samma resultat skulle erhållas om mätningen gjordes en gång till. Detta 

gör att mätningarnas data måste vara kontrollerbara för att inte kunna ifrågasättas. 

Eliasson (2013, s. 14) fortsätter med att beskriva att trovärdigheten i en studie bestäms 

av vilket sätt mätningarna är utförda på och hur noggrant mätningarna bearbetats.  

3.11.2.1 Cronbach’s Alpha 

För att mäta den interna reliabiliteten av en undersökning kan enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 172) Cronbach’s Alpha användas. Cronbach’s Alpha sträcker sig mellan 0 till 

+ 1, där 0 innebär att det inte finns någon reliabilitet alls och +1 betyder att det finns en 

perfekt inre reliabilitet. Gliem och Gliem (2003, s. 87) beskriver att mätningen skall 

sträva efter att ha ett så högt Cronbach’s Alphavärde som möjligt där ett värde på 0,8 är 

eftersträvningsvärt men att 0,7 även är godtagbart. Detta styrker Bryman och Bell 

(2013, s. 172) som menar att dessa värden kan användas som en tumregel.  

Vi valde att göra två stycken statistiska databearbetningar av Cronbach’s Alpha. I den 

första bearbetningen inkluderades alla variabler och kontrollvariabler. I den andra 

bearbetningen valde vi att exkludera de fyra kontrollvariablerna för att jämföra utfallet. 

I klusteranalysen och korrelationsanalysen räknades de fyra kontrollvariablerna in 

medan de exkluderades i faktoranalysen. Anledningen var att vi ville säkerställa att 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Helge%20%D8stbye
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Karl%20Knapskog
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Knut%20Helland
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Leif%20Ove%20Larsen
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värdet på Cronbach’s Alpha alltid låg på en godtagbar nivå. Med de demografiska 

kontrollvariablerna medräknade uppgick vårt Cronbach’s Alpha till 0,931 och utan 

dessa uppgick Cronbach’s Alpha till 0,939. Vi kan därför dra slutsatsen att vår interna 

reliabilitet utifrån dessa premisser är god.  

Reliability Statistics       

  Cronbach’s 

Alpha  

Cronbach’s Alpha Based on 

Standardized Items 

N of 

Items  

Kontrollvariabler 

inkluderade 

0,931 0,925 40 

Kontrollvariabler 

exkluderade  

0,939 0,936 36 

Tabell 7. Reliability Statistics, (egen). 

3.11.2.2 Cronbach’s Alpha för varje enskild skala 

Vi valde att göra ytterligare tre stycken databearbetningar av Cronbach’s Alpha där ett 

enskilt Cronbach’s Alpha värde presenteras för samtliga tre skalor. Värdet av 

Cronbach’s Alpha uppgick till 0,941 för doftskalan, 0,933 för hörselskalan och 0,871 

för synskalan.  

Reliability 

Statistics 

      

  Cronbach’s 

Alpha  

Cronbach’s Alpha Based on 

Standardized Items 

N of 

Items  

Doft 0,941 0,941 12 

Ljud 0,933 0,930 12 

Syn 0,871 0,885 12 

Tabell 8. Reliablity Stastistics för skalgrupperna doft, ljud och syn, (egen).  
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3.11.3 Generalisering 

Bryman och Bell (2011, s. 177) beskriver att forskare bör ha möjlighet att generalisera 

svaren inom den kvantitativa forskningen och ett sannolikhetsurval ligger som stark 

grund till att skapa en generalisering utifrån ett representativt urval. Vårt urval är ett 

icke sannolikhetsurval vilket innebär att urvalet inte är tillräckligt representativt för att 

uttala oss om en generalisering för hela vår population. Vi vill med vårt arbete däremot 

framhäva de resultat som har statistisk säkerställd signifikans och dra slutsatser utifrån 

det, vi har inget anspråk att generalisera befolkningen i stort. Vi kan uttala oss om de 

respondenter som svarat på vår enkät och det är det resultatet som vidare presenteras i 

resultat och analys samt diskuteras i slutsatsen. 

3.12 Metodkritik 

Bryman och Bell (2013, s. 205) framför att det inte är optimalt att använda sig av ett 

bekvämlighetsurval då det är problematiskt att generalisera resultaten då det enbart är de 

som är tillgängliga vid tillfället för enkätutskicket som svarar. Anledningen till att vår 

enkätundersökning har ett bekvämlighetsurval var att vi bedömde att det var viktigare 

att få in ett stort antal enkäter att analysera framför att genomföra ett helt försvarbart 

urval. En högre svarsfrekvens åstadkommer ett säkrare statistiskt underlag och bidrar 

till en högre trovärdighet. I och med vår begränsning i både tid och resurser skickade vi 

ut enkäten på det sociala mediet Facebook då vi visste att det skulle generera flest svar 

och dessutom rikta sig till den urvalsgrupp vår forskning inriktar sig mot.  

  

Facebook är dessutom den plattform som har flest användare. Internetstatistik (2016) 

har genomfört en undersökning där det framgick att 70 procent av internetanvändarna i 

Sverige använder Facebook, vilket motsvarar 64 procent av befolkningen. Det framgick 

även att 50 procent av dessa dagligen använder Facebook och att det sociala mediet 

används i högre grad i städerna än de som bor på landet. Slutligen används det i större 

utsträckning hos studenter och föräldralediga. Vi kan alltså dra slutsatsen att Facebook 

är en bra plattform att genomföra vår enkät på då majoriteten i vår population befinner 

sig på hemsidan dagligen.  

  

Något som vi även uppmärksammat är att våra deltagare består av en överrepresentation 

av kvinnor. Detta bekymrade oss till en början tills vi insåg att kön inte hade någon 

signifikant betydelse för vår undersökning. Detta stämmer överens med den forskning 
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som Nuszbaum, Voss, Klauer, och Betsch (2010, s. 272) gjort där de undersökte “Need 

for Touch” skalan i Tyskland för att se om det fanns någon skillnad mellan könen. Det 

visade sig att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan könen. Vi anser därmed 

att vår överrepresentation av kvinnor inte har något inflytande på vårt resultat.  

  

När vi skulle översätta Peck and Childers (2003) “Need for touch” skala lade vi märke 

till att frågorna i enkäten innehöll både singular och plural då ordet “produkt” beskrevs. 

Vi diskuterade hur vi skulle gå tillväga. Ett alternativ vi diskuterade var om vi skulle 

välja att enbart använda oss av plural eller singular för att göra frågorna enkla men vi 

kom fram till att vi ville att frågorna skulle vara så lika originalskalan som möjligt och 

valde därmed också att blanda plural och singular.  

 

En del av frågorna innehöll även negationer. Där utgick vi från Eliassons uttalande 

(2013, s. 40) som förklarar att det är bra att undvika negationer då det ökar risken för 

missförstånd. Frågor med negationer valde vi därmed att omformulera för att göra 

enkäten så begriplig som möjligt. Vi försökte hitta en bra balans mellan originalenkäten 

och vår utformning. Just formuleringen av frågorna var en sådan sak som låg till grund 

för valet av att genomföra en pilotstudie.  

  

Vi är även medvetna om att en översättning från engelska till svenska medför en risk. 

Med vårt Cronbach’s Alfa test kan vi dock se att värdet uppgår till 0,941 för frågorna 

som berör lukt, 0,933 för frågorna som berör doft och 0,871 för frågorna som berör syn. 

Vår översättning och utformning av frågorna uppvisade således en hög intern reliabilitet 

vilket är ett gott tecken och en bekräftelse på att det fungerade bra att översätta “Need 

for touch” skalan till andra sinnen.  

 

Daunfeldt, Rudholm och Sporre (2017, s. 4) berättar också att många konsumenter inte 

är medvetna om vad sinnesmarknadsföring ger för utslag i och med att de flesta inte är 

medvetna om att sinnesmarknadsföring påverkar dem. Det våra respondenter därmed 

svarat på är deras egen uppfattning. Detta är viktigt att vara medveten om då 

sinnesmarknadsföring kan påverka respondenterna mer än vad de i själva verket tror.  
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4. Resultat och analys 

4.1 Faktoranalys  

Nedan kommer vi presentera vår faktoranalys som utmynnade i sex olika faktorer vilket 

kan avläsas av tabellen. Varje faktor har varsin färg och till vänster går det att läsa av 

vilka frågor som hör till respektive faktor. 

  1 2 3 4 5 6 

Jag känner mig mer säker på att göra ett köp efter att jag 

har luktat på produkten. (I) 

,850           

Jag känner mig mer bekväm att köpa produkter jag kan 

lukta på. (I) 

,824           

Jag litar mer på produkter jag kan lukta på innan köp. 

(A) 

,808           

När jag skummar ev en butik är det viktigt för mig att 

lukta på produkterna. (A) 

,753           

Om jag inte kan lukta på en produkt i en butik är jag 

ovillig att köpa den. (I) 

,751 ,303         

Det enda sättet att vara säker på om en produkt är värd 

att köpa är att lukta på den. (I) 

,733       ,320   

När jag handlar luktar jag på produkter. (A) ,731           

När jag skummar av en butik gillar jag att lukta på 

många produkter. (A) 

,719         ,457 

Det finns många produkter jag enbart skulle köpa om 

jag kan lukta på dem innan köp. (I) 

,689       ,354   

Att lukta på produkter är roligt. (A) ,630           

Jag gillar att lukta på produkter även fast jag inte tänker 

köpa dem. (A) 

,566         ,471 

När jag går igenom butiker tar jag in de dofter jag 

känner. (A) 

,460           
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Det finns många produkter jag enbart skulle köpa om 

jag kan provlyssna på dem innan köp. (I) 

  ,872         

Jag känner mig mer säker på att göra ett köp efter att jag 

har provlyssnat produkten. (I) 

  ,846         

Om jag inte kan lyssna på en produkt i butik är jag 

ovillig att köpa den. (I) 

  ,839         

Jag känner mig mer bekväm att köpa produkter jag kan 

lyssna på. (I) 

  ,834         

När jag handlar provlyssnar jag på produkter. (A)   ,830         

När jag skummar ev en butik är det viktigt för mig att 

provlyssna olika produkter. (A) 

  ,790         

Jag litar mer på produkter jag kan provlyssna på innan 

köp. (I) 

  ,755         

Det enda sättet att vara säker om en produkt är värd att 

köpa är att lyssna på den. (I) 

  ,710         

När jag handlar gillar jag att provlyssna många 

produkter. (A) 

  ,667       ,371 

Jag gillar att provlyssna på produkter fast jag inte tänker 

köpa dem. (A) 

  ,540       ,390 

Jag känner mig mer bekväm att köpa produkter jag kan 

se på. (I) 

    ,904       

Jag litar mer på produkter jag kan se på innan köp. (I)     ,827       

När jag skummar av en butik är det viktigt för mig att se 

på produkterna. (A) 

    ,756       

Jag känner mig mer säker på att göra ett köp efter jag 

har sett produkten. (I) 

    ,510 ,318     

Att se på produkter är roligt. (I)       ,720     
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När jag handlar gillar jag att se på många produkter. (A)       ,685     

Det finns många produkter jag enbart skulle köpa om 

jag kan se på dem innan köp. (I) 

    ,437 ,532 ,365   

När jag handlar ser jag på produkter. (A)     ,486 ,503     

När jag går igenom butiker ser jag på alla produkter. (A)       ,494     

När jag går igenom butiker tar jag in de ljud jag hör. (A)   ,324   ,379     

Det enda sättet att vara säker på att en produkt är värd 

att köpa är att se på den. (I) 

      ,436 ,563   

Om jag inte kan se på en produkt i en butik är jag ovillig 

att köpa den. (I) 

        ,507   

Tabell 9. Rotated Factor Matrixa, (egen). 

Tabell 9, Rotated Factor Matrixa innehåller faktorladdningar som ej är roterade och 

visar korrelationen mellan faktorn och variabeln. Önskvärt är att varje faktor ska inneha 

höga faktorladdningar inom en variabel och låga faktorladdningar beträffande de övriga. 

I den roterande faktormatrisen sträcker sig laddningarna från -1 till +1 där höga värden 

indikerar på starka och betydelsefulla korrelationer medan låga värden innebär låga 

korrelationer. För att indikera på en godtagbar intern karaktär bör faktorladdningarna ha 

en laddning på minst 0,4 (Sharma, 1996). 

 

Nedan kommer vi presentera de bakomliggande faktorerna bland enkätens frågor. 

4.1.1 Faktor 1: “Behov av Doft” - “Need for Scent”  

Faktor ett är den mest dominerande faktorn och består av följande frågor:  

• Jag känner mig mer säker på att göra ett köp efter att jag har luktat på 

produkten. 

• Jag känner mig mer bekväm att köpa produkter jag kan lukta på. 

• Jag litar mer på produkter jag kan lukta på innan köp. 

• När jag handlar är det viktigt för mig att lukta på produkterna. 

• Om jag inte kan lukta på en produkt i en butik är jag ovillig att köpa den. 
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• Det enda sättet att vara säker på om en produkt är värd att köpa är att lukta på 

den. 

• När jag handlar luktar jag på produkter. 

• När jag handlar gillar jag att lukta på många produkter. 

• Det finns många produkter jag enbart skulle köpa om jag kan lukta på dem 

innan köp. 

• Att lukta på produkter är roligt. 

• Jag gillar att lukta på produkter även fast jag inte tänker köpa dem. 

• När jag går igenom butiker tar jag in de dofter jag känner. 

 

Faktor ett förklarar 34,2 procent av den totala variansen, vilket betyder att det är den 

mest omfattade faktorn och berör 12 frågor. Faktor ett innefattar alla frågor som berör 

“doft”. Den fråga som uppvisar starkast laddning är frågan “Jag känner mig mer säker 

på att göra ett köp efter att jag har luktat på produkten. (I)”. Variablerna i faktorn 

handlar både om att individen tar in dofter i allmänhet men även produktens doft i 

synnerhet och berör såväl den autoteliska som den instrumentala aspekten.  

Vi valde att namnge faktor ett till “Behov av Doft” (“Need for Scent”), med inspiration 

från Peck och Childers (2013) skala “Need for touch”. Detta beror på att denna faktor 

inkluderar samtliga 12 enkätfrågor som behandlar doft och lukt.   

4.1.2 Faktor 2 : “Behov av Ljud” - “Need for Sound” 

Faktor två består av frågorna: 

• Det finns många produkter jag enbart skulle köpa om jag kan provlyssna på 

dem innan köp. 

• Jag känner mig mer säker på att göra ett köp efter att jag har provlyssnat 

produkten. 

• Om jag inte kan lyssna på en produkt i butik är jag ovillig att köpa den. 

• Jag känner mig mer bekväm att köpa produkter jag kan lyssna på. 

• När jag handlar provlyssnar jag på produkter. 

• När jag handlar är det viktigt för mig att provlyssna på produkterna. 

• Jag litar mer på produkter jag kan provlyssna på innan köp. 

• Det enda sättet att vara säker om en produkt är värd att köpa är att lyssna på den. 

• När jag handlar gillar jag att provlyssna många produkter. 
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• Jag gillar att provlyssna på produkter fast jag inte tänker köpa dem. 

•  

Faktor två svarar för 14,2 procent av den totala variansen och vi valde att namnge faktor 

två till ”Behov av Ljud” (“Need for Sound”) då denna faktor inkluderar 83 procent av 

samtliga enkätfrågor som behandlar ljud. Detta betyder att det är den näst mest 

omfattande faktorn, och berör tio frågor. Sambandet finns i att faktorn innehåller 

variabler som berör hörsel och ljud och den fråga som visar högst laddning är frågan 

“Det finns många produkter jag enbart skulle köpa om jag kan provlyssna på dem innan 

köp. (I)”. Variablerna i faktorn inkluderar både autoteliska och instrumentala 

enkätfrågor och berör i hur individer tar in ljud från produkter.  

 

4.1.3. Faktor 3: “Synintryck som ger trygghet” 

Faktor tre består av frågorna: 

• Jag känner mig mer bekväm att köpa produkter jag kan se på. 

• Jag litar mer på produkter jag kan se på innan köp. 

• När jag handlar är det viktigt för mig att se på produkterna. 

• Jag känner mig mer säker på att göra ett köp efter jag har sett produkten.  

 

Faktor tre förklarar 9,7 procent av den totala variansen och berör fyra frågor där 

samtliga behandlar syn och hur synen hjälper individen att ta ett köpbeslut som 

konsumenten känner sig säker på. Den fråga som har starkast laddning är frågan “Jag 

känner mig mer bekväm att köpa produkter jag kan se på. (I)”, vilket även är den fråga 

som har starkas laddning bland samtliga 32 frågor, se Tabell 9. Faktorn innehåller en 

majoritet av instrumentala frågor, vilket hör ihop med att konsumenten vill se produkter 

för att samla in information och därefter känna sig säker på sitt beslut. Workman (2010, 

s.128) presenterar att en individ som får höga poäng på den instrumentala dimensionen 

använder känsel för att hitta svar på frågor när individen söker efter information.  

Vi valde därmed att döpa faktor tre till “synintryck som ger trygghet“ då denna faktor 

inkluderar de enkätfrågor rörande syn som har som ändamål att ge konsumenten 

trygghet. 
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4.1.4 Faktor 4: “Synintryck som ger välbehag” 

Faktor fyra består av frågorna: 

• Att se på produkter är roligt. 

• När jag handlar gillar jag att se på många produkter. 

• Det finns många produkter jag enbart skulle köpa om jag kan se på dem innan 

köp. 

• När jag handlar ser jag på produkter. 

• När jag går igenom butiker ser jag på alla produkter. 

• När jag går igenom butiker tar jag in de ljud jag hör. 

 

Faktor fyra förklarar 4,7 procent av den totala variansen och är således inte lika 

framträdande som de tre första faktorerna. Faktor fyra berör sex frågor där majoriteten 

berör syn och övervägande frågor tillhör den autoteliska dimensionen. Detta innebär att 

konsumenten enligt Peck och Childers (2003, s. 431) ser och hör med anledning av 

njutning, underhållning eller sensorisk stimulans.  

Vi valde därmed att namnge faktor fyra till “synintryck som ger välbehag” då höga 

faktorladdningar finns i frågorna “att se på produkter är roligt” och “när jag handlar 

gillar jag att se på många produkter”.  

4.1.5 Faktor 5: “Instrumentala behov av synintryck” 

Faktor fem består av frågorna:  

• Det enda sättet att vara säker på att en produkt är värd att köpa är att se på den. 

• Om jag inte kan se på en produkt i en butik är jag ovillig att köpa den. 

  

Faktor fem förklarar 3,9 procent av den totala variansen och är en liten del av den 

insamlade datan. Faktorn innehåller två frågor som berör syn där samtliga tillhör den 

instrumentala dimensionen. Då frågorna syftar att synen bidrar till ett avgörande 

köpbeslut valde vi att döpa faktor fem till “Instrumentala behov av synintryck”. 
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4.1.6 Faktor 6: “Autoteliska behov av doft och ljud” 

Faktor sex består av frågorna:  

• När jag handlar gillar jag att lukta på många produkter. 

• Jag gillar att lukta på produkter även fast jag inte tänker köpa dem. 

• När jag handlar gillar jag att provlyssna många produkter. 

• Jag gillar att provlyssna på produkter fast jag inte tänker köpa dem. 

 

Faktor sex svarar för 3,4 procent av den totala variansen. Sambandet mellan dessa 

frågor är att samtliga är autoteliska, vilket även syns då alla frågor inkluderar ordet 

“gillar”. I övrigt är det svårt att framställa en klar bild över denna faktor. Samtliga 

frågor har även svaga laddningar, mellan 0,371 och 0,471, i jämförelse med de övriga 

faktorerna. Då frågorna syftar till att se för nöjes skull valde vi att döpa faktor sex till 

“autoteliska behov av doft och ljud”. 

  

4.1.7 Sammanfattning faktoranalys 

Analysen resulterade i sex bakomliggande dimensioner, se Tabell 9. Frågorna som 

inkluderades i varje faktor visar på ett samband, där höga siffror indikerar på ett starkt 

samband. Här kan vi se att högre laddning finns hos frågor som handlar om en produkt 

framför frågor som är mer allmänna. Detta tycks logiskt i och med att det är mer viktigt 

för konsumenter att varan är bra, eftersom det är den som konsumenten lägger pengar 

på, än det allmänna intrycket. Därför tycks frågor som berör allmänheten inte ha lika 

hög laddning.  

Doft och hörsel visas tydligt i våra främsta faktorer, faktor ett och två. Synsinnet är 

däremot uppdelat mellan faktor tre, fyra och fem. Detta gör att synsinnet är uppdelat i 

tre dimensioner som är vi valt att kategorisera som: “synintryck som ger trygghet” 

(faktor tre), “synintryck som ger välbehag” (faktor fyra) och “instrumentala behov av 

synintryck” (faktor fem). 

Detta innebär att synsinnet är mer komplext än hos doft och hörsel och vi kan även se 

att ett synorienterat beteende är bredare än både ljud och doft. Detta berör även teorin då 

Hultén et al. (2008) framför att 70 till 80 procent av människans intryck kommer från 

det vi kan se. Att syn därmed har höga värden och är mer komplext förundrar oss därför 
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inte. Drivkrafterna till att se är som tidigare nämnt tredimensionellt och det är intressant 

i och med att vi inte ser dessa dimensioner för ljud och doft.  

Vår förhoppning var att få fram faktorer som helt eller delvis kunde framställa olika 

strukturer där respondenternas svarsmönster förklarar att varje sinne hänger ihop. Detta 

har till stor del också hänt i och med att vi kan se en tydlig uppdelning mellan de olika 

sinnena i faktoranalysen. I och med att frågorna som berör sinnena ljud och doft till 

störst del hamnat i två enskilda dominerande faktorer indikerar det på att frågorna går 

att utforma till två olika sensoriska skalor. 

Vi har även fått fram en skillnad mellan den autoteliska och den instrumentala 

dimensionen, främst i faktor fem och sex där vi får fram en förklaring att dessa 

underliggande aspekter har relevans till varandra.  

4.2 Klusteranalys 

I klusteranalysen har vi sammanställt fyra stycken kluster som uppvisar olika beteenden 

hos konsumenter. Höga värden i tabellen indikerar på att beteendet hos dessa människor 

är högsensoriska och låga värden visar ett lågsensoriskt beteende. Fördelningen av 

klustren är följande: kluster ett består av 39 stycken personer, kluster två består av 73 

stycken personer, kluster tre består av 30 stycken personer och kluster fyra består av 16 

stycken personer. Vi har valt att namnge klusterna i enlighet med hur personernas 

beteende i klustret är. Dessa blev således: “Tittande Tina”, “Högsensoriske Helle”, 

“Doftande Doris” och “Lågsensoriske Lambert”. 

 

Då vårt urval innefattar respondenter som bor i Stockholm och Gävle har övriga 

respondenter setts som bortfall och inte inkluderats i klusteranalysen. Som ovan nämnt 

har en omkodning skett där Stockholm har fått kod “1” och Gävle har fått kod “5”. Låga 

värden under 2,5 tyder på att majoriteten är från Stockholm och höga värden över 2,5 

tyder på att majoriteten är bosatta i Gävle.  

Hela klusteranalysen återfinns i bilaga 4 där både frågor och värden är inkluderade. 
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4.2.1 Kluster 1 - “Tittande Tina”  

Variabel Höga 

värden 

Variabel Låga 

värden  

När jag handlar ser jag på 

produkter. (A) 

  

6,74 När jag skummar av en butik 

gillar jag att provlyssna många 

produkter. (A) 

1,46 

Jag känner mig mer säker på 

att göra ett köp efter jag har 

sett produkten. (I)  

6,62 Det enda sättet att vara säker på 

om en produkt är värd att köpa 

är att lukta på den. (I) 

1,55 

Jag litar mer på produkter jag 

kan se på innan köp. (I) 

6,67 Jag gillar att provlyssna på 

produkter även fast jag inte 

tänker köpa dem. (A) 

1,95 

Tabell 10. Kluster 1, (egen). 

 

Kluster nummer ett kännetecknas av höga värden på frågorna som berör syn och att se 

på produkter innan köp. Kluster ett är det kluster som har störst andel kvinnor bosatta i 

Stockholm och som dessutom har den lägsta medelåldern samt inkomstnivån. Frågorna 

som personerna i klustret har uppvisat höga värden på är en blandning mellan 

autoteliska och instrumentala frågor vilket betyder att gruppen både ser på produkter för 

nöjets skull samt för att insamla information. Det högsta värdet har frågan “när jag 

handlar ser jag på produkter. (A) (6,74)” följt av frågorna “jag litar mer på produkter jag 

kan se på innan köp. (I) (6,67)” samt “jag känner mig mer säker på att göra ett köp efter 

jag har sett produkten. (I) (6,62)”.  

  

Den fråga som redovisat lägst värde är frågan: “när jag skummar av en butik gillar jag 

att provlyssna många produkter. (A) (1,46)” och har även visat låga värden på frågorna: 

“det enda sättet att vara säker på om en produkt är värd att köpa är att lukta på den. (I) 

(1,55)” och “jag gillar att provlyssna på produkter även fast jag inte tänker köpa dem. 

(A) (1,95)” Med ovanstående information kan vi utläsa att Tittande Tina inte bryr sig 

om att lyssna på produkter och tycker heller inte att dofta på produkter. Här dominerar 
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istället synsinnet och intrycken som Tittande Tina kan få genom att se, speciellt innan 

ett köp genomförs. 

  

Teorin skildrar att synsinnet är det främst dominerande sinnet, då Hultén et al. (2008) 

berättar att 70 till 80 procent att människans intryck kommer från vad vi ser. Tittande 

Tina tar alltså fasta på detta och låter synintrycken fånga hennes uppmärksamhet. 

Företag är idag redan duktiga på att hand om Tittande Tina och Lindstrom (2005, s. 87) 

beskriver att företag till 99 procent enbart fokuserar sinnena syn samt hörsel.  

 

4.2.2 Kluster 2 - “Högsensoriske Helle”  

Variabel Höga 

värden 

Variabel Låga 

värden  

Att lukta på produkter är roligt. (A) 6,08 När jag handlar ser jag på 

produkter. (A) 

6,05 

Jag känner mig mer säker på att göra ett 

köp efter jag har provlyssnat produkten (I)  

5,49     

Det enda sättet att vara säker på om en 

produkt är värd att köpa är att se på den. (I) 

5,68     

Tabell 11. Kluster 2, (egen). 

 

Kluster nummer två innefattar den största gruppen och består av 73 stycken 

respondenter. Denna grupp består av respondenter som kommer från både Stockholm 

och Gävle men majoriteten är bosatta i Stockholm. Medelåldern på personerna inom 

klustret Högsensoriske Helle är 30-40 år gamla och består mestadels av personer av det 

kvinnliga könet. Frågor där Högsensoriske Helle uppvisar höga värden på är bland 

annat: “att lukta på produkter är roligt.” (A) (6,08), “jag känner mig mer säker på att 

göra ett köp efter jag har provlyssnat produkten” (I), (5,49) samt “det enda sättet att vara 

säker på om en produkt är värd att köpa är att se på den”. (I), (5,68). 

Ingen fråga inom kluster nummer två uppvisar lägst värden. Alla frågor förutom en 

inom klustret uppgår däremot till det högsta eller näst högsta värdet. Denna fråga är: 
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“när jag handlar ser jag på produkter” (A), (6,05). I övriga kluster uppgår värden på 

denna fråga till 6,74, 6,10 samt 4,56 vilket gör att denna fråga ändå uppvisar liknande 

värden som de två andra klustren med högre värden.  

Personerna i detta kluster lägger mycket vikt på sensoriska intryck och uppvisar högst 

värden på de variabler som innefattar att konsumenten är ovillig att köpa en produkt i en 

butik om konsumenten inte kan provlyssna eller lukta på produkten. Dessa variabler 

tillhör den instrumenta dimensionen men Högsensoriske Helle uppvisar höga värden på 

variabler som tillhör både den autoteliska och den instrumentala dimensionen. Det 

betyder att Helle inte enbart luktar och lyssnar på produkter för nöjes skull när det 

handlar om produktbedömningar utan även för att kunna dra funktionella slutsatser och 

få information om en produktens kvalitet och förmåga. Detta ligger i linje med den 

forskning som Workman (2010, s. 128) utfört som skildrar att en konsument som har 

höga värden på instrumentala variabler använder sinnena för att få svar på frågor om 

produktens funktion och kvalitet. Vi kan dessutom konstatera att Högsensoriska Helle 

indikerar på breda multisensoriska beteenden då hon uppvisar höga värden på alla tre 

sinnesintryck. 

  

Att kluster nummer två innefattar flest respondenter finner vi ytterst intressant och 

Högsensoriske Helle kan kopplas ihop med en av de konsumenttyper som Soars (2009, 

s. 288) nämner i sin forskning. Denna konsumenttyp är förströelsehandlaren som är en 

grupp människor som är mycket inspirationssökande. Genom att använda sig av rätt 

atmosfär och miljö menar Soars (2009, s. 288) att marknadsförare kan locka dessa 

konsumenter till att dröja sig kvar i butiken och därmed göra ett köp. Högsensoriske 

Helle har haft högst värden på många av de variabler som behandlar hur just hur 

konsumenten beter sig när denne skummar av en butik. Vi kan därför dra slutsatsen att 

Högsensoriske Helle är en typisk förströelsehandlare. Högsensoriske Helle har även 

likheter med den kundtyp som Zarantonello och Schmitt (2010, s. 533) beskriver som 

holistisk, i och med att dessa konsumenter är intresserade av alla perspektiv och fäster 

stor vikt på varumärkesupplevelsen. 

 

Högsensoriske Helle uppvisar även hedoniska drag enligt Zarantonello och Schmit 

(2010, s. 539) forskning då de lägger stor vikt på varumärkesupplevelsen. Forskarna 

beskriver därmed att företag bör fokusera på känslomässiga aspekter hos deras 
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erbjudanden för att stimulera Högsensoriske Helle och för att göra dessa konsumenter 

intresserade.  

 

Eftersom detta är det största klustret anser vi även att Högsensoriske Helle är en person 

som företag skall ta stor hänsyn till och fokusera sina marknadsföringsresurser på. Då 

Högsensoriske Heller tycker att sensoriska intryck är roligt och viktigt kan företaget ha 

stor vinning av att tillgodose Högsensoriske Helles behov. Trots att vi inte har berört 

sinnena smak och känsel kan vi tänka oss att Helle även skulle uppvisa höga värden på 

de andra sinnena. Sinnesmarknadsföring kan därför antas vara lätt mottagligt för 

Högsensoriske Helle. 

4.2.3. Kluster 3 - “Doftande Doris” 

Variabel Höga 

värden 

Variabel Låga 

värden  

När jag går igenom 

butiker tar jag in de dofter 

jag känner. (A)  

  

5,33 Jag gillar att provlyssna på 

produkter även fast jag inte tänker 

köpa dem. (A) 

  

1,37 

Jag litar mer på produkter 

jag kan lukta på innan 

köp. (I) 

5,93 Det finns många produkter jag 

enbart skulle köpa om jag kan 

provlyssna dem innan köp. (I) 

1,97 

När jag handlar luktar jag 

på produkter. (A) 

5,93 Det enda sättet att vara säker på om 

en produkt är värd att köpa är att 

lyssna på den. (I)  

1,63 

Tabell 12. Kluster 3, (egen).  

 

Kluster tre kännetecknas av höga värden på frågorna som behandlar doftsinnet. 

Majoriteten är unga individer och är även det kluster där andelen bosatta i Gävle 

procentuellt är högst. Inkomstnivån är den näst lägsta i jämförelse med de övriga 

klustren. Frågorna som klustret uppvisar högst värden på är både autoteliska samt 

instumentala vilket betyder att gruppen både tar in dofter för nöjets skull samt för att 
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samla in information kring produkten. Doftande Doris visar bland annat upp höga 

värden vad gäller frågorna: “när jag handlar luktar jag på produkter. (A) (5, 93)”, “när 

jag går igenom butiker tar jag in de dofter jag känner. (A) (5,33)” och “jag litar mer på 

produkter jag kan lukta på innan köp. (I) (5,33)”.  

  

Klustret visar även höga värden på frågor som: “jag känner mig mer bekväm att köpa 

produkter jag kan lukta på. (I) (5,77)” samt “jag känner mig mer säker på att göra ett 

köp efter jag har luktat på produkten. (I) (5,70)”. De frågor där Doftande Doris 

redovisar låga värden är frågorna: “jag gillar att provlyssna på produkter även fast jag 

inte tänker köpa dem. (A) (1, 37)”, “det enda sättet att vara säker på om en produkt är 

värd att köpa är att lyssna på den. (I) (1,63)” samt “det finns många produkter jag enbart 

skulle köpa om jag kan provlyssna dem innan köp. (I) (1,97)”.  

  

Detta innebär att Doftande Doris kännetecknas av att ta in dofter både i butik och för att 

avgöra om en produkt är värd att köpa eller inte. Doftande Doris lägger inte något stort 

intresse kring att ta in ljud eller att provlyssna på olika produkter. För Doftande Doris är 

luktsinnet det dominerande sinnet.  

 

4.2.4 Kluster 4 - “Lågsensoriske Lambert“ 

Variabel Höga 

värden 

Variabel Låga 

värden  

Om jag inte kan se på en produkt 

i en butik är jag ovillig att köpa 

den. (I) 

4,81 När jag handlar luktar jag på produkter. 

(A) 

2,38 

    När jag går igenom butiker ser jag på 

alla produkter. (A)  

2,94 

    Om jag inte kan provlyssna en produkt i 

butik är jag ovillig att köpa den. (I) 

1,44 

Tabell 13. Kluster 4, (egen). 

 

I det sista klustret ser vi övervägande låga värden då klustret uppvisar lägst värden på 
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31 av 36 skalfrågor. Klustret Lågsenoriske Lambert har den högsta snittåldern, högst 

inkomst och har även procentuellt en högre andel män i jämförelse med de övriga 

klustrena.  

  

Frågorna som Lågsensoriske Lambert visar mycket låga värden på i jämförelse med 

övriga kluster är frågorna: “när jag handlar luktar jag på produkter. (A)” och “när jag 

går igenom butiker ser jag på alla produkter. (A)”. Lågsenoriske Lambert har värden 

som uppgår till 2,38 samt 2,94 på dessa frågor, där övriga kluster har värden mellan 

4,08 och 5,93. Detta indikerar på att personerna i denna grupp inte finner något intresse 

i att se på en stor mängd produkter eller lukta på olika produkter. Frågan som uppvisar 

högst värde är: “Jag litar mer på produkter jag kan se på innan köp. (I) (5,56)”, vilket är 

klustrets högst resulterande värde men är fortfarande det lägsta värdet i förhållande till 

övriga kluster.  

 

Lågsensoriske Lambert kan kopplas ihop med en av de andra konsumenttyper som 

Soars (2009, s. 288) nämner i sin forskning. Soars (2009, s. 288) nämner att denna 

konsumenttyp handlar för att uppfylla ett praktiskt behov som skall kännas nödvändigt 

för konsumenten i fråga. Dessa konsumenter tenderar att handla frekventa och 

behövliga produkter, som exempelvis mjölk som kräver lite beslutsfattande. Då 

Lågsensoriske Lambert generellt har uppvisat mycket låga värden kan vi dra en slutsats 

att Lågsensoriske Lambert har ett lågt behov och intresse av sensoriska intryck. 

Lågsensoriske Lambert har även likheter med den utilitaristiska konsumenten som 

Zarantonello och Schmitt (2010, s. 533) beskriver. Den utilitaristiska konsumenten 

fäster lite vikt på en varumärkesupplevelse, vilket stämmer bra överens på 

Lågsensoriske Lambert. Vi anser därför att Lågsensoriske Lambert är den konsument 

som företag bör lägga minst vikt på då han inte är intresserad och mycket lite mottaglig 

för sensoriska intryck. 

 

4.2.5 Kluster i motsatspar  

Efter ovanstående presentation av de olika klustren kan vi bilda motsatspar för att förstå 

beteenden hos de olika grupperna. Kluster ett, två och tre har en framträdande 

sinnesförmåga där höga värden har uppmätts. Kluster fyra har däremot visat motsatsen 

och givit svaga värden inom samtliga sinnen. Tittande Tina och Doftande Doris 

uppvisar båda relativt höga värden och kommer inte att diskuteras vidare här. Den 
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största skillnaden mellan klustren finns mellan Högsensoriske Helle och Lågsensoriske 

Lambert. Dessa kluster är varandras motsatser och kommer att diskuteras vidare nedan.  

4.2.6 Högsenoriske Helle vs Lågsensoriske Lambert - Kluster 2 vs Kluster 4 

Gruppen Högsensoriske Helle visar generellt höga värden på samtliga frågor medan 

Lågsensoriske Lambert uppvisar generellt låga värden. Vi har valt att sammanställa de 

tydligaste skillnaderna mellan klustren i tabellen nedan.     

  Högsensoriske 

Helle 

Lågsensoriske 

Lambert 

Att lukta på produkter är roligt. (A) 6,08 2,88 

Jag känner mig mer bekväm att köpa produkter 

jag kan lukta på. (I) 

5,90 2,44 

Jag känner mig mer säker på att göra ett köp 

efter jag har provlyssnat produkten. (I)  

5,49 1,56 

Att lyssna på ljud runt omkring mig är roligt. 

(A) 

5,47 3,75 

Det enda sättet att vara säker på om en produkt 

är värd att köpa är att se på den. (I)  

5,68 3,13 

När jag går igenom butiker ser jag på alla 

produkter. (A)  

4,86 2,94 

Tabell 14. Högsenoriske Helle versus Lågsensoriske Lambert - Kluster 2 versus Kluster 

4, (egen). 

Två av frågorna i tabellen behandlar sinnet hörsel och här finns stora skillnader mellan 

klustren. En av frågorna som skiljer sig åt är: “Att lyssna på ljud runt omkring mig är 

roligt (A)“. Här uppvisar Helle värdet 5,47 och Lambert har klustervärdet 3,75 vilket 

kan relateras till Soars (2009, s. 292) tidigare forskning där studier har visat att musik 

och ljud har en påverkan på konsumentens köpbeslut, spenderad tid i butiken, 

uppfattning om produkten och köpval. Fortsättningsvis kommer konsumenten att dröja 

sig kvar längre i butiken och spendera mer pengar om musik spelas. Då Högsensoriske 
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Helle uppvisar ett högt värde på denna fråga antyder det att Helle tycker det är roligt att 

det finns omgivande ljud i en butik som Högsensoriske Helle besöker och därmed 

kommer dröja sig kvar längre i butiken och spendera mer pengar. Lågsensoriske 

Lambert är däremot motsatsen till detta. Han tycker inte det är lika roligt att ta in 

omgivande ljud i samma utsträckning som Helle och att anpassa musiken och de 

omgivande ljuden efter Lågsensoriske Lamberts tycke och smak hade troligtvis inte gett 

något utfall på tiden han spenderade i butiken eller hur mycket han spenderade.  

När det gäller frågorna beträffande doft skiljer sig Högsensoriske Helles och 

Lågsensoriske Lamberts värden åt markant. På frågan: “att lukta på produkter är roligt. 

(A)” uppvisar Helle ett klustervärde på 6,08 medan Lambert har ett värde på 2,88. Detta 

kan kopplas till Soars (2009, s. 293) forskning som visade att dofter kan användas för 

att få konsumenten att frammana känslor, dröja sig kvar längre i butiken och köpa mer. 

Precis som för omgivande ljud tycker Högsensoriske Helle att det är roligt att dofta på 

produkter, vilket kommer att resultera i att väldoftande butiker och produkter kommer 

få Helle att vara mer benägen att stanna längre i butiken och köpa mer. Detta kommer 

inte vara fallet för Lågsensoriske Lambert då han inte anser att det är roligt att lukta på 

produkter. 

Högsensoriske Helle uppvisar höga värden på alla sinnesintryck vilket indikerar på att 

samtliga sinnen kombineras starkt med varandra. Detta överrensstämmer med Balaji et 

al. (2011, s. 514) forskning som skildrar att konsumenter ofta iakttar mer än ett 

sensoriskt sinne och att bedömningen av en produkt ofta sker multisensoriskt. 

Lågsensoriske Lambert uppvisar däremot motsatsen med låga värden på samtliga 

sinnesskalor. 

 

4.2.7 Sammanfattning klusteranalys 

Med en könsfördelning på 77 procent kvinnor hade vi prognoserat för att könseffekterna 

hade blivit allt tydligare och varit dominerade av kvinnor inom vissa kluster. Det kan vi 

se att så inte är fallet och skillnaden mellan könen är högst marginella. Vi kan därmed 

inte fastställa en statistisk säkerställd skillnad i beteende mellan män och kvinnor. Detta 

är samma resultat som forskarna Nuszbaum et al. (2010, s. 272) kom fram till efter att 

de studerade “Need for Touch” skalan i Tyskland. Detta visar att både “Need for 

Touch” skalan och vår utformning av skalorna för sinnens doft, hörsel och syn inte visar 

sig ha någon statistisk säkerställd skillnad mellan könen.  
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Soars (2009, s. 293) kom dock fram till att kön har en påverkan på luktsinnet i sin 

forskning.  Vi kunde se att frågan “att lukta på produkter är roligt” (A) skiljde sig 

mellan könen där kvinnor visade högre värden i jämförelse med män (se bilaga 4). I 

övrigt kunde vi inte se någon utmärkande skillnad mellan doftpreferenser och kön.  

4.2.7.1 Indextabell 

Följande matris använder vi klustertillhörighet och faktorernas förklaringskraft för att 

skapa ett index för att illustrera var en företagare kan och bör fokusera sina resurser.  

  Kluster  Tittande Tina Högsensoriske 

Helle 

Doftande 

Doris 

Lågsensoriske 

Lambert 

Faktor Förklarar 

x% av 

variansen 

39 personer 

(24,6% av 

populationen) 

73 personer 

(46,2% av 

populationen) 

30 personer 

(18,9% av 

populationen) 

16 personer 

(10,1% av 

populationen) 

Behov av Doft 34,2% 73 100 66 55 

Behov av Ljud 14,2% 48 75 41 30 

Synintryck som 

ger trygghet 

9,7%  43 70 36 25 

Synintryck som 

ger välbehag 

4,7%  36 63 29 18 

Instrumentala 

behov av 

synintryck 

3,9% 35 62 28 17 

Autoteliska 

behov doft och 

ljud  

3,4% 35 62 28 17 

Tabell 15. Indextabell, (egen).   
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4.3 Korrelationsanalys 

Vi valde att genomföra en korrelationsanalys på variablerna i faktor sex. Detta valde vi 

att göra eftersom den faktorn stack ut gentemot de övriga faktorerna då faktorn 

uppvisade korsladdningar. Vi ville därför att se om variablerna hade något samband till 

varandra. Vi har jämfört variablerna i korrelationsmatrisen och fått fram att samtliga 

frågor i faktor sex har höga korrelationer med nedanstående frågor. Frågorna som har 

två asterisker uppvisar ett högt samband förklarar Bryman och bell (2013, s. 361).  

Samtliga korrelationskoefficienter har värden större än 0,5, vilket Santoso (2002) 

framställer genom Rettob (2013, s. 86) som ett starkt samband, och alla koefficienter är 

dessutom positiva.  

“När jag handlar gillar jag att lukta på många produkter” har en starkast 

korrelation med frågorna:  

• “När jag handlar är det viktigt för mig att lukta på produkterna” (0,725**) 

• “Jag gillar att lukta på produkter även fast jag inte tänker köpa dem” (0,707**) 

  

“Jag gillar att lukta på produkter även fast jag inte tänker köpa dem” har starkast 

korrelation med frågorna: 

• “När jag handlar gillar jag att lukta på många produkter” (0,707**) 

• “Jag känner mig mer säker på ett köp efter att jag luktat på produkten* (0,562**) 

• “Att lukta på produkter är roligt” (0,561**) 

  

“När jag handlar gillar jag att provlyssna många produkter” har starkast 

korrelation med frågorna:  

• “När jag handlar är det viktigt för mig att provlyssna produkterna” (0,684**) 

• “Jag gillar att provlyssna på produkter fast jag inte tänker köpa dem” (0,674**) 

• “När jag handlar provlyssnar jag på produkter” (0,663**) 

• “Jag känner mig mer säker på att göra ett köp efter att jag har provlyssnat 

produkten” (0,615**) 

 

“Jag gillar att provlyssna på produkter fast jag inte tänker köpa dem” har starkast 

korrelation med frågorna  

• “När jag handlar gillar jag att provlyssna många produkter” (0,674**) 

• “När jag handlar är det viktigt för mig att provlyssna produkterna” (0,525**) 
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• “När jag handlar provlyssnar jag på produkter” (0,508**) 

 

4.3.1 Sammanfattning korrelationsanalys 

Den korrelationsanalys som SPSS tillhandahöll oss visade att många frågor hade 

positivt signifikanta samband med varandra. Vi kan då tolka att frågorna som behandlar 

doft har ett samband med andra doftfrågor medan frågor som behandlar ljud har ett 

samband till andra ljudfrågor. Det indikerar ytterligare till att frågorna separat skulle 

fungera väl i ett enskilt frågeformulär. 

Faktor sex som namngavs till “autoteliska behov av doft och ljud” förklarar 3,4 procent 

av den totala variansen och vi kommer inte vidare diskutera denna faktor utan vi 

strävade efter att säkerställa ett samband mellan “autoteliska behov av doft och ljud” till 

de andra enkätfrågorna. Detta kan vi med vår korrelationsanalys nu kan bekräfta 

stämmer.   

4.4 Deskriptiv statistik 

I tabellen beträffande deskriptiv statistik (se bilaga 5) går det att utläsa att en betydande 

del av respondenterna är kvinnor (78 procent) och en mindre del av respondenterna är 

män (22 procent). Det totala antalet respondenter som svarade på varje enskild fråga var 

158 stycken. Det går även att utläsa att de variabler som behandlar sinnet syn generellt 

sett har högre medelvärde (högsta medelvärdet uppgår till 6,39)  än de variabler som 

behandlar sinnena lukt och hörsel. Enligt vår deskriptiva statistik kan vi se vilka 

medelvärden som är höga, och därmed dra slutsasen att respondenterna i vår 

undersökning tycker variabeln med högt medelvärde är viktig.  

Gällande sinnet lukt hade frågan: “att lukta på produkter är roligt. (A)” högst värde hos 

respondenterna med ett medelvärde på 5,23, medan frågan: “det enda sättet att vara säker 

på om en produkt är värd att köpa är att lukta på den. (I)” hade lägst medelvärde på 3,26. 

Detta betyder att konsumenter tycker om att lukta på olika produkter och eftersom de 

tycker att det är roligt förmodar vi att konsumenterna i fråga även jämför produkter på 

det här sättet. Trots detta så är doften på en produkt inte det som fäller avgörandet för om 

det blir ett köp eller ej. Detta beskrivs även i teorin när Morrin och Ratneshwar (2000) 

gör en jämförelse mellan känsel och syn och menade att känseln (pennans 

greppegenskaper) inte är det enda som konsumenten tar hänsyn till utan även de visuella 

aspekterna (syn). Frågan som hade högst medelvärde gäller synsinnet var “jag litar mer 
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på produkter jag kan se på innan köp. (I)”  och frågan “när jag skummar av en butik är 

det viktigt för mig att se på produkterna. (A)” där bägge hade ett medelvärde på 6,39, 

och det lägsta medelvärdet var 4,46 som gällde frågan “när jag går igenom butiker ser 

jag på alla produkter. (A)”. Därför anser vi att synsinnet sannolikt spelar en stor roll i 

och med att det lägsta medelvärdet fortfarande är högt och liksom Morrin och 

Ratneshwar (2000) förutsätter vi att även syn ihop med doft spelar en roll när 

konsumenten ska göra ett köp.  

  

För sinnet ljud var frågan: “att lyssna på ljud runt omkring mig är roligt. (A)” den fråga 

som har högst medelvärde på 5,02 och frågan: “Jag gillar att provlyssna på produkter 

även fast jag inte tänker köpa dem. (A)” hade lägst medelvärde på  2,53. Detta tyder på 

att våra respondenter tar in ljud runt omkring sig och tycker att det är roligt medan de 

inte anser det kul att provlyssna en produkt de inte har för avsikt att köpa.  

 

4.5 Vår utvecklade modell efter resultat  

Tidigare i vårt teorikapitel visade vi upp ett venn-diagram som visar hur sinnena 

integrerar med varandra på ett multisensoriskt plan där samtliga fem sinnen är 

inkluderade. Vi har sedan utgått från samma modell för att på ett tydligt vis presentera 

vårt resultat. Vi valde att grå-markera sinnena smak och känsel då det är två sinnen som 

vi inte diskuterar i vår studie men som vi ändå valde att ha med för att utgå från 

originalmodellen i så hög grad som möjligt. Vidare har vi placerat cirklar i diagrammet 

som vardera representerar varsitt kluster. Vår tolkning är att Högsensoriske Helle (grön) 

använder samtliga sinnen i en mycket högre grad än de övriga tre klustren och fick 

därmed en mycket större cirkel. Lågsensoriske Lambert (gul) är motsatsen till Helle och 

fick därmed en mindre cirkel för att visa att sinnena inte nyttjas i samma utsträckning. 

Tittande Tina (blå) tillämpar synen i högst grad och cirkeln blev därmed placerad längre 

åt synsinnets spets. Hon använder även luktsinnet något mer än hörselsinnet och därför 

placerades cirkeln åt höger. Doftande Doris (röd) cirkel placerades längre åt doftsinnets 

spets i och med att klustrets högsta värden är beträffande doft och lukt.  

Vår tolkning är att samtliga kluster är aktuella för konsumenterna som finns i vårt 

samhälle.  Därför tycker vi det är intressant att uppmärksamma var de olika klustrena 

främst befinner sig i venn-diagrammet. Den slutsats vi kan dra är att 

konsumentbeteendet har en multisensorisk karaktär. 
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Figur 7, Venndiagram och venndiagram med våra kluster inkluderde, (egen).  
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5. Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien: Att analysera om och hur “Need for Touch” skalan går att omsättas 

till andra sinnen och användas inom multisensorisk marknadsföring. 

Syftet med vårt arbete är att analysera om och hur “Need for Touch” skalan går att 

omsättas till andra sinnen där vi valde sinnena lukt, hörsel och syn. Krishna (2012, s. 

16) framställer att följande sensoriska skalor saknas och bidraget med denna uppsats är 

att vi kan konstatera att det går att omsätta “Need for Touch” skalan till ytterligare tre 

sinnen.  

  

Primärt kunde vi se att respondenterna förstod enkätfrågorna och sekundärt kunde vi 

även få fram ett resultat som visar att många respondenter har svarat konsekvent genom 

hela enkäten. Genom vår enkätstudie kunde vi även få fram höga Cronbach’s 

Alphavärden som gjorde det möjligt att genomföra en faktoranalys. En bra faktoranalys 

är också en bekräftelse på hög intern validitet. Efter att ha utfört vår analys kan vi 

dessutom fastställa att skalorna står självständigt och kombineras därför inte med 

varandra. I vår faktoranalys fick vi fram sex underliggande dimensioner där faktor ett 

innehöll samtliga doftfrågor och faktor två innehöll 83 procent av alla frågor som berör 

sinnet hörsel. Synfrågorna delades upp i faktor tre, fyra och fem. I och med att samtliga 

respondenter har angett höga värden på syn ser vi att synintryck är viktigt. Detta är inte 

speciellt överraskande då 70 till 80 procent av människans intryck sker via synsinnet 

enligt Hultén et al. (2008). Att synfrågorna är uppdelade mellan tre olika faktorer visar 

att synsinnet är mer komplext och att det finns tre underliggande dimensioner till varför 

konsumenter önskar att se en produkt innan köp.  

  

Utifrån vår undersökning kan vi även konstatera att det finns två stycken kluster som 

utmärker sig. Det ena klustret uppvisar generellt höga värden och det andra klustret 

uppvisar generellt låga värden. Vi valde att namnge dessa kluster till Högsensoriske 

Helle och Lågsensoriske Lambert. Mellan Högsensoriske Helle och Lågsensoriske 

Lambert ser vi en tydlig skillnad i konusumetbeteende och undersökningen visar att 

Högsenoriske Helle både luktar, ser och lyssnar innan ett köp genomförs medan 

Lågsensoriske Lambert inte använder sinnena i lika stor utsträckning vid ett 

produktköp. Detta kan dock handla om att Lågsensoriske Lambert inte är lika medveten 

om sina sinnesintryck. Daunfeldt, Rudholm och Sporre (2017, s. 4) har i sin forskning 
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undersökt hur musik påverkar kunderna utanför deras medvetande och konstaterade att 

varumärkesanpassad musik genererade högre intäkter vilket var något som kunderna 

inte var medvetna om. Det är alltså inte helt säkert att Lågsenoriske Lambert är så pass 

distanserad till sinnesintryck som våra resultat visar, utan det kan handla om att dessa 

respondenter inte reflekterar eller är medvetna om hur deras sinnen påverkar deras 

köpbeteende.   

 

Vi fann att människor är multisensoriska men att den underliggande drivkraften är olika 

hos olika konsumenter eftersom faktoranalysen gör en tydlig uppdelning mellan sinnena 

doft, ljud och syn. Det betyder att våra respondenter använder flera sinnen samtidigt 

men har olika skäl till varför de föredrar att använda antingen en, två eller tre sinnen 

samtidigt. Ett exempel kan vara att en individ finner det lugnande att lukta på ett 

doftljus och samtidigt känner en trygghet att se på doftljuset innan ett köp genomförs. 

Bägge sinnen används av individen men den lugnande känslan respektive trygghet 

skiljer sig åt.  

 

En undersökning där “Need for Touch” skalan testats på nytt har skett en gång i 

Tyskland då forskarna Nuszbaum, Voss, Klauer, och Betsch (2010) ville utröna om det 

fanns någon skillnad mellan könen. “Need for Touch” skalan har däremot aldrig tidigare 

omsatts till andra sinnen. Den här studien är således unik i sitt slag och nedan kommer 

vi presentera vilket teoretiskt och praktiskt bidrag vår studie bidrar till och hur vidare 

forskning kan utveckla detta ämne.  

  

5.1 Uppsatsens bidrag 

5.1.1 Uppsatsens teoretiska bidrag 

Uppsatsens teoretiska bidrag till ämnet företagsekonomi och sinnesmarknadsföring 

består av en utökad kunskap om sinnenas betydelse och utveckling av den teoretiska 

grunden. Genom att utöka Peck och Childers (2013) skala om behov av beröring till tre 

stycken nya fungerande skalor har vi belyst att det faktiskt är möjligt att använda sig av 

skalor för doft, ljud och syn för att mäta konsumenters individuella behov av dessa 

sinnen beträffande produktbedömning. Nedan kommer vi att presentera varje enskild 

skalas teoretiska bidrag för att belysa vilken vikt de spelar för den framtida 

konsumentforskningen.  
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Behov av doft - “Need for Scent” 

Behov av doft är den skala som uppvisar högst värde av Cronbach’s Alpha, vilket 

uppgår till 0,941 och därmed även har högst intern reliabilitet. I kombination med att 

faktor ett innefattar alla doftfrågor kan vi se att denna skala kan stå helt självständig och 

användas inom sinnesmarknadsföring.  

 

Behov av ljud - “Need for Sound” 

Skalan som behandlar behov av ljud uppvisar precis som skalan som behandlar behov 

av doft höga värden av Cronbach´s Alpha, vilket uppgår till 0,933 och därmed även 

uppnår hög intern reliabilitet. Vi kan därför konstatera att även behov av ljud är en skala 

som är självständig och fullt fungerande att användas inom forskningen kring 

sinnesmarknadsföring.  

  

Behov av syn - “Need for Vision” 

Skalan som behandlar behov av syn har ett högt Cronbach’s Alphavärde på 0,871 och 

kan precis som doft och ljudskalorna ses som en självständig skala. Våra respondenter 

har visat att synsinnet är viktigt gällande produktbedömning då medelvärdet på 

likertskalan är högt. Tidigare forskning visar att synsinnet hjälper till att skapa värde 

och en positiv känsla och med vår skala har vi fått fram att respondenterna i stor 

utsträckning använder synsinnet i sin bedömning av ett köp. Då skalan grundar sig på 

intryck som ger välbehag samt instrumentala och autoteliska behov kan vår skala 

användas för att få fram ytterligare information kring denna tredimensionella skala. 

  

Det övergripande resultatet visar att enkätutformningen går att applicera till sinnena 

doft, ljud och syn vilket stämmer överens med vårt syfte. Ytterligare kan vi presentera 

att vi inte ser en tydlig delning mellan autoteliska och instrumentala behov. Samtliga 

kluster innehåller variabler från båda bakomliggande dimensioner och vi kan därmed 

inte presentera något kluster som framträdande enbart visar höga värden från någon av 

dem. Workmans (2010, s. 128) forskning skildrar att detta syns på individnivå men i 

och med att vi inte har analyserat individerna var för sig samt att inget kluster utmärker 

sig kan vi inte presentera någon statistisk säkerställd slutsats kring detta. 

 

 

 



”Individuella skillnader i sensoriska behov” | E. Ekholm & A. von Schreeb  

 

 

74 

 

 5.1.2 Uppsatsens praktiska bidrag  

Behov av doft - Need for Scent  

Företag kan genom att använda sig av “Need for Scent” skalan segmentera ut vilka 

personer som har ett högt behov av doft och profilera sig till dem genom att koppla 

dofter till positiva känslor till varumärket och därmed stärka kundens lojalitet. ”Need 

for Scent” kan stärka lönsamheten och vara direkt avgörande för hur individuella och 

personliga erfarenheter skapas hos konsumenten. Därmed anser vi att skalan är 

användbar i företagens arbete med sinnesmarknadsföring och profilering. En god doft i 

servicelandskapet kan leda till att konsumenter stannar kvar längre i butiken och med 

våra resultat ser vi att konsumenter faktiskt tar hänsyn till doft runt omkring sig. Ett 

exempel är att företag kan placera ut doftpinnar eller något annat som genererar doft i 

butik och i provrum för att höja doftupplevelsen och därmed nå kunderna på ett djupare 

plan.  

  

Behov av ljud - Need for Sound  

”Need for Sound” skalan kan bidra till att företag tar hänsyn till ljud som lyfter fram en 

positiv inverkan på konsumenten och bidrar till en stämning. Musik ger utslag på 

konsumentens köpbeteende trots att många av konsumenterna inte är uppmärksamma på 

vilken musik som spelas. Att vara medveten om vilka konsumenter som har ett högt 

behov av ljud och profilera sig till dem kan därför göra att företaget ökar sin lönsamhet. 

Därmed anser vi att även denna skala är användbar i företagens arbete med 

sinnesmarknadsföring och profilering. Ett exempel där företag kan använda sig av ljud i 

sin marknadsföring för att nå ut till konsumenter som har ett högt behov av ljud är att 

använda sig av bakgrundsmusik som passar företagets image, exempelvis lugn musik 

till en hotellreception som riktar in sig på harmonisk vistelse och modern musik i en 

trendig klädbutik.  

 

Behov av syn - Need for Vision 

Även synintryck bidrar till att skapa värde och en positiv känsla hos konsumenten. En 

trevlig fysisk miljö påverkar kundernas beteende och är särskilt viktig i servicelandskap 

där kunden befinner sig fysiskt, som exempelvis butiker, restauranger och hotell. Med 

vårt resultat fick vi fram att våra respondenter ser både för nöjets skull och för att samla 

in information. Att skapa en miljö som är inbjudande och som skapar en positiv bild är 

därför betydelsefullt för företag som vill åstadkomma en varumärkesupplevelse för sina 
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kunder. För att skapa en inbjudande miljö kan butiker, hotell och restauranger dekorera 

med tavlor, blommor eller annat som är inbjudande för ögat. Att även se över ljuset i 

lokalen kan också vara främjande för att skapa en god miljö.   

 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Vår aktuella forskning har konstaterat att sinnena doft, ljud och syn självständigt bildar 

tre skalor och vidare forskning skulle därför kunna testa skalorna i en konsumentstudie 

på en större mängd människor. Detta har inte ingått i vårt syfte och vi kan därmed inte 

generalisera kundernas beteende. För att få fram generaliserbara resultat kan vidare 

forskning därmed applicera dessa skalor på en större population.  

Det vore även intressant att se om resultatet skiljer sig mellan olika produkter. Vidare 

forskning skulle därför kunna testa dessa skalor i olika affärer eller bland personer i 

olika åldrar för att se om resultatet skiljer sig åt. Det vore dessutom intressant att enbart 

studera synfrågorna och se om det går att bilda en än mer självständig skala, eller om 

ytterligare forskning också får fram samma tre underliggande aspekter som vi fick fram.  

Ett annat förslag till vidare forskning är att studera varje enskilt kluster på ett djupare 

plan genom en kvalitativ undersökning där högsensoriska och lågsensoriska individer 

intervjuas. Det vore intressant att se om respondenternas svar beror på deras egen 

sinnesuppfattning eller om det skiljer sig rent biologiskt mellan de olika respondenterna.  

Soars (2009, s. 286) presenterar Maynard och Co (2007) undersökning som visar att en 

kund som spenderar lång tid i en butik i genomsnitt även spenderar dubbelt så mycket 

pengar. En ytterligare fråga som dykt upp under arbetets gång är därför om 

högsensoriska individer spenderar mer pengar i en butik på grund av sina starka 

sinnesintryck eller inte. Balaji et al. (2011, s. 517) skildrar även att en multisensorisk 

bedömning signifikant förbättrar konsumentens attityd till produkten samt att en 

multisensorisk upplevelse leder till större köpavsikter. Kommer Högsensoriske Helle 

spendera mer pengar än Lågsensoriska Lambert eller kan det vara så att sinnen även 

används som ett selektivt verktyg där varje enskilt köp noga övervägs och därmed 

skapar mindre konsumtion? Detta vore intressant att studera vidare.  

Sist är det även intressant att se om våra skalor går att omsätta till sinnet smak, vilket 

inte har studerats tidigare.  
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Bilagor 

Bilaga 1:  

 

Bilaga 2: Alla frågor med exempel 

  

Orginalfråga NFT Doft Ljud Syn 

1. When walking 

through stores, I 

can’t help 

touching all kinds 

of products. (A) 

När jag går igenom 

butiker tar jag in de 

dofter jag känner. 

Exempel: När jag går 

igenom en butik stannar 

jag upp vid 

provsmakning om de 

luktar gott 

När jag går igenom butiker 

tar jag in de ljud jag hör. 

Exempel: Bakgrundsmusik. 

  

När jag går 

igenom butiker 

ser jag på alla 

produkter. 

  

  

2. Touching 

products can be 

fun. (A) 

Att lukta på produkter är 

roligt. Exempel: När jag 

köper färskvaror, doftljus 

eller blommor.  

Att lyssna på ljud runt 

omkring mig är roligt. 

Exempel: När jag sitter på 

en bar eller går på en 

promenad. 

Att se på 

produkter är 

roligt. 

3. I place more 

trust in products 

that can be 

Jag litar mer på produkter 

jag kan lukta på innan köp. 

Exempel: När jag ska köpa 

Jag litar mer på produkter 

jag kan lyssna på innan 

köp. Exempel: 

Jag litar mer på 

produkter jag kan 

se på innan köp. 
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touched before 

purchase. (I) 

blommor, färskvaror, en ny 

bil eller sköljmedel.  

Kaffebryggare eller 

dammsugare. 

  

  

4. I feel more 

comfortable 

purchasing a 

product after 

physically 

examining it. (I) 

  

Jag känner mig mer 

bekväm att köpa produkter 

jag kan lukta på. Exempel: 

När jag ska köpa blommor, 

färskvaror, en ny bil eller 

sköljmedel.  

Jag känner mig mer 

bekväm att köpa produkter 

jag kan provlyssna. 

Exempel: Maskinell eller 

teknisk utrustning 

  

Jag litar mer på 

produkter jag kan 

se på innan köp. 

  

5. When browsing 

in stores, it is 

important for me 

to handle all kinds 

of products. (A) 

När jag skummar av en 

butik är det viktigt för mig 

att lukta på olika 

produkter. Exempel: 

Produkter som blommor, 

färskvaror eller sköljmedel.  

När jag skummar av en 

butik är det viktigt för mig 

att provlyssna olika 

produkter. Exempel: I 

butiker som säljer 

maskinell eller teknisk 

utrustning. 

När jag handlar är 

det viktigt för mig 

att se på 

produkterna. 

  

6. If I can’t touch a 

product in the 

store, I am 

reluctant to 

purchase the 

product. (I)  

  

Om jag inte kan lukta på en 

produkt i en butik är jag 

ovillig att köpa den. 

Exempel: När jag handlar 

blommor, färskvaror, en ny 

bil eller sköljmedel. 

Om jag inte kan provlyssna 

en produkt i butik är jag 

ovillig att köpa den. 

Exempel: Maskinell eller 

teknisk utrustning. 

Om jag inte kan 

se på en produkt i 

en butik är jag 

ovillig att köpa 

den. 

  

  

7. I like to touch 

products even if I 

have no intention 

of buying them. 

(A) 

  

Jag gillar att lukta på 

produkter även fast jag inte 

tänker köpa dem. Exempel: 

I en butik som säljer 

blommor, färskvaror eller 

sköljmedel.  

Jag gillar att provlyssna på 

produkter även fast jag inte 

tänker köpa dem. Exempel: 

Maskinell eller teknisk 

utrustning. 

Jag gillar att se på 

produkter även 

fast jag inte tänker 

köpa dem. 

  

  

8. I feel more 

confident making 

a purchase after 

Jag känner mig mer säker 

på att göra ett köp efter jag 

har luktat på produkten. 

Jag känner mig mer säker 

på att göra ett köp efter jag 

har provlyssnat produkten. 

Jag känner mig 

mer säker på att 

göra ett köp efter 
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touching a 

product. (I) 

Exempel: När jag ska köpa 

blommor, färskvaror, en ny 

bil eller sköljmedel. 

Exempel: Maskinell eller 

teknisk utrustning. 

jag har sett 

produkten. 

9. When browsing 

in stores, I like to 

touch lots of 

products. (A) 

När jag skummar av en 

butik gillar jag att lukta på 

många produkter. 

Exempel: När jag befinner 

mig i en butik som säljer 

blommor, färskvaror eller 

sköljmedel.  

När jag skummar av en 

butik gillar jag att 

provlyssna många 

produkter. Exempel: 

Maskinell eller teknisk 

utrustning. 

När jag handlar 

gillar jag att se på 

många produkter. 

  

  

10. The only way 

to make sure a 

product is worth 

buying is to 

actually touch it. 

(I) 

Det enda sättet att vara 

säker på om en produkt är 

värd att köpa är att lukta på 

den. Exempel: När jag ska 

köpa blommor, färskvaror, 

en ny bil eller sköljmedel.  

Det enda sättet att vara 

säker på om en produkt är 

värd att köpa är att lyssna 

på den. Exempel: Ny 

bostad, maskinell eller 

teknisk utrustning. 

Det enda sättet att 

vara säker på om 

en produkt är värd 

att köpa är att se 

på den. 

11. There are 

many products that 

I would only buy 

if I could handle 

them before 

purchase. (I) 

Det finns många produkter 

som jag enbart skulle köpa 

om jag kan lukta på dem 

innan köp. Exempel: Om 

jag ska köpa blommor, 

färskvaror, en ny bil eller 

sköljmedel.  

Det finns många produkter 

jag enbart skulle köpa om 

jag kan provlyssna dem 

innan köp. Exempel: 

Maskinell eller teknisk 

utrustning. 

  

Det finns många 

produkter som jag 

enbart skulle köpa 

om jag kan se på 

dem innan köp. 

12. I find myself 

touching all kinds 

of products in 

stores. (A)  

När jag handlar luktar jag 

på produkter. Exempel: 

När jag ska välja 

sköljmedel, färskvaror eller 

en ny deodorant.  

När jag handlar provlyssnar 

jag produkter. Exempel: 

När jag ska köpa maskinell 

eller teknisk utrustning. 

När jag handlar 

ser jag på 

produkter. 
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Bilaga 3: Enkätutformning 
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Bilaga 4: Klusteranalys 

  1 2 3 4  

När jag går igenom butiker tar jag in de dofter jag känner. 

(A)                                                                        

4,28 5,12 5,33 2,44 

Att lukta på produkter är roligt. (A) 4,44 6,08 5,43 2,88 

Jag litar mer på produkter jag kan lukta på innan köp. (I) 4,00 5,85 5,93 2,63 

Jag känner mig mer bekväm att köpa produkter jag kan lukta 

på. (I) 

3,85 5,90 5,77 2,44 

När jag skummar av en butik är det viktigt för mig att lukta på 

olika produkter. (A) 

2,23 5,01 4,73 1,55 

Om jag inte kan lukta på en produkt i en butik är jag ovillig att 

köpa den. (I) 

1,85 4,56 4,07 1,31 

Jag gillar att lukta på produkter även fast jag inte tänker köpa 

dem. (A) 

2,67 4,79 4,43 1,75 

Jag känner mig mer säker på att göra ett köp efter jag har 

luktat på produkten. (I) 

3,10 5,85 5,70 1,94 

När jag skummar av en butik gillar jag att lukta på många 

produkter. (A) 

1,97 4,51 4,40 1,63 

Det enda sättet att vara säker på om en produkt är värd att 

köpa är att lukta på den. (I) 

1,51 4,22 4,17 1,44 

Det finns många produkter som jag enbart skulle köpa om jag 

kan lukta på dem innan köp. (I) 

2,49 4,96 4,57 1,31 

När jag handlar luktar jag på produkter. (A) 4,08 5,55 5,93 2,38 
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När jag går igenom butiker tar jag in de ljud jag hör. (A) 4,62 5,27 3,97 3,88 

Att lyssna på ljud runt omkring mig är roligt. (A) 4,97 5,47 4,67 3,75 

Jag litar mer på produkter jag kan provlyssna på innan köp. (I) 2,41 4,52 1,93 1,75 

Jag känner mig mer bekväm att köpa produkter jag kan 

provlyssna. (I) 

3,08 5,11 2,30 2,06 

När jag skummar av en butik är det viktigt för mig att 

provlyssna olika produkter. (A) 

2,26 4,70 2,03 1,63 

Om jag inte kan provlyssna en produkt i butik är jag ovillig att 

köpa den. (I) 

2,15 4,77 1,83 1.44 

Jag gillar att provlyssna på produkter även fast jag inte tänker 

köpa dem. (A) 

1,95 3,51 1,37 1,63 

Jag känner mig mer säker på att göra ett köp efter jag har 

provlyssnat produkten. (I) 

2,95 5,49 2,70 1,56 

När jag skummar av en butik gillar jag att provlyssna många 

produkter. (A) 

1,46 3,96 1,67 1,63 

Det finns många produkter jag enbart skulle köpa om jag kan 

provlyssna dem innan köp. (I) 

2,23 4,37 1,97 2,00 

Det enda sättet att vara säker på om en produkt är värd att 

köpa är att lyssna på den. (I)  

2,18 4,86 1,63 1,81 

När jag handlar provlyssnar jag produkter. (A) 2,13 4,81 1,80 1,50 

När jag går igenom butiker ser jag på alla produkter. (A) 4,56 4,86 4,17 2,94 



”Individuella skillnader i sensoriska behov” | E. Ekholm & A. von Schreeb  

 

 

95 

 

Att se på produkter är roligt. (I) 5,38 5,78 4,83 3,69 

Jag litar mer på produkter jag kan se på innan köp. (I) 

  

6,67 6,44 6,33 5,56 

Jag känner mig mer bekväm att köpa produkter jag kan se på. 

(I) 

6,49 6,48 6,47 5,38 

När jag skummar av en butik är det viktigt för mig att se på 

produkterna. (A) 

6,49 6,33 6,33 5,13 

Om jag inte kan se på en produkt i en butik är jag ovillig att 

köpa den. (I) 

5,59 5,52 4,77 4,81 

Jag gillar att se på produkter även fast jag inte tänker köpa 

dem. (A) 

5,74 5,64 4,93 4,81 

Jag känner mig mer säker på att göra ett köp efter jag har sett 

produkten. (I) 

6,62 6,49 6,23 5,13 

När jag handlar gillar jag att se på många produkter. (A) 5,95 5,75 5,20 4,25 

Det enda sättet att vara säker på om en produkt är värd att 

köpa är att se på den. (I) 

5,51 5,68 4,97 3,13 

Det finns många produkter som jag enbart skulle köpa om jag 

kan se på dem innan köp. (I) 

6,38 6,32 5,77 4,0 

När jag handlar ser jag på produkter. (A) 6,74 6,05 6,10 4,56 

Ålder 

  

2,56 3,00 2,70 4,25 

Kön 1,87 1,75 1,83 1,56 
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Boendeort 1,92 2,21 2,87 2,25 

Inkomstnivå 1,28 1,58 1,43 1,75 

  

Bilaga 5: Deskriptiv statistisk 

 

Deskriptiv statistisk           

  Antal Minimum Maximum Medelvärde Standard 

avvikelse 

När jag går igenom butiker tar 

jag in de dofter jag känner. (A) 

158 1 7 4,6835 1,67 

Att lukta på produkter är roligt. 

(A) 

158 1 7 5,2278 1,78 

Jag litar mer på produkter jag 

kan lukta på innan köp. (I) 

158 1 7 5,0823 1,73 

Jag känner mig mer bekväm att 

köpa produkter jag kan lukta på. 

(I) 

158 1 7 5,0190 1,75 

När jag skummar av en butik är 

det viktigt för mig att lukta på 

olika produkter. (A) 

158 1 7 3,91 1,99 

Om jag inte kan lukta på en 

produkt i en butik är jag ovillig 

att köpa den. (I) 

158 1 7 3,47 1,88 

Jag gillar att lukta på produkter 

även fast jag inte tänker köpa 

158 1 7 3,89 2,02 



”Individuella skillnader i sensoriska behov” | E. Ekholm & A. von Schreeb  

 

 

97 

 

dem. (A) 

Jag känner mig mer säker på att 

göra ett köp efter jag har luktat 

på produkten. (I) 

158 1 7 4,75 1,96 

När jag skummar av en butik 

gillar jag att lukta på många 

produkter. (A) 

158 1 7 3,57 1,89 

Det enda sättet att vara säker på 

om en produkt är värd att köpa 

är att lukta på den. (I) 

158 1 7 3,26 1,91 

Det finns många produkter som 

jag enbart skulle köpa om jag 

kan lukta på dem innan köp. (I) 

158 1 7 3,91 2,04 

När jag handlar luktar jag på 

produkter. (A) 

158 1 7 4,94 1,83 

När jag går igenom butiker tar 

jag in de ljud jag hör. (A) 

158 1 7 4,72 1,52 

Att lyssna på ljud runt omkring 

mig är roligt. (I) 

158 1 7 5,02 1,51 

Jag litar mer på produkter jag 

kan provlyssna på innan köp. (I) 

158 1 7 3,23 1,81 

Jag känner mig mer bekväm att 

köpa produkter jag kan 

provlyssna. (I) 

158 1 7 3,77 1,84 

När jag skummar av en butik är 

det viktigt för mig att provlyssna 

158 1 7 3,28 1,80 
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olika produkter. (A) 

Om jag inte kan provlyssna en 

produkt i butik är jag ovillig att 

köpa den. (I) 

158 1 7 3,23 1,80 

Jag gillar att provlyssna på 

produkter även fast jag inte 

tänker köpa dem. (A) 

158 1 7 2,53 1,64 

Jag känner mig mer säker på att 

göra ett köp efter jag har 

provlyssnat produkten. (I) 

158 1 7 3,94 2,01 

När jag skummar av en butik 

gillar jag att provlyssna många 

produkter. (A) 

158 1 7 2,67 1,70 

Det finns många produkter jag 

enbart skulle köpa om jag kan 

provlyssna dem innan köp. (I) 

158 1 7 3,23 1,97 

Det enda sättet att vara säker på 

om en produkt är värd att köpa 

är att lyssna på den. (I) 

158 1 7 3,14 1,72 

När jag handlar provlyssnar jag 

produkter. (A) 

158 1 7 3,24 1,84 

När jag går igenom butiker ser 

jag på alla produkter. (A) 

158 1 7 4,46 1,80 

Att se på produkter är roligt. (I) 158 1 7 5,29 1,49 
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Jag litar mer på produkter jag 

kan se på innan köp. (I) 

  

158 1 7 6,39 0,99 

Jag känner mig mer bekväm att 

köpa produkter jag kan se på. (I) 

158 1 7 6,37 1,01 

När jag skummar av en butik är 

det viktigt för mig att se på 

produkterna. (A) 

158 1 7 6,39 0,10 

Om jag inte kan se på en produkt 

i en butik är jag ovillig att köpa 

den. (I) 

158 1 7 5,323 1,69 

Jag gillar att se på produkter 

även fast jag inte tänker köpa 

dem. (A) 

158 1 7 5,45 1,39 

Jag känner mig mer säker på att 

göra ett köp efter jag har sett 

produkten. (I) 

158 1 7 6,37 1,01 

När jag handlar gillar jag att se 

på många produkter. (A) 

158 1 7 5,54 1,35 

Det enda sättet att vara säker på 

om en produkt är värd att köpa 

är att se på den. (I) 

158 1 7 5,25 1,71 

Det finns många produkter som 

jag enbart skulle köpa om jag 

kan se på dem innan köp. (I) 

158 1 7 5,99 1,57 
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När jag handlar ser jag på 

produkter. (A) 

158 1 7 6,08 1,28 

Ålder 158 1 2 2,96 1,34 

Kön 158 1 2 1,78 0,42 

Boendeort 158 1 5 2,27 1,87 

Inkomstnivå 158 1 3 1,61 0,85 

  

 

 


	1.3 Syfte Syftet med vårt arbete blir således att analysera om och hur “Need for Touch” skalan går att omsättas till andra sinnen och användas inom multisensorisk marknadsföring.
	1.5 Nyckelord Sinnesmarknadsföring, “Need for Touch” skala, autotelisk, instrumental, sinnen, doft, ljud, syn, högsensorisk, lågsensorisk.
	3.5 Anonymitet och etiska principer I både vår pilotstudie samt i vår huvudsakliga enkät valde vi att ha med information om att respondenternas svar är anonyma, att ingen obehörig kommer att ta del av deltagarens svar samt att deltagandet är frivillig...
	3.12 Metodkritik
	Yakhlef, A. (2015). Customer experience within retail environments: An embodied, spatial approach. Marketing Theory, 15(4), 545.
	Lindstrom, M (2005). BRAND sense: Sensory Secrets Behind the Stuff We Buy. New York: Free Press.
	S, B. Plichta, E. Kelvin  (2012)  Statistical Methods for Health Care Research,
	Volym 1, Riverwoods: Wolters Kluwer.
	Hootsuite By Dara Fontein, (2016). The Best Time to Post on Facebook, Twitter, and Instagram. Hämtad 2017-03-25 från https://blog.hootsuite.com/best-time-to-post-on-facebook-twitter-instagram/

