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Syfte och forskningsfrågor: Syftet med studien är att undersöka och analysera 

användningen av doft vid villa- och lägenhetsförsäljningar. Baserat på syftet har vi tagit 

fram två olika forskningsfrågor som lyder; Hur använder sig fastighetsmäklarbyråer av 

doft vid bostadsvisningar och vad betyder kombinationen med andra sinnesintryck för 

den multi-sensoriska upplevelsen? Vilken betydelse kan olika dofter ha inom en samlad 

styling vid olika typer av objekt? 
 

Metod: Studien utgår från en kvalitativ undersökningsmetod. Det sker ett växelspel 

mellan induktion och deduktion där forskningsansatsen har pendlat mellan empiri och 

teori. Uppsatsens empiri har formats utifrån semistrukturerade intervjuer med sju 

respondenter från olika företag inom fastighetsbranschen. Intervjuerna bestod av sex 

huvudrubriker där respondenterna samtalat utifrån dessa huvudämnen. 
 

Slutsatser: Resultatet av denna studie visar att doft inte kan stå som ett eget element i 

en bostad som är till salu. I kombination med homestyling kan doft implementeras i 

hopp om att väcka potentiella köparens intressen, och därmed knyta an till dessa på ett 

mer emotionellt plan. De empiriska resultaten visar att utvecklingen av dofter inom 

fastighetsbranschen är intressant och kan implementeras, så länge det görs på rätt sätt 

och matchar det koncept man önskar förmedla med en bostad. Studien kan vara 

intressant för svenska fastighetsmäklare som vill utvidga sitt arbetssätt genom sensorisk 

marknadsföring.  
 

Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, fastighetsbranschen, fastighetsmäklare, doft, 

homestyling, stimuli och bostadsvisning.  
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Abstract 
The real estate sector in Sweden is characterized as a small market with high 

competition amongst homes and apartments. With that in mind the real estate 

companies are forced to be unique in their strategic marketing way to stand out from the 

competitors. The traditional marketing tools are no longer suitable in order to be 

successful and new strategic marketing tools are constantly improved. Sensory 

marketing is a phenomenon which is relatively new and it is all about satisfying the 

humans five senses: sight, smell, taste, hearing and feeling. A humans five senses are 

unique and very individual. It is scientifically proven that a human has between six to 

ten million receptor cells in the nose and with the help of these we can identify 2000-

4000 different types of aromas. It is clear that smell as a sense is very central, since you 

cannot turn off this sense unlike the four others. A human can recognize around 10 000 

different fragrance combinations, although it may diffuse to define a specific scent. The 

use of the marketing tool is used in varying degrees depending on which sector a 

company operates in. Within the retail sector many companies use sensory marketing in 

order to satisfy the customer on a new level. There are a number of clothing and interior 

stores who work with sense of smell and try to develop a sense that is compatible with 

the concept they offer. It has been proven that various companies have succeeded with 

their sensory marketing and have thereby gained market shares. Within the real estate 

sector the way of working with the senses are relatively limited and undeveloped. Many 

brokers talk about the visual which means what the eye sees in a home and they also 

emphasize that the feeling within a home should feel right for the buyer. There are no 

earlier studies about how added scenes can enhance the experience of a home and this 

has been our main research question.  
 

The purpose of this thesis is to provide a deeper understanding of how Swedish real 

estate agencies currently work with fragrances and also how they can be improved. By 

using a qualitative research method a deeper understanding regarding sense linked to the 

real estate sector has been acquired. The data has been collected from six different real 

estate companies in Kalmar. Based on the analysis, the outcome of this study shows that 

senses can not stand as a single element within homes that are for sale. Although, to add 

the right senses can be seen as a tool to create a extended experience for a speculator 

who visits a property that is for sale. In combination with homestyling, an added sense 

can awaken awareness of potential buyers and thereby a more emotional bond to the 
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home can occur. The empirical findings shows that the development of fragrances 

within the real estate sector is interesting as long as it is done in the right way and 

matches the concept. The study can be compatible for Swedish real estate brokers and 

agencies who want to extend their way of working and implement sensory marketing.  
 

Keywords: Sensory marketing, the real estate sector, brokers, scent, homestyling, 

stimuli and house viewing. 
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Förord 
Vi som skribenter till denna studie har sett detta skrivande som lärorikt och 
tillfredställande då vi har ett intresse för sinnesmarknadsföring. Vi har mött många 
kunniga personer inom fastighetsbranschen i Kalmar och samtliga fastighetsmäklare har 
gett oss en djupare förståelse i hur de arbetar för att förmedla en bostad på bästa sätt. Att 
köpa och sälja en bostad är något som många gör genom livets olika skeden, och det ses 
som den största affären en privatperson gör. Att få komma bakom kulisserna, möta 
personerna på olika fastighetsbyråer och få höra deras syn på branschen har varit 
givande. Vi upplever att vi har blivit mottagna på ett mycket bra sätt, och har upplevt ett 
intresse även från respondenternas sida om det vi ämnat att undersöka. Att genomföra 
denna studie under vinterhalvåret har underlättat för oss då fastighetsmäklarna överlag 
har haft mindre att göra denna årstid, och därav haft möjligheten att träffas för 
intressanta och givande intervjuer. 
  
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som har gjort denna studie möjlig, 
 
Anders Gardefalk, Gardefalk & Co. Kalmar 
Caroline Wassberg, CW Fastighetsförmedling Kalmar 
Emil Borgemo, Svensk Fastighetsförmedling Kalmar 
Elin Taube, Svensk Fastighetsförmedling Kalmar 
Hanna Eriksson, Mäklarringen Kalmar 
Mia Alnerud, Fastighetsbyrån Kalmar 
Åsa Holmkvist, Pontuz Löfgren Kalmar 
 
 
Slutligen vill vi även rikta ett speciellt tack till vår handledare Leif Rytting som under 
arbetets gång kommit med goda råd och väglett oss i rätt riktning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitetet, Kalmar, 7 januari 2018 
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Joanna Nestenius Linnéa Axelson  Patrik Knape 
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras det valda forskningsområdet sinnesmarknadsföring, där 

syftet är att undersöka hur fastighetsbranschen använder doft- och visuellt stimuli vid 

bostadsvisningar. Kapitlet redogör därefter för studiens problemdiskussion, 

forskningsfrågor och avgränsningar. 

 
1.1 Bakgrund  

Fastighetsbranschen är en ständigt växande bransch och intresset för yrket ökar, enligt 

Svenska Dagbladet (2006). Under åren har samhället gått igenom olika stadier, från 

bondesamhälle till industrisamhälle, och därefter vidare till det moderna samhället vi 

befinner oss i idag (Hultén, 2014). I nuläget är marknaden ekonomiskt stark och 

konsumenter har råd att konsumera mer. Det finns flertal aktörer på marknaden och 

konkurrensen är hård. Att köpa och sälja bostäder är någonting som många gör genom 

livets olika skeden. Fastighetsmäklarna gör sitt yttersta för att presentera en bostad på 

bästa sätt, och att vara innovativ blir allt viktigare inom fastighetsbranschen. För att 

lyckas med detta finns olika medel att ta till, och ett tillvägagångssätt är att styla 

bostaden med hjälp av homestyling. Enligt Baines och Fyll (2014) är det inte enbart pris 

som är avgörande vid konsumtion idag, utan även socio-psykologiska och emotionella 

värderingar läggs in vid produktutvärdering. Konkurrensen är global och det är därmed 

en utmaning för företag att differentiera och särskilja sitt varumärke gentemot 

konkurrenter (Hultén, 2014). Enligt Schmitt (1999) och Lindstrom (2005) krävs en 

marknadsföringsmetod som utgår ifrån de mänskliga sinnena för att förstärka ett 

varumärke och därmed bli en starkare aktör i konsumenternas hjärta och hjärna. 
 

För en konsument handlar det mycket om de multi-sensoriska interaktionerna, att 

kunden använder flera sinnen när de värderar, köper och konsumerar produkter (Hultén, 

2014). Krishna (2014) hävdar att varje sinne är unikt i sig, och fungerar på olika sätt. En 

doft skapar uppmärksamhet för ett varumärke och kan bidra till att skapa en god 

atmosfär med följd av att det påverkar kundernas välbefinnande. Hultén (2014) anser att 

dofter har olika egenskaper och kan bland annat stimulera kunderna i en servicemiljö till 

att stanna längre. Dofter väcker minnen och kan påverka individer på olika sätt, vilket 

gör fenomenet intressant (Hultén, 2014). Krishna (2014) hävdar att det finns ett starkt 

samband mellan doft och minne, då tolkning av doft kan vara användbart för att väcka 

positiva känslor inom marknadsföring.  
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Krishna (2014) definierar sinnesmarknadsföring som något som påverkar kunders 

beteende och väcker dess sinnen till liv. Författaren nämner att säljare kan använda sig 

av sinnesmarknadsföring i syfte att påverka konsumenters uppfattning av en produkt, 

samt välja vilka egenskaper som ska förstärkas. Att arbeta med sinnesmarknadsföring är 

därmed intressant på flera sätt, bland annat hävdar Schmitt och Simonson (1997) att 

konsumenters beteende och uppfattningar har ändrats. Konsumenter förväntar sig 

funktionella kvalitéer som en högkvalitativ vara, samt ett positivt varumärke med gott 

rykte. Konsumenter vill att varor och kommunikationen ska relatera till personliga plan, 

såsom vad för känslor och att det tilltalar både hjärta, hjärna samt stimulerar sinnena 

(Schmitt och Simonson, 1997). 
 

Att allt fler mäklarbyråer tar in utomstående företag som arbetar med homestyling är 

ingen hemlighet. En bostad som presenteras på ett attraktivt och tilltalande sätt kan 

resultera i ökade försäljningssiffror. Att skapa en multi-sensorisk varumärkesupplevelse 

innebär att ett företag arbetar utifrån en strategi som har till syfte att tilltala de fem 

sinnena; syn, smak, känsel, doft och hörsel (Lindstrom, 2005). Fördelarna med att 

engagera flera sinnen är många, bland annat kan det göra att konsumenterna uppskattar 

produkten mer och blir lojala till varumärket (Gallace och Spence, 2011). Inom 

detaljhandeln arbetar bland annat företagen Rituals och Hollister med människans 

sinnen, där exempelvis Hollister har en egen signaturdoft i butikerna. Inom 

mäklarbranschen syns styling tydligt, i form av möblemang och vackra stilleben. Det är 

estetiskt tilltalande, men hur den multi-sensoriska varumärkesupplevelsen kan 

förstärkas ytterligare med hjälp av doft är något vi vill forska djupare i.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Sinnesmarknadsföring är ett forskningsområde som fått en alltmer ökad betydelse på 

senare år, både ur teoretisk som praktisk synvinkel (Achlor och Kotler, 2012; 

Lindstrom, 2005). Forskning angående hur varumärken kan använda symboler, färger 

och design inom servicelandskap för att tillfredsställa och skapa positiva attityder har 

funnits länge. På senare år har dock sinnesmarknadsföring uppmärksammats mer, enligt 

Hultén et al. (2011). Författarna berättar att allt fler företag förstår vikten av att komma 

åt konsumentens hjärna genom att skapa sinnesupplevelser på ett omedvetet plan. 
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För företagare är det inte tillräckligt att ha rätt produkt till rätt pris, då det finns andra 

artefakter som spelar in hos konsumenter, såsom upplevelser av servicelandskapet 

(Nordfält, 2008). Det är människans fem sinnen som agerar verktyg i en servicemiljö 

och har därmed en inverkan på affektioner, kognitioner samt beteenden (Spence et al. 

2014). Flertalet marknadsförare tycks sig vara insatta och ha kunskap om ämnet 

sinnesmarknadsföring, men hur marknadsföringen kan appliceras och dess effekter är 

inte helt tydligt, hävdar författaren. Det är genom sinnen som konsumenter avgör om ett 

varumärke får rum i hjärnan (Hultén et al. 2009). Multi-sensoriska varumärken är 

varumärken som har produkter eller tjänster som tilltalar flera sinnen, och enligt 

Lindstrom (2005) kan varumärken som lyckas med detta sälja till ett högre pris. 
 

Tidigare forskning har baserats på hur doft kan ha positiv effekt i butiksmiljöer. Parson 

(2009) applicerade en signaturdoft i en detaljhandelsbutik, där signaturdoften skapades i 

syfte att se hur kunders beteende påverkades. Detta för att se skillnader från butiker som 

inte hade en signaturdoft. En studie av Parson (2009) baserades i en vitvarubutik, en 

underklädesbutik och i en bokhandel, där det inte fanns någon specifik signaturdoft att 

associera med produkten. Hultén (2014) menar att det finns forskning som påvisar att 

doft kan påverka konsumentbeteendet, och detta är något butiker har möjlighet att 

framhäva. Med hjälp av dofter kan associationer skapas och minnesbilder uppstå.  
 

Forskning visar att sensoriska stimuli har inverkan på kunders beteende. Hultén (2014) 

diskuterar att doft omedvetet kan fånga människors uppmärksamhet och har en förmåga 

att bidra till en sinnesupplevelse. Människans sinnen har inslag på hur kunder beter sig, 

och det är något fler företag blir medvetna om (Hultén et al. 2011). Författarna berättar 

att det är av vikt att beröra kunder genom innovativa metoder, som att skapa en 

sensorisk upplevelse utifrån ett eller flera sinnen. Flertalet författare har forskat inom 

sinnesmarknadsföring, och Lindstrom (2005) hävdar att kunders fallenhet att minnas ett 

varumärke kan fördubblas om företagaren skapar en sensorisk upplevelse utifrån 

människans fem sinnen. Krishna (2012) betonar interaktionen mellan sinnena som 

central och att det är givande att skapa ett sensoriskt bildspråk. Idag ser köp- och 

beslutsprocessen annorlunda ut från förr, dagens kunder använder sinnen mer för att 

uppleva produkter samt tjänster och därefter skapa en samlingsbild (Achlor och Kotler, 

2012). 
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Enligt Spangenberg et al. (1996) kan en tilltalande doft skapa tillfredsställelse hos 

konsumenter, jämfört med ingen doft alls. Författarna berättar att dofter kan användas 

som en metod för att nå ökade försäljningssiffror av varor och tjänster. Milliman (1982) 

hävdar att det finns tidigare forskning inom området av bland annat Bitner (1992), Bone 

och Ellen (1994) samt Gulas och Bloch (1995) som länkar till doft på en teoretisk nivå. 

Forskarnas resultat visar tydligt att omgivande funktioner påverkar utvärderingar av en 

butik och dess produkter. Vidare forskning har fokuserat på ljussättning av produkter 

(Biswas et al. 2017), spela en viss typ musik för att tillfredsställa hörseln (Milliman, 

1982) eller applicera en viss doft i en offentlig miljö (Spangenberg et al. 1996). De 

handlingar konsumenter gör kan vara signifikant med doften. De tidigare nämnda 

författarna argumenterar att det existerar ett gap i forskningen angående dofter och dess 

inverkan, då tidigare forskning till mestadels fokuserat på musik i detaljhandeln och 

doften har inte fått ta plats i samma utsträckning.  

 

I hopp om ökat värde och tillfredsställelse söker konsumenter upplevelser (Mossberg, 

2015). Upplevelsebaserad konsumtion blir allt vanligare och konsumenter blir mer 

involverade, vilket förstärker emotionella värden vid köp samt konsumtionsattityder, 

hävdar författaren. Kärnprodukten har den centrala rollen, men adderande av det 

kringliggande är också nödvändigt för att skapa en helhetsbild. Shamim och Butt (2013) 

anser att en upplevelse kan äga rum även om konsumenten söker den eller inte. 

Spangenberg et al. (2004) nämner att återförsäljare inom detaljhandel ofta använder 

dofter som inte redan associeras med en specifik produkt eller tjänst för kunden. Enligt 

författaren kan detta vara en konkurrensfördel för företaget då doften speglar 

varumärket. En viss kongruens bör ske mellan doft och tjänst, då dofter som inte 

matchar eller överensstämmer med kundens förväntningar kan förstöra upplevelsen. 

Författaren menar att oavsett om doften anses vara tilltalande bör den appliceras i en 

miljö där den passar in (Spangenberg et al. 2004). 
 

Teller och Dennis (2012) menar att effekten av ett stimulus har fått liten 

uppmärksamhet i marknadsföringen. Hultén et al. (2011) hävdar att år 2006 fanns det 

noll träffar på begreppet “sinnesmarknadsföring” på sökmotorn Google. Idag ser det 

annorlunda ut och sökordet ger betydligt fler träffar. Trots detta påstår författaren att 

området behöver stärkas med ytterligare forskning. Krishna (2012) antyder också att det 

finns ett forskningsgap inom sinnesmarknadsföring vilket resulterar i bristfällig 
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kunskap. Det finns därför ett gap inom de områdena där sinnesmarknadsföring inte har 

applicerats. Vi finner intresse i att se hur fastighetsmäklare kan använda 

sinnesmarknadsföring, för att lyfta fram doftens roll i kombination med visuellt stimuli 

på bostadsvisningar.  

 

Vi som skribenter bakom denna studie har gjort en noggrann undersökning på tidigare 

forskning inom sinnesmarknadsföring, homestyling och doft. De studier vi har kommit 

över har främst varit av kvantitativ andakt och fokus har legat primärt på 

sinnesmarknadsföringen som marknadsverktyg eller hur homestylingens användning 

och hur utveckling ser ut. Vi som skribenter bakom studien upplever att 

fastighetsbranschen är intressant, då den ständigt är aktuell där bostäder förmedlas på 

daglig basis. Det är allmänt vedertaget att fastighetsbranschen är en tuff sektor, med 

många aktörer som konkurrerar om utbudet på marknaden. Konkurrensen är hård, och 

fastighetsmäklare försöker differentiera sig från konkurrenter via homestyling, bilder 

och objektsbeskrivningar för att nämna några exempel. Homestyling blir allt vanligare, 

och vissa byråer stylar över 90% av sina objekt. Inom homestyling väcks olika 

sinnesintryck, det är viktigt att en bostad presenteras på bästa sätt och att dess fördelar 

presenteras. Olika sinnesintryck är i fokus, och vi har primärt lagt fokus på att notera 

dofter och dess påverkan, och hur doft kan stå sig i kombination med andra sinnen. 

 
 
1.3 Problemformulering  

Att köpa och sälja en bostad är för de flesta den största affären som görs i livet, där 

många känslor och värderingar är involverade (Bergmans Mäklarbyrå, 2017). Enligt 

Ramnewall (2017) är bostadsmarknaden i dagsläget skakig, utbudet av villor och 

lägenheter är stort, men på visningarna är det få spekulanter och budgivningarna är 

svårstartade. Flertalet fastighetsmäklare påpekar vikten av homestyling, och en av tre 

svenskar tror att homestyling kan öka slutpriset med 3-6% enligt Kante (2017). Även 

fastighetsmäklarna anser att en väl genomförd styling kan öka slutpriset med 10-15% 

vilket är en hög siffra (Björk, 2008). Att väcka spekulanters intresse är viktigt, och detta 

görs med homestyling i form av tilltalande möblemang och detaljer. Detta 

tillvägagångssätt används flitigt i många sammanhang, och denna studie har lagt fokus 

på sinnesintrycket doft samt hur det kan skapa ett multisensoriskt inslag tillsammans 

med det visuella, alltså förstärka presentationen av en bostad ytterligare. 
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1.4 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att undersöka och analysera användningen av doft vid villa- och 

lägenhetsförsäljningar.  
 

På denna grund är följande forskningsfrågor formulerade: 
 

• Hur använder sig fastighetsmäklarbyråer av doft vid bostadsvisningar och vad 

betyder kombinationen med andra sinnesintryck för den multi-sensoriska 

upplevelsen? 
 

• Vilken betydelse kan olika dofter ha inom en samlad styling vid olika typer av 

objekt?  

 

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen utgår ifrån ett företagsperspektiv, då fastighetsmäklare och homestyling står i 

centrum. Studien fokuserar på fastighetsmäklarbranschen i Kalmar vilket är en liten 

marknad med ett stort utbud av fastighetsmäklare. 
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2 Metod 
I följande kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt och metodval. Kvalitativ 

forskningsmetod diskuteras och därefter tas olika synsätt samt tillvägagångssätt upp. 

Avslutningsvis diskuteras intervjuernas utformning samt metodkritik.  

 
 
2.1 Undersökningsmetod  

Valet av forskningsmetod står överlag mellan två typer av metoder, kvalitativ eller 

kvantitativ metod (Bryman och Bell, 2017). Författarna hävdar att det råder 

tveksamheter om det är skillnad mellan de två metoderna. Det ses dock som ett bra 

verktyg i syfte att klassificera olika tillvägagångssätt vid företagsekonomisk forskning. 

Vid val av metod benämns vanligen att forskare ska välja det ena eller det andra. Enligt 

Svenning (2003) är det rimligt att författarens forskningsfråga avgör vilken metod som 

utförs. Författaren berättar att det är studiens syfte som avgör metodval, men i vissa fall 

kan det vara aktuellt att använda en blandning av metoderna.  
 

Kvalitativ metod innebär att gå på djupet och studera enstaka miljöer där ett långvarigt 

förhållande mellan forskarna och den faktiska miljön står i fokus (Nylén, 2005). 

Kvalitativ forskning handlar mestadels om ord, som främst kommer från egna 

observationer, diverse intervjuer alternativt befintliga dokument (Nylén, 2005). 

Synsättet lägger2 vikt vid att ge en bild av den sociala verkligheten som ständigt är 

föränderligt. Därav tas ett avstamp ifrån naturvetenskapliga modellens normer och 

tillvägagångssätt, och fokus läggs på ett mer tolkande synsätt (Bryman och Bell, 2017).  

 

Målsättningen med en kvalitativ metod är att identifiera okända eller otillfredsställande 

företeelser, egenskaper och innebörder. Det handlar om att se till en helhet och därefter 

bryta ner den till delar (Starrin och Svensson, 1994). Observationer utgör en grund för 

en kvalitativ metod, och därefter sker intervjuer och samtal med den studerande massan 

och miljön (Long, 2007). Kvalitativ forskning grundas i en tolkande och neutral syn på 

ämnet. Forskare studerar vanligen saker i sin naturliga miljö med syfte att förstå eller 

avläsa fenomen och dess betydelser som exempelvis en grupp människor gör, och 

analyserar dessa med hjälp av metodik (Jha, 2008). Genom att tillämpa en kvalitativ 

analysmetod skapas riklig och detaljrik information, vilket ökar förståelse för varför 

något ter sig som det gör, men samtidigt minskar det möjligheten att göra en 
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generalisering av slutresultatet (Patton, 2002). Kvalitativ metod lämpar sig väl när 

forskaren vill förvärva en djupare kunskap om ett fenomen genom observationer och 

intervjuer. Den gör sig mer applicerbar när forskningsfrågan är hur eller varför (Fischer 

och Parmentier, 2010; Hyde, 2000). 
 

Eliasson (2013) nämner att kvantitativa metoder är användbara när det gäller att mäta på 

bredden, då metoden kan täcka in flertalet områden i en undersökning. Metoden bygger 

på en matematisk grund när det kommer till insamling av analys och data, och tack vare 

detta är det mer enkelt att jämföra resultatet med annan forskning (Edling och 

Hedström, 2003). Det som särskiljer kvantitativ metod från den kvalitativ metod är att 

undersökningen är baserad på forskarens villkor och det förblir därmed en monolog 

(Andersen, 1990). Kvantitativa forskare vill gärna att insamlad data ska kunna 

generaliseras till en betydelsefull befolkning. Undersökningen sker oftast i en styrd och 

iscensatt miljö (Bryman och Bell, 2017).  

 

I denna studie ämnar vi att skapa en djupare förståelse för hur mäklarbranschen ser på 

sinnesmarknadsföring, samt hur branschen skulle kunna arbeta mer aktivt med sinnet 

doft. Vi vill se på branschen utifrån fastighetsmäklarnas perspektiv, men även med egna 

ögon och intervjuer med andra branscher som är stödorganisationer såsom 

stylingfirmor. Hade vi valt att göra en kvantitativ metod skulle en lika djup kunskap för 

branschen inte uppnåtts. Enligt Huberman och Miles (1986) passar den kvalitativa 

metoden utmärkt när forskaren vill skapa en god förståelse och kunna göra kopplingar, 

vilket vi vill nå med denna studie. Det hade inte varit möjligt vid en kvantitativ metod, 

då den metoden kännetecknas av numerisk data och generaliseringar. Den övergripande 

forskningsfrågan lyder: “Hur använder sig fastighetsmäklarbyråer av doft vid 

bostadsvisningar och vad betyder kombinationen med andra sinnesintryck för den 

multi-sensoriska upplevelsen?”. Här ämnar vi att få en djupare förståelse för hur 

mäklarbyråer kan använda doftsinnet gällande visning av bostäder. Då denna 

forskningsfråga börjar med “hur”, är en kvalitativ metod bäst lämpad (Alvesson och 

Sköldberg, 2008).  
 

Det finns givetvis synpunkter mot båda metoderna, bland annat anses det att den 

kvalitativa forskningen tar utgångspunkt i intervjuer, och därav kan ses som mindre 

naturlig än kvantitativ metod. Intervjuer kräver förberedelser, bör vara väl genomtänkta 
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och personerna som intervjuas bör vara fokuserade. Forskning på hur intervjupersoner 

reagerar är bristfällig och många är medvetna om att de deltar i en intervju och därmed 

ses det inte som ett vanligt samtal (Bryman och Bell, 2017). Vi anser dock att detta inte 

är något problem, då intervjuerna kommer att ske med ett antal olika fastighetsmäklare 

och homestylister för att kunna skapa en så trovärdig bild av branschen som möjligt. 

 

2.2 Forskningsansats  

Det finns två generella forskningsmetoder;  induktivt och deduktivt tillvägagångssätt. 

De två tillvägagångssätten visar samband mellan empirisk data och teori. Ny kunskap 

kan samlas med hjälp av det induktiva eller det deduktiva sättet att handla på (Hyde, 

2000). Induktion och deduktion är två skilda begrepp som ofta ställs mot varandra 

(Teorell och Svensson, 2007). Boolsen (2007) menar att en induktiv arbetsprocess 

karaktäriseras för kvalitativ forskning, medan deduktiv arbetsprocess speglar kvantitativ 

forskning. Det utförs ofta ett växelspel mellan induktion och deduktion i arbetsprocesser 

som Boolsen (2007) kallar för analytisk induktion. Detta är något som även Teorell och 

Svensson (2007) instämmer i och benämner som abduktion. Användning av abduktion 

skriver Andreewsky och Bourcier (2000) att Dubois och Gadde (2002) menar kan vara 

nytta för forskare eftersom tillämpningen av abduktion kan nyttja befintlig teori samt 

insamlad empirisk data. 
 

Att utgå från egen data som står som grund för vidare utformad teori speglar induktivt 

arbetssätt. Denna process innefattar grundligt att arbetet utförs endast utifrån data som i 

sin tur bidrar till att teorier kan framställas utifrån den data som insamlas (Boolsen, 

2007). Teorell och Svensson (2007) benämner således att induktion handlar om att 

observera något ett flertal gånger, och därefter avgöra hur det är beskaffat på en generell 

nivå. Utifrån ett induktivt sätt att se på relationen mellan data samt en teoretisk 

referensram menar Bryman (2008) att teorin är resultatet av en forskningsinsats och 

induktion handlar därför om att slutsatser dras utifrån observationer.  
 

Deduktion är motsatsen till induktion och handlar istället om att utgå från en teoretisk 

referensram som sedan prövas på empirisk data. Därefter kan man styrka eller avfärda 

hypotesen utifrån de resultat som visas. Mer grundligt så arbetar en forskare på ett 

deduktivt sätt då forskning implementeras genom att först och främst pröva olika 

teorier, därefter genomföra hypoteser och tillsist verkställa olika förslag och idéer 
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utifrån hypoteserna (Boolsen, 2007). Teorell och Svensson (2007) påstår att deduktion 

innefattar att man ser något som en logisk konsekvens av något annat. Ett deduktivt sätt 

att se på förhållandet mellan data och teori är att, enligt Bryman (2008), först och främst 

fokusera på teori samt hypoteser och därefter styra processen gällande datainsamlingen 

utifrån det. I detta arbete har vi arbetat med ett växelspel mellan induktion och 

deduktion som kommer diskuteras djupare i rubrik 2.6.   

 
 
2.3 Urval 

Vid insamling av data är det nödvändigt att välja ett urval av olika personer som ska 

deltaga. Vid kvalitativa studier är det bra att välja personer som inte är för lika, men 

ändå homogent, enligt (Trost, 2011). Författaren påstår att urvalet av antal personer som 

ska deltaga bör vara få för att kunna hantera informationen och se detaljer. Behövs fler 

intervjuer är det möjligt att göra detta i efterhand (Trost, 2011). Urvalet av personer i 

denna studie kommer att vara fastighetsmäklare och personer som arbetar med att styla 

bostäder inför en visning. Intervjudelatagarna har baserats på individer som arbetar för 

att tillfredsställa kunder och öka försäljning, trots olika arbetsuppgifter. En intervju 

baseras på frågor som ska ge information (Patel och Davidsson, 2011). Vid 

strukturerade intervjuer ställer intervjuaren frågor som har fasta svarsalternativ. Inga 

öppna frågor ställs där intervjudeltagaren har möjlighet att svara på ett annat sätt än vad 

intervjuaren bestämt sig för (Trost, 2011).  
 

I denna studie används intervjuer, och Trost (2011) menar att intervjuer används för att 

framhäva detaljer i frågor och svarsalternativ. Detta i syfte för att få fram det mest 

relevanta i intervjun. I forskningssyfte utförs intervjuer för att kunna ta 

forskningsfrågorna framåt och därefter kunna jämföra den insamlade datan med 

befintliga teorier. Trost (2011) påstår att när tillräckligt med data är insamlad bearbetas 

och analyseras datan för att sedan se sammanhang och mönster. 
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Intervjudeltagarna presenteras nedan: 

 

Anders Gardefalk - Fastighetsmäklare på Gardefalk & Co 

Caroline Wassberg - Fastighetsmäklare på CW Fastighetsförmedling 

Emil Borgemo - Fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling 

Elin Taube - Fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling 

Hanna Eriksson - Fastighetsmäklaren på Mäklarringen 

Mia Alnerud - Fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån 

Åsa Holmkvist - Homestylist på Pontuz Löfgren 

 

2.4 Vetenskapligt synsätt 

En speciell historisk metod och vetenskapligt synsätt är hermeneutik, som är en 

tolkningslära vi har inspirerats av. Patel och Davidson (2011) påstår att hermeneutik var 

en metod som användes för att studera och tolka människors beteende samt skapa insikt 

i dess livsstilar. Författarna menar att detta tillvägagångssätt började användas som en 

metod för att studera och tolka bibeltexter. Detta synsätt är raka motsatsen till 

positivismen då det synsättet anses vara en slags tolkningslära (Patel och Davidson, 

2011). Hermeneutiken kan till mestadels kopplas till kvalitativa forskningsmetoder där 

forskningen grundar sig i just tolkning. Författarna skriver att definitionen av 

hermeneutik är diffus och att det är svårt att exakt sätta rätta ord till en förklaring om 

vad som kännetecknar synsättet.  Patel och Davidson (2011) hävdar att genom 

analysering av livsstilar, beteende och handlingar går dessa aspekter att förstå och tolka. 

Författarna påstår även att synsättet bygger på att bryta ner delar och sedan försöka 

förstå och tolka helheten, det vill säga holismen. Författarna betonar att forskaren 

dessutom använder sin egen uppfattning, medkänsla och inlevelseförmåga för att förstå 

helheten (Patel och Davidson, 2011). Författarna hävdar att hermeneutiken understryker 

de genuint mänskliga (Patel och Davidson, 2011). Enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) skapas  uppfattning och tolkning genom erfarenheter och nya vanor, på så sätt 

formas nya verksamheter. 
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2.5 Datainsamling  

 
2.5.1 Intervjumetod - Semistrukturerade intervjuer 
 

En intervju sker vanligtvis mellan två eller fler parter, där ett samtal äger rum för att 

samla in information till forskningen (Saunders et al. 2008). Inom litteraturen nämns 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Vid ostrukturerade intervjuer genomför 

intervjuaren ett löst antal anteckningar, som ska fungera som ett hjälpmedel vid det 

framtida sammanställandet. Det är fritt fram att associera, och följdfrågor ställs där det 

känns intressant. Formen kan liknas vid ett vanligt samtal (Bryman och Bell, 2013). En 

semistrukturerad intervju däremot kännetecknas av en lista över specifika punkter och 

teman som intervjuaren önskar ta reda på vid intervjun, och därav kallas det oftast för 

intervjuguide. Frågorna som har ställts upp behöver inte följa den röda tråd som ställts 

upp från början och intervjupersonen har möjlighet att utforma svaren på sitt sätt. 

Frågor som inte finns med i intervjuguiden kan också ställas ifall intervjuaren refererar 

till något intervjupersonen sagt (Bryman och Bell, 2013).  
 

En semistrukturerad intervju bygger på att intervjuaren har förberett ett antal frågor som 

denne har till syfte att samtala kring vid intervjutillfället. Det är svårt att förutspå hur 

den faktiska intervjun kommer att bli, och därmed kan intervjuaren anpassa och forma 

frågorna utifrån situationen för att skapa en djupare förståelse (Saunders et al. 2008). 

Det är viktigt att intervjufrågorna går i samklang med den person som ska intervjuas, 

och därmed bör den vara aningen personlig men inte alltför detaljerad (Trost, 2011).  

 

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer när vi intervjuade respondenterna 

från respektive mäklarbyråer i Kalmar. Syftet är att få en djupare förståelse för 

mäklarbranschen och deras syn på sinnesmarknadsföring i form av doft och det visuella. 

Att få en inblick i en fastighetsmäklares arbetssätt när det kommer till bostadsvisningar, 

samt hur framtiden och utvecklingen kan te sig var viktiga aspekter för oss att ta reda 

på. Hade vi arbetat utifrån uppställda frågor med diverse svarsalternativ under tror vi 

inte att vi hade fått den djupa förståelse som vi ämnade att få. Trost (2011) trycker på att 

om det är fler än en  person som genomför intervjuerna bör samtliga parter vara väl 

insatta i ämnet. Med tanke på att vi är tre skribenter bakom studien, hölls intervjuerna 

av olika personer, och därav var vi noga med att alla var väl insatta i ämnet och förstod 



  
 

13 

frågorna och dess innehåll. För oss var det viktigt att ha en fin övergång mellan 

rubrikerna, och därav delade vi upp huvudfrågorna emellan oss så att alla fick föra sin 

talan.  
 

En intervjuguide kan ses som en kortare minneslista där olika frågeställningar som ska 

finnas med skrivs ner inför intervjun. Det är viktigt att frågorna är av en kvalitet där 

information om hur intervjupersonen upplever sin värld och sitt liv samlas in. Frågorna 

ska ge en bild av hur respondenten exempelvis upplever sin verklighet och därmed ska 

det finnas en flexibilitet vid själva intervjun för att inte styra i en viss riktning (Bryman 

och Bell, 2013). Enligt Trost (2011) Det är viktigt att intervjuaren är följsam. Frågorna 

ska komma som följder av svar, men att detta inte alltid är så enkelt att styra. Ibland kan 

ett svar vara ett svar på en helt annan fråga, och då bör intervjuaren inte försöka styra 

om upplägget, utan istället följa respondenternas tankegångar.        
  

I denna studie genomfördes sju stycken intervjuer med olika personer inom mäklar- och 

homestylingbranschen. Vi började med att kontakta sex stycken företag i Kalmar via 

mail eller telefon. Där beskrevs studiens syfte samt kortfattat vad vi önskade ta reda på 

vid en eventuell intervju. När företaget bekräftade att ställa på en intervju bestämdes tid 

och plats, och därefter bifogades ett utkast på intervjuns huvudämnen till de 

intervjupersoner som önskade få detta. Det är svårt att förutspå hur själva 

intervjutillfället kommer te sig, och därav visste vi inte ifall följdfrågor eller andra 

diskussioner skulle uppstå som vi inte kunnat ana. Innan själva intervjun ägde rum 

förklarade vi studiens syfte och vad vi önskade ta reda på. Vi samlade även in 

information om respondenten i form av namn, ålder, kön, utbildning samt vad dennes 

roll var i branschen. Vissa fastighetsmäklare utförde homestyling utöver sin 

huvudsakliga uppgift som fastighetsmäklare. En av intervjupersonerna hade valt att gå 

ifrån fastighetsmäklare till att arbeta med homestyling på heltid. Efter att 

bakgrundsinformation samlats in, togs intervjumallen fram och inspelningen sattes 

igång.  

 

Samtliga intervjuer, förutom en som skedde via mail, hölls på mäklarkontor i Kalmar. 

Företagen som medverkade i intervjun var CW Fastighetsförmedling, Gardefalk & Co, 

Fastighetsbyrån, Mäklarringen, Pontuz Löfgren samt Svensk Fastighetsförmedling. Vid 

intervjun användes en intervjuguide med frågeställningar vi önskade få svar på. 
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Intervjuernas längd var mellan 15 till 30 minuter långa. Intervjudeltagarna godkände 

inspelning av intervjun. Intervjuerna var relativt fria och kunde liknas vid ett samtal, 

och detta med utgångspunkt av vårt valda sätt med semistrukturerade intervjuer. Efter 

varje enskilt intervjutillfälle transkriberades intervjun utifrån inspelningen som gjordes. 
 

2.5.2 Transkribering 
 

Samtliga intervjuer är genomförda på respondenternas kontor, förutom med CW 

Fastighetsförmedling som skedde via mail. Samtalen har spelats in då det förekommit 

talspråk och dialogen har stått i fokus. Därefter har vi överfört talspråket till skriftspråk 

efter varje tillfälle. Enligt Bryman och Bell (2017) är transkribering ett 

forskningsverktyg som är lämpligt för att sammanställa insamlad information. När 

transkriberingarna var genomförda plockades det väsentliga ut och detta presenteras 

nedan.  
 
2.5.3 Operationalisering och intervjuguide  
 
Widerberg (2002) hävdar att det är nödvändigt att forma en intervjuguide som tar fram 

det väsentliga ur en intervju. De element som ska analyseras bör vara indelade i 

kategorier i den ordning intervjun kommer att följa. Widerberg (2002) påstår att en 

analysskiss bör struktureras upp innan utformning av guiden. Intervjuguiden i denna 

studie är skapad för att enklare kunna belysa de viktigaste fält och begrepp som är av 

nytta för insamling av relevant information. Guiden ses som ett redskap och bör inte 

följas helt enligt författaren, då vissa delteman kan vara mer nödvändiga att fördjupa sig 

i med responden. Denna studie fokuserar på sex viktiga element som är nödvändiga att 

behandla vid intervjuerna. Intervjuguiden är indelad i samtliga kategorier som belyser 

ämnets viktigaste delar. 
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(Figur 1.0: Operationalisering - egen modell) 
 

Rubrikerna har formats utifrån vårt huvudområde där sinnet doft är det centrala. Vi 

valde att skapa rubriker med doft i början av intervjuguiden för att intervjudeltagaren 

skulle förstå att det var här fokus låg. Att diskutera hur personen arbetar med doft, vad 

denne tror det har för betydelse och effekter, samt vad olika typer av dofter kan 

förmedla ansågs vara intressant att ta reda på. Därefter samtalades det om homestyling 

för att få kunskap kring vad- och hur vanligt det är. Därefter låg fokus på vad doft kan 

göra för imagen utifrån ett företag- och bostadsperspektiv. Avslutningsvis diskuterades 

sinnesmarknadsföringens roll för fastighetsbranschen, idag och i framtiden. Syftet med 

studien var att undersöka och analysera hur användningen av doft ser ut vid villa- och 

lägenhetsvisningar, och utifrån detta formulerades våra forskningsfrågor. När dessa var 

framtagna formade vi en intervjuguide med passande rubriker. Detta tillvägagångssätt 

har varit medvetet för att knyta ihop syfte med forskningsfrågor och därefter ta fram en 

intervjuguide som vilar på starka grundpelare som är relevanta för studien. Siffrorna i 
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modellen samt i bilagan har inte använts konkret i intervjun då vi inte suttit och ställt 

frågor till respondenterna vid intervjuerna. Det utfördes mer ett samtal vid intervjun där 

vi utgick från rubriker istället för frågor för att få ett mer avslappnat samtal mellan 

intervjuare och respondent. Vi använder siffror i modellen (figur 1.0) samt bilagan för 

att kunna säkerställa att alla frågor har blivit besvarade vid samtalet. 
 

2.6 Kunskapsprocessen 

Vi är tre studenter som alla har ett intresse för marknadsföring då vi anser att detta är ett 

ämne som ligger i tiden. Vårt intresse var att fokusera på en bransch som känns aktuell, 

konkurrenskraftig och ständigt innovativ och därav föll valet på fastighetsbranschen. 

Denna bransch kännetecknas av ett högt tempo där flera aktörer är inblandade såsom 

säljare, köpare, mäklaren som mellanhand, homestylister etc. Ämnet kändes aktuellt för 

oss då vi har ett intresse för sinnesmarknadsföring och hur olika sinnesintryck 

samspelar med varandra. Vi ville gå på djupet och få en förståelse för deras 

arbetsmetoder vid bostadsvisningar. Vad är det som lockar mer folk till en visning en än 

annan? Vad finns det för knep för att skapa ett så tilltalande hem som möjligt? Vad är 

det för ingredienser som krävs för att en försäljning ska bli så bra som möjligt för 

samtliga parter? Vi ansåg att vårt starka intresse för marknadsföring, inredning och 

fastighetsbranschen var goda kompetenser för en väl genomförd studie. Enligt Holme & 

Solvang (1997) ska intervjuerna utöka informationsvärdet för det fenomen som 

studeras, och för att nå en hög trovärdighet bör man intervjua rätt personer. Vi har 

fokuserat på fastighetsbranschen och bostäder, och därmed har fastighetsmäklarna varit 

den starka källan.  
 

Baserat på denna studie valdes ett deduktivt tillvägagångssätt i arbetsprocessen. Vi har 

utfört en studie om hur doft som stimulus kan påverka en. Studien utgick från tidigare 

teori om ämnet sinnesmarknadsföring samt tidigare forskning om hur det sensoriska 

stimulit doft påverkar konsumenters beteende i olika miljöer så använde vi oss av en 

deduktiv arbetsprocess. I denna studie kände vi oss först deduktiva då vi utgick ifrån 

befintlig teori och ämnade att ta med denna faktan genom studiens olika faser. Under 

arbetets gång upplevde vi att vi blev mer induktiva, och för att bestämma vilket som var 

bäst togs intervjuguiden fram. Efter detta upplevde vi att det var det induktiva 

tillvägagångssättet som stod i fokus. I samband med intervjuerna bestämde vi oss för att 

ha ett öppet tillvägagångssätt med induktiva inslag. För oss var det viktigt att ha det för 
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att hitta ny information och komma på djupet vid intervjuerna. Vi är det centrala i denna 

studien, och vid intervjuerna skedde ett samtal mellan oss och respondenten där allt 

övrigt stängdes ute. Fokuset var att ha ett växelspel mellan induktion och deduktion, och 

därmed blev det abduktion som står för denna studie. En viktig del i denna processen 

har varit att tolka intervjuerna, för att nå ett så gott resultat som möjligt. Vi som 

skribenter har rört oss mellan teori och empiri och därefter låtit vår förståelse för ämnet 

växa fram.  
 

Utifrån (Figur 2.0)  kan arbetsprocess och tillvägagångssätt utläsas. Först utgick vi från 

tidigare forskning inom ämnet sinnesmarknadsföring samt analyserade tidigare studier 

om hur sinnet doft påverkar konsumenters köpbeteende. Då forskning inom 

mäklarbranschen var bristfällig fick vi analysera tidigare studier om 

konsumentbeteenden i en butiksmiljö. Datainsamling kunde 

därefter göras samt visualitioner om hur vi föreställde oss hur 

mäklare skulle se på en sensorisk varumärkesupplevelse med 

sinnet doft i fokus och vad detta skulle resultera i vid en 

bostadsvisning för spekulanter. Utifrån intervjuer med både 

fastighetsmäklare samt homestylist kunde vi ta reda på hur 

konsumenter påverkas av en doft på en visning. Insamlad data 

från intervjuer med mäklare och homestylist sammanställdes 

som bidrog till att ett resultat kunde framställas och därefter 

analyseras. Utifrån det resultat som visats så kunde en slutsats 

slås fast i samband med intervjuer och teori. 

Sammanfattningsvis använde vi oss av en abduktiv process för 

att se om den befintliga teorin motsvarade med det vi kom 

fram till utifrån resultaten.  

 

 

 

 
2.6.1 Primär och sekundärdata  
 

Primärdata innefattar den data som man på egen hand införskaffar sig och enligt 

Eliasson (2013) så bidrar det till att man själv har kontrollen över hela 

undersökningsprocessen. Vår primärdata utgick ifrån insamlad data från intervjuer med 

   (Figur 2.0: Arbetsprocess 
          - egen modell)  
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ett antal mäklare samt homestylist som bidrog till en klarare bild av hur 

mäklarbranschen använder sig av sinnesmarknadsföring och specifikt doftsinnet för att 

attrahera konsumenter på ett så effektivt sätt som möjligt. Sekundärdata innefattar 

istället den befintliga datainsamling som redan sammanställts av tidigare forskare 

(Eliasson, 2013).  

 

I vårt fall har vi hämtat empirisk fakta från vetenskapliga artiklar samt litteratur. 

Artiklar och teorier utgör ramen och agerar ett basunderlag för vår forskning. 

Använding av artiklar och teorier har gett oss en bredare förståelse om våra olika 

huvudämnen i uppsatsen, samt möjlighet att kunna se samband mellan artiklar/teori och 

resultat. Ämnen som berör vår studie är främst sinnesmarknadsföring, konsumenters 

beteende samt kunders upplevelser på en bostadsvisning och betydelsen av det 

sensoriska stimulit doft.  
 

En kombination av primär- och sekundärdata används ofta i de flesta studier hävdar 

Halvorsen (1990) i Eliassons (2013) i sin litteratur. Studien har grundats från både 

primär- och sekundärdata, då begrepp, teorier, fakta samt vetenskapliga artiklar 

analyserats för att sammanställa analysen. För att komma fram till ett så utförligt 

resultat som möjligt har studien även utgått ifrån insamlad data från intervjuer med 

mäklare samt homestylist.  
 

2.7 Vetenskaplig kvalitet 

 
2.7.1 Validitet och reliabilitet  
 

Andersen (1994) och Teorell och Svensson (2007) menar att studier som tidigare 

framtagits inom samma fenomen bör överensstämma med det nuvarande 

forskningsresultatet för att anses vara trovärdigt. Teorell och Svensson (2007) påstår att 

god reliabilitet är att de osystematiska mätningarna är felfria. Författarna hävdar även 

att vanliga reliabilitetsproblem kan vara otydliga riktlinjer gällande information, 

otydliga tolkningar och diffusa frågeformuleringar. Trost (2011) påstår att kongruens, 

precision, objektivitet och konstans är fyra viktiga element inom reliabilitet. Vid 

kvalitativa studier bör intervjuaren vara uppmärksam på tonfall och kroppsrörelser vid 

intervjun (Trost, 2011). Holme och Solvang (1997) poängterar noggrann bearbetning av 

information samt att olika mätningar inom samma fenomen med lika resultat bidrar till 
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god reliabilitet. I denna studie har bearbetning av information skett på ett noggrant och 

genomtänkt sätt för att studien ska vara så trovärdig som möjligt. Holme och Solvang 

(1997) menar att oberoende forskning eller samma forskning utförd vid olika tillfällen 

ska kunna jämföras och överensstämma med resultaten för att uppnå en hög 

trovärdighet. Tidigare forskning inom samma fenomen har studerats för att kunna dra 

paralleller med befintliga teorier och jämförts med denna studiens resultat. Desto mer de 

resultat vi kommit fram till liknar tidigare forskningsreslutat inom samma område, desto 

mer trovärdig anses studien vara. Författarna menar dock att det finns brister som kan 

leda till låg reliabilitet där sambandet inte liknas vid de olika resultaten, vilket kan ske 

när olika teoretiska karaktärsdrag används enligt Holme och Solvang (1997). 

Författarna skriver även att det inte är tillräckligt att vara reliabel, utan också valid.  

Gummesson (2000) tar upp hur trovärdig insamlad data verkligen är, då den endast 

representerar en del av kontexten. Det kan vara relativt svårt att få det att särskilja från 

redan existerande forskning. Merriam och Tisdell (2016) hävdar att målet inte är att 

undersöka vad som i allmänhet är det korrekta, utan att få en djupare förståelse för 

ämnet. Lincoln och Guba (1985) påstår att det inte finns några fullständiga bevis på att 

kvalitativ data är hundra procent trovärdig. När det gäller en kvalitativ studie finns det 

tre begrepp som är viktiga att ta i beaktning och dessa lyder giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet enligt Lincoln och Guba (1985). I denna studie har vi varit noga med att 

förklara vårt tillvägagångssätt för att läsaren därefter ska kunna skapa sig en bild av dess 

tillförlitlighet. Yin (2013) diskuterar att varje påstående i forskningen bör ta hänsyn till 

dess validitet då det ofta förekommer många olika påståenden i en studie. Desto fler 

påståenden som är validerade, desto mer trovärdig anses studien. Författaren nämner 

även att studiens slutsatser bör formas av studiens upplägg för att bli trovärdig. Studiens 

resultat grundar sig på den fakta som jämförts med kunders observationer och även 

dessa kräver validering. Maxwell (1996) förklarar att det finns strategier för att minska 

bristfällig validitet inom en kvalitativ forskning. Författaren menar bland annat att 

forskarna bör återkoppla med deltagarna i studien för att undvika feltolkningar samt för 

att få en rikare förståelse för deras handlingar. Maxwell (1996) berättar vidare att 

användning av triangulering stärker validiteten i studien, det vill säga, datainsamling av 

olika källor. Vidare påstår författaren att studier i olika miljöer stärker trovärdigheten 

och att utöva experiment där händelser och individer skiljer sig åt är av stor nytta för att 

skapa en trovärdig studie.  
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Allwood och Eriksson (2017) påstår att validitetskriterier är relationen mellan slutsats 

av undersökning och realitet, samt att dessa är koherenta, det vill säga, inte motsäger 

varandra. Den slutsats studien kommer fram till beror ofta på deltagarna i studien och 

hur de blivit involverade i forskningen, samt vilken grupp av människor det är som 

deltar. Allwood och Eriksson (2017) menar att det kan vara en validitetssvaghet om 

deltagarna kommer från samma grupp, och om denna grupp inte motsvarar stor del av 

jordens befolkning, exempelvis studier som utgår från studenter. Validitetsaspekter som 

hur deltagarna blivit behandlade av forskarna, hur insatta och vilken tillgång deltagarna 

fått av studien kan vara faktorer som påverkar validiteten. Två viktiga validitetsaspekter 

är att studien ska vara väl genomförd och att forskningens slutliga resultat ska vara 

sannolikt och trovärdigt (Allwood och Eriksson, 2017). Författarna diskuterar även 

intern koherens vid kvalitativa studier, där forskningens resultat inte är motsägelsefullt 

med antaganden, slutsatser, diskussioner och argument. I samband med slutsatser och 

orsakssamband är validiteten viktig då forskningens deltagare ska känna igen sig i vad 

de sagt och det är viktigt att deltagarnas åsikt överensstämmer med vad som nämns i 

studien. Författarna diskuterar att i studier kan det vara nödvändigt att omformulera till 

annat än talspråk, vilket kan förvirra deltagarna som exempelvis medverkat i en 

intervju, med vad som är korrekt. Det kan vara av värde att deltagarna får ta del av 

resultaten, då fler relevanta åsikter för studiens innehåll kan tillkomma (Allwood och 

Eriksson, 2017).  

 

2.8 Metodkritik  

När det gäller kvalitativa undersökningar finns det en del kritik gentemot dess 

trovärdighet. Kvalitativa studier handlar om att komma in på djupet, vilket är viktigt. 

Därför är närhet något vi lagt stort fokus på. En del författare anser att det finns en 

grundläggande skillnad mellan kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt, medans 

andra anser att det inte är någon större skillnad (Bryman och Bell, 2011). Kvalitativ 

metod ger en uppfattning om verkligheten ur en social kontext och lägger fokus vid ord, 

till skillnad från kvantitativ metod, berättar författaren. När kvalitativ forskning 

tillämpas används ett litet, icke-slumpmässigt prov att medverka i syfte att samla 

djupdata om ett specifikt ämne (Denscombe, 2014; Merriam och Tisdell, 2016).  

 

I detta kapitel har vi försökt tydliggöra varför vi väljer vissa tillvägagångssätt framför 
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andra och varför valet har gjorts. I undersökningsmetod, forskningsansats och 

datainsamling har vi ämnat att vara tydliga och förklara vår procedur på bästa möjliga 

sätt. Givetvis hade andra infallsvinklar kunnat tas, dock är vi rörande överens om att en 

kvalitativ metod var den bästa vägen att gå för denna typ av studie.  
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3 Teoretisk referensram  
Inom detta kapitel presenteras tidigare forskning inom ämnet sinnesmarknadsföring och 

hur doft kan appliceras inom servicelandskap. Doften är den största byggstenen i teorin 

värvat med bland annat service management, kundens roll samt homestyling. Vi 

hänvisar slutligen vidare till “figur 3.0” där teorins roll förklaras. 

 
 
3.1 Sinnesmarknadsföring 

Hultén (2014) hävdar att upplevelsebaserad marknadsföring är en form av 

värdeskapande för kunder. Att nå individer på ett emotionellt och personligt plan, 

hjälper företag att enklare differentiera sig på den konkurrenskraftiga marknaden. 

Författaren menar att inom sinnesmarknadsföring står individen och dess upplevelser i 

centrum, där tillfredsställelse med hjälp av de olika sinnena kan nå konsumenten på ett 

djupare plan. Hultén (2014) förklarar sinnesmarknadsföring som ett relativt nytt 

fenomen, där sinnen kopplas till minnen, attityder och beteenden. Krishna (2012) påstår 

att under de två senaste decennierna har konsumentbeteendeforskare tagit del av syn, 

doft, beröring, smak och hörsel i sin forskning. Krishna (2012) menar att på så sätt tar 

marknadsföringen hänsyn till individens upplevelser på ett helt nytt sätt än tidigare.  
 

Människans synsinne, som enligt Hultén (2014) är det mest dominerande, handlar om 

en individs sensoriska stimuli samt perception. Det visuella stimulit är också det mest 

framträdande sinnet för kundupplevelsen av en servicemiljö. Med hjälp av ljudsinnet 

kan en individs identitet formas och likaså ett varumärkes personlighet. Människans 

hörselsinne anses därför vara det mest intima sinnet av människans fem sinnen. En 

individs emotionella och kognitiva reaktioner är kopplat till människans känselsinne. 

Det taktila sinnet gör det möjligt att kunna interagera och uppleva en fysisk samt 

psykisk interaktion med en produkt. Smaksinnet är starkt kopplat till människans tankar, 

känslor samt beteende och är enligt Hultén (2014) ett av de starkaste och 

känslobaserade sinnet.  
 

Vid sinnesmarknadsföring bör företag applicera de fem mänskliga sinnena för att öka 

kundens upplevelse. Hultén (2014) hävdar att sinnesmarknadsföring, till skillnad från 

transaktions- och relationsmarknadsföring, kan nå konsumenten på ett mer emotionellt 

och sensoriskt plan. Genom att inte bara fokusera på produktens fördelar är det kunden 
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som står i centrum. Inom marknadsföring kan fokus på individens fem sinnen stärka 

varumärkets image och skapa mervärde för konsumenten (Hultén, 2014). Starka band 

mellan varumärke och känslor är branding, enligt Lindstrom (2006). Författaren anser 

att information samlas in genom sinnena, och att fler varumärken använder sensorisk 

marknadsföring för att positionera sig. 
 

Lindstrom (2006) hävdar att sinnesmarknadsföring även kan stimulera fantasi och på ett 

enklare sätt binda konsumenter till den specifika varumärket. Det är nödvändigt att 

skapa en stimulans som endast kopplas till varumärket och på så sätt gör det unikt. 

Lindstrom (2006) påstår att om företag lyckas med detta, skapas en långsiktig lojalitet 

till varumärket. Trots detta kan det krävas en lång planering och vara tidskrävande. 

Hultén (2014) betonar att sinnesmarknadsföring handlar om hur företag kan använda de 

fem sinnena för att påverka konsumenternas affektioner, kognitioner och faktiska 

beteende i en köpprocess. När ett eller fler sinnen samspelar och tillfredsställs skapas en 

multi-sensorisk varumärkesupplevelse genom självförverkligande, identitetsskapande 

och sinnesupplevelse (Hultén, 2014). Hultén et al. (2009) anser att den sensoriska 

marknadsföringen har kommit för att stanna. Oavsett om det är konsumtionsvaror eller 

tjänster som konsumeras är den sensoriska marknadsföringen relevant för att öka 

konsumenters upplevelser.   
 

3.2 Doft kopplat till minnen och känslor 

Krishna (2014) och Mitchell et al. (1995) betonar att det finns tydliga effekter av doft 

kopplat till människans minne. Individen har en tendens att minnas en upplevelse 

klarare om det finns associationer till en karakteristisk doft. Individer upplever sin 

omgivning utifrån sinnena enligt Krishna (2014) och författaren hävdar att tankar, 

beteende och köpbeslut påverkas av dessa aspekter.  
 

“Dofter har förmågan att skapa trivsel hos kunderna, en känsla som också stannar kvar” 

(Hultén, 2014:313). 
 

Affektiva reaktioner, som behaglighet och upphetsning, visar att doft är direkt kopplad 

till känslor, eftersom luktcentrat i hjärnan har en direkt länk till hjärnans del som är 

ansvarig för känslor (Feldman och Russel, 1998). Vidare har doft som stimuli en 

starkare koppling till minnen och dess information än vad andra sinnen tenderar till 

(Krishna, 2012). Vidare tyder forskning på att en tilltalande och kongruent doft kan 
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påverka tid och produktutvärdering positivt (Mitchell et al. 1995). Krishna (2012) 

hävdar att individer kan känna igen 10 000 olika doftkombinationer trots att det kan 

vara diffust att definiera en specifik doft. Författaren hävdar att det finns en förmåga att 

minnas en doft flera år efter exponering.  

 

3.2.1 Doftens påverkan på kundens beteende i ett servicelandskap 

 

Krishna (2012) och Biswas et al. (2014) påstår att signaturdofter används i syfte att 

skapa positiva associationer som ska få konsumenter att återkomma. Enligt författarna 

kan doft i form av lavendel användas i syfte att skapa en behaglig och avstressande 

miljö. Biswas et al. (2014) menar att detta kan påverka kunders beteende i exempelvis 

väntrum, då väntetiden kan uppfattas kortare. Olsson (2015) berättar att doft har 

påverkan på sinnesstämning och socialt beteende. Lindstrom (2006) poängterar att doft 

är det dominerande sinnet, då det är det enda sinnet som inte kan stängas av. Författaren 

menar att företag inte använder doft tillräckligt för att öka kunders tillfredsställelse, i 

exempelvis ett försäljningssyfte. Madzharov et al. (2015) påstår att olika dofter passar 

till olika miljöer. Varma dofter matchar bättre med en exklusiv miljö där inköp och 

försäljning är i fokus, och vice versa med kalla dofter. Doft kan även göra intryck på 

humör och beteende och det finns dofter som kan identifieras som “rena” och “fräscha” 

enligt Lindstrom (2006). 
 

Enligt Gary (2012) är det vetenskapligt bevisat att människan har mellan sex till tio 

miljoner receptorceller i näsan och med hjälp av dessa kan människan identifiera 2000 

till 4000 olika typer av aromer. Inom servicebranschen tenderar butiker att använda 

dofter som ska trigga igång kunderna på två olika sätt. Den första har till uppgift att 

koppla till framväxten av trevliga associationer, och detta kan vara dofter som nybryggt 

kaffe och bakat bröd. Det andra har till uppgift att skapa vissa känslor hos konsumenten 

med hjälp av en doft som ter sig specifikt för ens varumärke (Gary, 2012). Författaren 

berättar att doft inte endast ska ses som en platsmarkör. Ett sätt är att ha en doft som är 

förenad med produkten och dess egenskaper, alternativt använda doften på ett 

omgivande sätt och blir därmed inte kopplad till specifika produkter. Att skapa en god 

atmosfär är centralt och förhoppningsvis kan detta ge en bild av varumärket, det vill 

säga en god image. Ifall utrymmet är litet i exempelvis en butikslokal kan doft vara ett 

verktyg att förstärka något som det fysiska rummet inte kan visa (Gary 2012). Att 
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tillämpa en omgivande doft kan boosta kundupplevelsen i en detaljhandel. I en studie 

gjord på ett köpcentrum i Canada, visade det sig att besökare upplevde varuhuset som 

mer inbjudande och därmed dess produkter. Anledningen till detta är lite av ett 

mysterium, dock tror forskare att det kan bero på att människor litar på dofter som är 

behagliga då en god känsla infinner sig (Groover, 2012). Doftsinnet är det enda sinne 

som människan inte kan stänga av och 75% av människans känslor triggas av just detta 

sinne (Lindstrom, 2005). Att använda doft som ett marknadsföringsverktyg har fått 

uppmärksamhet och flertalet företag arbetar med det i dagsläget (Hultén et al. 2009; 

Bradford och Desrochers, 2009). Forskare försöker ständigt komma underfund med hur 

doft påverkar människan, dock står det klart att doft skapar en positiv upplevelse och 

kan förstärka bilden av ett varumärke och dess image (Hultén et al. 2009; Herrmann, et 

al. 2012). 
 

3.2.2 Specifika dofter  

 

Wilson och Stevenson (2010) menar att framställande av en specifik doft kan kräva 

stora resurser. Wilson och Stevenson (2010) hävdar att det kan vara en omfattande 

utmaning att identifiera ingredienser där doften framställs så naturlig som möjligt. 

Författarna berättar även att motivationen ligger i att minska kostnaderna, då vissa 

luktmedel, exempelvis jasmin, kräver insamling av fem miljoner blommor för att kunna 

skapa ett kilo eterisk olja.  
 

Det finns olika typer av dofter, och dessa har i sin tur olika påverkan på människor. 

Vissa dofter väcker mer emotionella reaktioner än andra. Spangenberg et al. (1996) har 

definierat olika typer av dofter och vad dess egenskaper förmedlar. Dofter som citrus 

och mint har egenskaper som verkar tillfredsställande och skapar en harmonisk känsla 

hos individen. Citron ses som den doft som skapar mest tillfredsställelse av samtliga 

dofter enligt Spangenberg et al. (1996). Författarna poängterar vidare att en trevlig 

omgivande doft påverkar konsumenternas glädje, upphetsning samt utvärdering av 

miljö och produkter positivt. Enligt Olsson (2015) har blindtester gjorts där deltagarna 

utsatts för vanliga dofter vilket resulterade i att mindre än hälften av deltagarna kunde 

ange vilken specifik doft som användes i testet. Olsson (2015) menar att det är lätt att 

känna igen doften, men svårt att sätta ord på vad det faktiskt doftar.  
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3.2.3 Doftens påverkan på en bostadsvisning  

 

Vid försäljningsprocessen av en bostad är visningen en av de viktigaste komponenterna 

för att lyckas med en optimerad försäljning (Nord, 2017). Författaren säger att doftljus 

är vanligt förekommande på en visning, och detta vare sig det finns en lukt att dölja 

eller inte, så är doft helt klart en viktig del på bostadsvisningar. Doft som verktyg vid 

homestyling kan bidra till att visa nya möjligheter av en bostad. Genom att applicera en 

doft i form av doftpåsar eller doftljus i badrummet kan det addera det lilla extra till en 

bostad (Öhrn, 2013). Det finns däremot risk att en doft förstör en visning då Nord 

(2017) på Hemverket menar att ”i ett scenario med många doftljus kan spekulanterna 

tolka det som att man försöker dölja en unken doft eller mögel”. Nord (2017) påstår 

även att det viktigaste vid en bostadsvisning är att doften inte ska kännas för konstlad 

och att vanliga värmeljus i detta fallet kan vara mer lämpligt då det både bidrar till en 

hemkänsla men utan någon konstlad doft. Att en bostad ska kännas hemtrevlig samt 

presenteras på ett attraktivt sätt är i helhet en av de viktigaste kriterierna (Nord, 2017). 
 
3.2.4 Visuellt stimuli 
 

Hultén (2014) poängterar att visuell konsumtion sker när konsumenten uppfattar ett 

varumärke eller produkt utifrån synsinnet. Marknadsförare visualiserar varumärken och 

skapar positiva effekter när konsumenterna tolkar och förstår symbolik samt mening. 

Författaren hävdar även att konsumenter kan ta till sig information utifrån varumärkets 

design och form samt att det är ett nödvändigt verktyg hos företag för att sticka ut på 

marknaden.  
 

Det visuella sinnet och den känsla konsumenten upplever kan påverka dess uppfattning 

om produktens storlek och köpbeslut (Krishna, 2012). Författaren menar därför att 

placering av produkter är ett verktyg för visuell perception ur ett marknadsförings- och 

försäljningssyfte. Det visuella sinnet har fått mest uppmärksamhet inom 

konsumentforskning, där varumärkesdesign, förpackningar, färg och inredning varit i 

stort fokus (Bellizzi et al. 1983). Hultén (2014) nämner faktorer som kan påverka 

synsinnet. Individer har diverse förmågor att tolka bilder, former, tecken och design på 

olika sätt. Samhällskultur spelar in på en rad olika sätt gällande tolkning av det visuella. 

Exempelvis kan färgpreferenser, symboler och tecken uppfattas olika beroende på 

kultur, vilket kan resultera i att samhällskulturen har en påverkan på hur visuell 
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information uppfattas (Hultén, 2014). Mehrabian och Russell (1974) berättar att 

konsumenter kan uppfatta olika emotionella skillnader i en servicemiljö. Beroende på 

arenan där servicen utförs kan konsumenterna utifrån emotionellt tillstånd 

tillfredsställas eller ej och därmed närma eller undvika platsen. Hultén (2014) hävdar 

vidare att estetiska designfaktorer som belysning, komfort, stil och accessoarer har 

betydelse för individen i en aktuell servicemiljö. Att enkelt kunna orientera sig på en 

arena genom tankeprocesser och information är faktorer som kan bidra till att 

konsumenter tillfredsställs (Hultén, 2014). Författaren menar även att det sätt 

konsumenter ser på ett varumärke är en form av image som är betydelsefullt ur ett 

marknadsföringssyfte.  
 

3.3 Service Management 

 

3.3.1 Tjänster 

 

Kvalitetsproblem grundar sig ofta i själva utformandet av tjänsten enligt (Edvardsson et 

al. 1998). Fysiska produkter kan enkelt definieras efter egenskaper såsom mått, delar 

och material. Gällande tjänster är inte detta lika enkelt då det handlar om funktioner, 

samt att en tjänst inte kan utvärderas förrän den har konsumerats (Normann, 2000). Att 

använda en produkt som en fysisk metafor kan vara ett tillvägagångssätt för att beskriva 

vad som erbjuds eller vad resultatet kommer att bli ifall den tillämpas. När det har 

demonstrerats vad kunden kommer få ut av tjänsten kan man arbeta baklänges och 

försöka utvärdera den process som krävs för ett tillfredsställande slutresultat.  
 

För att kvalitén ska kunna säkerställas berättar Edvardsson et al. (1998) vidare att 

kvaliteten bör vara inbyggd redan från start och detta gällande alla delar av tjänsten. 

Delarna i en tjänst kan ses utifrån tre olika delar; tjänstekonceptet, tjänstesystemet och 

tjänsteprocessen (Edvardsson et al. 1998). Tjänstekonceptet tar avstamp utifrån de 

kundbehov som ska tillgodoses och på vilket sätt detta ska göras. Paketets utformning är 

central och det är viktigt att tjänstekonceptet speglar kundbehoven. Tjänstesystemet 

handlar om organisationen och de resurser som krävs för att tjänsteprocessen ska 

kunnas iscensättas. Tjänstesystemet består av bland annat kunder, medarbetare samt 

fysiska och tekniska resurser. Den sista processen, tjänsteprocessen består av en 

uppsättning av aktiviteter. Dessa aktiviteter måste vara väl sammanlänkade för att 
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tjänsten ska kunna existera. För att det ska bli så bra som möjligt bör tjänsteprocessen 

förtydliga alla de aktiviteter som krävs för slutresultatet. Aktiviteterna brukar ske först 

när kunden har blivit en del av processen. 
 

3.3.2 Kärntjänst, bitjänst och stödtjänst 

 

Grönroos (1990) nämner tre olika typer av tjänstekategorier. Kärntjänst utgör basen för 

den verksamhet som bedrivs, och det är här kunderbjudandet finns placerat. Bitjänster 

utgör de tjänster eller den service som behövs för att kärntjänsten ska kunna fungera på 

ett bra sätt. Stödtjänster, är tjänster eller produkter som inte har en direkt roll till kärn- 

och bitjänsten. Stödtjänster kan fungera som ett verktyg till att göra ett erbjudande mer 

tilltalande, och förhoppningsvis även bidra till en differentiering inom en särskild 

bransch. Ett tjänstekoncept skapas utifrån dessa tre ovan nämnda kategorier. Kundens 

behov är alltid det centrala och det gäller att kunna skilja på primära kundbehov, som 

utgör de grundläggande behov, som kärntjänsten erbjuder. De sekundära kundbehoven 

uppstår på grund av de val en kund gör, vilket återspeglas i bitjänster och stödtjänster.  

 

När det gäller en bostadsförsäljning har säljaren förväntningar på fastighetsmäklaren då 

denne besitter kompetens som inte många andra har såsom prisbilden i området samt 

efterfrågan (Pontuz Löfgren, 2017). Ifall en konsument anlitar en mäklare räknar 

konsumenten med att fastighetsmäklaren har de kriterier som krävs för att få sålt 

bostaden (Boupplysningen, 2017). När en god service upprätthålls blir konsumenten 

tillfreds och upplever den som god. Det är när tjänsten inte lever upp till konsumentens 

förväntningar som en besvikelse uppstår (Normann, 2000). Författaren berättar även att 

ett serviceföretag bör ta kundens förväntningar i beaktning för att överhuvudtaget kunna 

överleva. Kvalitet kan upplevas som något vinklat, att det styr i en viss riktning och 

därav behöver företag tänka noga när det gäller adderandet av kringservice. Det är en 

annan sak att skapa förväntningar och sedan se till att dem uppfylls, berättar Normann 

(2000). Många serviceföretag lägger till kringtjänster utan att tänka på ifall dessa 

faktiskt går att leva upp till. Kärntjänsten kan också beskrivas på ett sätt där den talar 

om vad den bidrar till, samt hur den underlättar för kunden, berättar författaren. 

Serviceföretag kan även sälja så kallade skalfördelar som kan ses som en 

erfarenhetseffekt enligt Normann (2000).  
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3.3.3 Kundrollen 

 

En kund kan ses som den direkta mottagaren av en tjänst, samtidigt som denne är en 

medproducent. Det är kunden som ser till att tjänsten kommer till, att en kvalitet skapas 

samt att ett mervärde realiseras (Edvardsson et al. 1998). Inom service management 

sägs det att kunden uppträder två gånger, den första gången i marknadssegmentet, och 

sedan som en del av serviceleveranssystemet. De två stegen är sammankopplade 

eftersom att det är dessa två som utvärderas av kunden. En kund utvärderar utifrån hur 

mycket denne måste delta i tjänsten som köps, samt vilka problem och tillfredsställelser 

den löser och uppfyller (Normann, 2000). Det finns olika tillvägagångssätt för att göra 

en kund produktiv, men den främsta anledningen till att kunder deltar är för att göra 

besparingar, men deltagande kan även vara stimulerande och intressant vilket vissa 

kunder ser (Normann, 2000). Författaren berättar att en kund kan bli mer effektiv 

genom utbildning eller att förses med olika verktyg för att underlätta arbetet.  

 

Till skillnad från en produkt kan en tjänst inte demonstreras. När en kund kommer i 

kontakt med en tjänst finns den inte ännu och därmed kan den inte upplevas. Säljaren 

måste demonstrera tjänsten och sälja in den för att den ska kunna tas emot. En potentiell 

kund får grunda sina värderingar genom en mental bild och därmed försöka fatta ett 

beslut (Normann, 2000). Författaren påstår att processen innan en kund bestämmer sig 

för att anlita ett företag med en viss tjänst är viktig. Som kund ägnas tid åt att fastställa 

värdet av tjänsten, och för- och nackdelar vägs mot varandra. Normann (2000) menar att 

företaget bör ha verktyg för att göra kundens tankeprocess enklare, detta exempelvis 

genom god muntlig kommunikation och broschyrer. Ett gott sätt att vinna kunder är om 

företaget kan ge utsagor om tidigare kunder som använt tjänsten och de fördelar som 

upplevts. En kund vill veta om tidigare användare av tjänsten har anlitat den på samma 

problem och värderingar som en själv besitter enligt Normann (2000). 

  

När kvalitén är god infrias kundernas förväntningar, behoven tillfredsställs, och kraven 

uppfylls. Det är inte enbart för kunden detta ska ske, utan även för medarbetaren och 

uppdragsgivaren. Kunder är det viktigaste ett företag har och därmed bör kunder alltid 

sättas i första rummet (Edvardsson et al. 1998). Författaren nämner kvalitetsfaktorer och 

detta är de faktorer hos en tjänst som påverkar kundens upplevda kvalitet.  
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Forskarna Berry, Parasuraman och Zeithaml (1993) är välkända inom tjänstekvalitet och 

nämner olika kvalitetsfaktorer; Påtaglighet, syftar till den fysiska miljön i 

servicelandskapet såsom lokaler, utrustning, personalen och dess klädsel. Pålitlighet, det 

företaget har åtagit sig att göra bör de även ha förmåga till att fullgöra. Villighet och 

beredskap, som handlar om att vara snabb och effektiv. Edvardsson et al. (1998) menar 

att tjänsterna ska utföras snabbt och direkt, företaget ska ställa upp för kunden och vara 

nåbar när kunden önskar hjälp. Säkerhet handlar om att personalen har rätt kunskaper 

och kompetens, samt en förmåga att skapa tillit och förtroende. Empati och inlevelse, 

alltså att kundens situation och synpunkter bör förstås av personalen, enligt författaren. 

 

Förtroende och tillit är en av dem viktigaste kvalitetsfaktorerna. En kund vill veta att 

tjänsten levereras enligt de bestämmelser som gjorts, kundens förväntningar ska infrias. 

Att vara pålitlig, kompetent och trovärdig är egenskaper personalen bör besitta 

(Edvardsson et al. 1998). Det ska även vara enkelt att ha med tjänsten att göra ur 

kundens perspektiv. Att komma i kontakt med personal och få information ska vara 

lättillgängligt. En annan viktig faktor är återställningsförmåga och detta menas att 

verktyg som krävs finns för att ställa saker tillrätta när problem eller fel uppstår. Enligt 

Edvardsson et al. (1998) har det visat sig att en professionell hantering av kritiska 

händelser och kundklagomål kan leda till att kunden blir mer nöjd än om allting hade 

gått smärtfritt i händelseförloppen. Sker det däremot en bristande hantering av klagomål 

och problem kommer detta resultera i ett starkt missnöje och kanske till och med en 

förlorad kund. Personalens kompetens i form av kunskaper, attityder och beteende i 

tjänsteprocessen är central. Bemötande, inlevelseförmåga, spontanitet, erfarenhet samt 

förmåga är viktiga kvalitetsfaktorer. I slutändan handlar det hela om att kunna och vilja 

finnas för kundernas förfogande och ha förmågan att se från kundens ögon (Edvardsson 

et al. 1998).  
 

3.3.4 Köpupplevelse  

 

En av de största affärerna en privatperson genomför i livet är en bostadsaffär. Det är 

mycket som står på spel där en persons ekonomi och livssituation kan få konsekvenser. 

För att underlätta en situation och få vägledning, anlitar många en fastighetsmäklare för 

hjälp med sin bostadsaffär (Björck och Grufberg, 2007). Författarna berättar att år 2005 

förmedlades 80% av bostäderna via en fastighetsmäklare. Falk och Campbell (1997) 
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hävdar att det finns två sidor av köpupplevelse, en bra upplevelse och en dålig 

upplevelse. Det bästa köpet sker smärtfritt och utan komplikationer, den positiva 

upplevelsen kan avta ifall det uppstår problem (Falk och Campbell, 1997). Författarna 

påstår att det är människans egenskaper som påverkar ett köp, såsom humör och 

dagsform, bekvämlighet samt mötet med personal i frontlinjen. Konkurrensen i 

samhället är idag stor, och det gäller att försöka differentiera sig mot konkurrenter. 

Jackson och Shaw (2009) påstår att skapandet av upplevelser kan ses som ett verktyg 

för att attrahera kunder och fungera som en konkurrensfördel. 
 

Hultén (2014) ger ett exempel från Krishna (2013) att ett casino kan ses som en förebild 

gällande en multi-sensorisk upplevelse. I denna miljön kan flera sinnen tillfredsställas, 

och servicemiljön kan ses som en arena som kan stimulera och attrahera besökarna. En 

miljö ska upplevas som minnesvärd för besökaren även om denne går därifrån som en 

vinnare eller förlorare rent spelmässigt. En multi-sensorisk upplevelse har en avgörande 

utgångspunkt gällande konsumenters produktutvärdering, och detta är som mest tydligt 

inom detaljhandeln, turism samt servicesektorn (Hultén, 2014). 
 

3.3.5 Mäklaren som mellanhand  
 

Vid köp av en bostad finns det en säljare och en köpare. För att göra processen smidig 

anlitar många en mäklare då denne besitter kunskap som en privatperson inte har i 

samma utsträckning. En fastighetsmäklare har en yrkesmässig kunskap när det gäller 

förmedling av bostäder (Svensk Fastighetsförmedling, 2017). När säljaren har skrivit 

under förmedlingsuppdraget av sin bostad börjar mäklaren med sin roll att förmedla 

bostaden på marknaden. En fastighetsmäklare är en opartisk mellanhand vars uppgift är 

att underlätta processen mellan köpare och säljare. En mäklare ska visa lika mycket 

intresse för både köpare och säljare (Svensk Fastighetsförmedling, 2017). 

Fastighetsmäklaren ska vara en rådgivare och vara bekant med de lagar och regler som 

finns vid fastighetsförsäljningar. Arbetsuppgifterna som en fastighetsmäklare utför 

består av att ta in information om objektet, värdera bostaden, skapa objektsbeskrivning, 

annonsera objektet, hålla i visningar, och förmedla köpare och säljare samman. När 

mäklaren har genomfört sitt jobb får denna betalt i form av ett arvode som oftast är en 

procentuell beräkning på slutpriset av bostaden (Boekonomi, 2017).  
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3.4 Image 

 
3.4.1 En förstärkning av bostaden  
 

För att få en djupare förståelse för sinnesmarknadsföring är det nödvändigt att analysera 

hur varumärkets image ser ut och är uppbyggt (Hultén, 2014). Författaren menar att 

konsumenters tankar samt känslor kring ett varumärke är det som bidrar till hur en 

konsument ser på ett varumärke. Konsumenters uppfattning samt upplevelse av 

produkter eller tjänster är i sin tur vad varumärket kan bygga image på. I likhet menar 

Normann (2000) att image handlar om uppfattningar av olika situationer eller 

företeelser. Estetik och känslor är exempel på aspekter som är av betydelse för 

konsumenters upplevelse av ett varumärke (Hultén, 2014). En gynnsam och omtalad 

image påverkar konsumenters uppfattning och upplevelse av ett företag eller varumärke. 

Om image bidrar till en positiv respons från konsumenter blir det även fördelaktigt för 

företaget enligt Grönroos (2008).  
 

Image påverkar i många avseende konsumenters upplevelse av företagets 

kommunikation och verksamhet. Grönroos (2015) menar att en positiv image ses som 

en tillgång för företag. Image kan ses som betydelsefullt utifrån olika aspekter då 

författaren förklarar att image förmedlar förväntningar, styr upplevelser och har en 

effekt på både personal och kunder. Om ett företags image är obefintlig eller bristfällig 

behöver den utvecklas vilket kan genomföras exempelvis genom att fokusera på att 

förbättra marknadskommunikation. Detta kan stärka företagets image, enligt Grönroos 

(2015). Författaren menar samtidigt att det är viktigt att vara medveten om att planerad 

kommunikation inte kan förbättra företagets situation om bristfällig image beror på 

problem gällande serviceprocessen. Grönroos (2015) betonar att förbättring av tjänster 

är viktigt för att företaget överhuvudtaget ska kunna stärka sin image. 
 

Faullant et al. (2008) berättar att inom vissa branscher är skapande av image mer 

avgörande än i andra, och det kan ses som den avgörande aspekten för att bygga goda 

kundrelationer och lojalitetsband. Detta gäller främst i branscher där det är en utmaning 

att lyckas differentiera ett erbjudande från konkurrenter. Författarna betonar att lyckas 

ett företag skapa en unik och kraftfull image, är det då företaget kan särskiljas eftersom 

det är svårt att kopiera en image. I en del branscher har konsumenten ytterst få 

interaktioner med företaget, det kan då vara svårt för en konsument att utvärdera 
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tjänsten på ett djupare plan. Att ha en god image i detta fall kan underlätta för en 

konsument och en utvärdering blir därav möjlig (Faullant et al. 2008).     
 

3.4.2 Homestyling som image  

 

Individers intresse för inredning har länge funnits, men det är på senare tid som 

samhället lägger ner mer tid och pengar på att skapa ett trivsamt och välkomnande hem 

(Pontuz Löfgren, 2017). Anledningen till detta tros vara tv-programmen som handlar 

om inredning samt de trender som råder. Trender ändras och förnyas ständigt och synen 

på inredning har förstärkts mycket de senaste tio åren (Olsson, 2016). I skrivande stund 

råder det indikationer på att den svenska bostadsmarknaden är på väg ner och under 

oktober 2017 minskade priserna med tre procentenheter. Prisraset blir som tydligast i 

storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, där det bara i Stockholm har 

rasat med fem procentenheter på endast tre månader (Öjemar, 2017). I dagsläget är det 

ett stort utbud av bostäder på marknaden och försäljningstiden är längre. Att priserna på 

bostäder sjunker är givetvis negativt för fastighetsmäklarna. Det kan resultera i mindre 

försäljningsuppdrag och därmed sämre intäkter för fastighetsbranschen. Att presentera 

en bostad i absolut toppskick brukar leda till fler besökssiffror på nätet, fler spekulanter 

på visningarna samt ett högre slutpris. Homestyling som syfte är att skapa en miljö som 

vid första intrycket upplevs som tilltalande för den potentiella köparen (Pontuz Löfgren, 

2017). Enligt mäklarföretaget Pontuz Löfgren säljs bostäder som är stylade snabbare 

och till ett högre pris än bostäder som inte nyttjat tjänsten.  

 

När bostäderna blir allt svårare att sälja blir säljarna desperata och vill ta till knep för att 

öka intresset för sin bostad. Att homestyla sin bostad med den bästa inredningen som tar 

fram bostadens rätta egenskaper är ett måste inför fotografering och visning, och har 

ökat markant (Ramnewall, 2017). Detta är något som homestylingföretaget Move2 i 

Stockholm har fått erfara. Enligt ägaren Maria Westerberg märkte de av ett ökat 

kundflöde i våras av bostadsägare som önskade maximera slutpriset på sin bostad 

(Phillips, 2017). Idag är det annorlunda, och nu ses homestyling nästan som ett krav för 

att få objektet sålt. När en bostad inte blir såld blir säljarna frustrerade och skyller gärna 

på fastighetsmäklaren. Detta resulterar i att kunden byter fastighetsbyrå, köper till en 

homestyling och därefter lägger ut objektet på marknaden igen. Homestylingföretaget 

Stockholm Inredare håller med, och konstaterar att dem har ca 30% mer uppdrag än 
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tidigare (Phillips, 2017). Vid googlande av ordet “homestyling” eller “homestaging” 

fanns det år 2006 endast tre träffar. Idag finns över 1,9 miljoner träffar, vilket visar på 

att intresset för tjänsten har ökat (Dagens Industri, 2006). 
 

“De homestylade bostäderna säljs alltså både snabbare och till ett högre pris. Det är en 

av de bästa investeringarna du kan göra som bostadssäljare.” 

 (Pontuz Löfgren, 2017). 
 

 

Att styla en bostad kan ses som en försäljningsfrämjande åtgärd, vilket kan definieras 

som en marknadsföringsprocess som nyttjas under en begränsad tidsaspekt, plats eller 

kundgrupp (Fill, 1999). Författaren berättar att när det adderas fler attribut till 

kärntjänsten kan detta ge direkt respons från konsumenterna. Armstrong och Kotler 

(2003) påstår att tillämpa försäljningsfrämjande åtgärder är vanligt förekommande i 

hopp om att öka värdet på ett befintligt erbjudande samtidigt öka försäljningen. 

Metoden är attraktiv på det sättet att den kan skapa differentiering och stärka 

konsumentinteraktionen. 

 

3.5 Teorins roll   

Då forskning inom sinnesmarknadsföring är ett relativt nytt fenomen har litteratur inom 

ämnet varit begränsat. Övergripande litteratur som har använts är Bertil Hulténs bok 

“Sinnesmarknadsföring” som lanserades 2014. Vi har gjort bedömningen att boken är 

trovärdig, då vi som ligger bakom denna studie, haft föreläsningar inom ämnet av Bertil 

Hultén samt att hans namn återfinns i andra högt rankade artiklar. Diverse litteratur som 

använts i metoden är av relativt välkända författare såsom, Bryman och Bell, som 

behandlar olika forskningsmetoder, Jan-Axel Kylén som behandlar intervjuer, enkäter 

och observationer. Flertalet böcker har använts och satts i relation till varandra för att 

skapa en så bra metod som möjligt och även för att jämföra information och 

tillvägagångssätt. Det finns en medvetenhet om att böcker inte är lika trovärdiga som 

vetenskapliga artiklar, då dessa inte blivit granskade i samma grad. Ett noggrant urval 

av litteratur har tillämpats. För att styrka upp för denna brist har även artiklar inom 

ämnet doft tillämpats, som kommer från relativt högt rankade tidskrifter såsom Journal 

of Marketing etc. Studiens huvudområde är doft och därmed vill vi ha en god 

trovärdighet i det som skrivits om ämnet. Hulténs litteratur om sinnesmarknadsföring är 
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relativt ny, och ses enligt många som den största inom ämnet. Därav har en bedömning 

av oss gjorts av att denna är av hög kvalitét. En del internetkällor har förekommit i 

metodkapitlet, och detta har tillämpats på grund av ett begränsat utbud gällande 

fastighetsmäklare, homestyling och doft. I modellen nedan (figur 3.0) presenteras fem 

olika teorier som berör vårt huvudämne fastighetsbranschen. Tre av dessa teorier har 

varit mer dominerande i arbetet och dessa är; sinnesmarknadsföring, doft och 

homestyling. Dessa tre nämnda teorier i kombination med service management och 

image har givit oss en möjlighet att nå ett bra resultat för analys och slutsats.  

 

 
(Figur 3.0: Teorins roll  - egen modell)  
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4 Empiri och analys 
I detta kapitel presenteras studiens empiriavsnitt. Avsnittet redogör för respondenternas 

svar som framkommit av intervjuerna. Resultaten jämförs och positioneras mot 

varandra. 

 
 

Deltagarens namn Befattning Företag Intervjudatum 

Hanna Eriksson  Fastighetsmäklare Mäklarringen 2017-11-27 

Åsa Holmkvist  Homestylist Pontuz Löfgren 2017-11-29 

Anders Gardefalk  Fastighetsmäklare Gardefalk & Co. 2017-12-06 

Emil Borgemo  Fastighetsmäklare Svensk Fastighetsförmedling 2017-12-12 

Mia Alnerud  Fastighetsmäklare Fastighetsbyrån 2017-12-12 

Elin Taube Fastighetsmäklare Svensk Fastighetsförmedling 2017-12-14 

Caroline Wassberg  Fastighetsmäklare CW Fastighetsförmedling 2017-12-15 

 
 

4.1 Användning av doft inom branschen 
Alla fastighetsmäklare pratar om två olika typer av dofter, det vill säga den naturliga 

doften som rent konkret inte doftar något samt den artificiella doften som är specifik. 

Att använda sig av doft inom fastighetsbranschen är något som inte är speciellt vanligt 

berättade samtliga respondenter. Anders Gardefalk och Elin Taube berättade att de 

aldrig använt sig av tillsatt doft vid bostadsvisningar, däremot gjorde en del av deras 

kunder detta i sina hem innan visningen ägde rum.  
 

Att använda tillsatt doft rekommenderas inte av Alnerud (Fastighetsbyrån), Borgemo 

(Svensk Fastighetsförmedling), Holmkvist (Pontuz Löfgren) och Taube (Svensk 

Fastighetsförmedling). De berättade att man bör vara försiktig vid användningen av doft 

då det kan dölja någonting i en bostad som inte borde döljas. Den främsta anledningen 

till detta var att det existerade en del myter. Flertalet av respondenterna tog upp 

exemplet om doften av nybakade kanelbullar. Detta ansåg Alnerud, Borgemo, Eriksson, 

Holmkvist, Taube och Wassberg var en myt och kan verka som en tvärtom-effekt. Ifall 

en spekulant till en bostad känner doften av kanelbullar, är det lätt att tro att det är för 

att dölja brister av bostaden såsom mögel eller fuktskador berättade Eriksson. Emil 
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Borgemo berättade att han tror att det är många säljare vid bostadsvisningar som tänker 

att det kan vara positivt att det doftar nybakade kanelbullar, men i rollen som 

fastighetsmäklare är det ingenting som han rekommenderade då det har en negativ 

inverkan på spekulanterna.  
 

Alla respondenterna höll på ena eller andra sättet med att en tillförd doft kan existera för 

att dölja en annan doft. Att steka lök och spraya parfym var något Gardefalk hade 

upplevt att hans säljare hade gjort inför en visning, vilket inte uppskattades av honom. 

Däremot var Gardefalk öppen för att använda doftljus om han och säljaren kommit 

överens om detta. Borgemo och Eriksson välkomnade också doftljus på sina visningar, 

sålänge det inte tog överhanden. Holmkvist berättade att ljus var vanligt förekommande, 

men utan doft. Det är enligt Alnerud, Borgemo, Gardefalk, Holmkvist, Taube och 

Wassberg att doftens naturliga doft framhävs, speciellt vid villavisningar. Här ansåg 

Gardefalk och Holmkvist att man inte kan jobba med doft på samma sätt som vid 

lägenhetsvisningar, där exempelvis doftpinnar och doftljus var mer välkomnande enligt 

Eriksson. Anledningen till detta var för att vid en villavisning blir det suspekt och det 

kan tros dofta exempelvis vanilj för att dölja brister med bostaden. Holmkvist, Taube 

och Alnerud föredrog inte att tillföra dofter på en bostadsvisning av den anledningen att 

det kan ta fokus från det väsentliga och störa bilden av bostaden. Taube berättade att om 

ett doftljus är tänt för att det är mysigt, kanske inte spekulanten anser det. Personerna på 

en visning är där i syfte att se bostaden för vad den är, och inte för att mysa. Som köpare 

vill köparen se det potentiella som ska köpas då det är en sådan stor affär och därmed 

bör inte bostaden “stylas” för mycket.  
 

Fastighetsmäklarna Borgemo, Gardefalk och Eriksson, Wassberg anser att det skulle 

kunna vara aktuellt att arbeta mer med doft vid bostadsvisningar. Borgemo, Gardefalk 

och Eriksson föreslog att doftljus skulle kunna vara ett bra verktyg vid visningar av 

lägenheter, såvida doften finns där i bakgrunden och inte tar fokuset. Det stod klart att 

naturliga dofter är vanligt förekommande, och dessa typiska dofter var blommor såsom 

liljor och tulpaner samt örter såsom basilika och timjan som faktiskt har en doft i sig. 

Doften av rent, fräscht samt nytvättat rekommenderas av alla sju respondenter, och 

därmed blir doften av städprodukter tilltalande.  
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Eriksson, Holmkvist, Taube och Wassberg trodde att användning av doft särskiljde sig 

beroende på mäklare. Wassberg berättade att hela processen på byrån spelar roll, vilket 

intresse den enskilde mäklaren har och hur denna bedömer tyngden i hur alla sinnen 

samspelar med varandra. Hon påpekade också att olika dofter kan påverka en spekulant 

och därav bör valet av doftens sammansättning tänkas igenom. Alnerud ansåg att det 

handlar om hur man är som person i rollen som fastighetsmäklare, och vad man själv 

föredrar i doftväg. Holmkvist trodde att branschens historia speglade in i användning av 

doft. För ca tio till femton år sedan hade fastighetsbranschen inte ett särskilt gott rykte. 

Idag har det ändrats, dock finns det en del “skojare” kvar och dessa trodde hon kunde 

vara lite experimentella och jobba mer aktivt med doft. Alnerud trodde definitivt att det 

fanns skillnader mellan olika mäklare, och ansåg att doft skulle kunna användas något 

mer, så länge det finns en balans i doften. Artificiell doft ska helst inte ta överhanden då 

detta kan få negativa konsekvenser för henne i sin yrkesroll. Gardefalk trodde inte att 

det fanns någon skillnad mellan fastighetsmäklarnas användning av doft i Kalmar. 

Däremot trodde han att det var mer vanligt i storstäder och av erfarenhet vet han att 

tillslut når även trender Kalmar, och nämnde homestylingtrenden som exempel. 

Alnerud, Eriksson och Taube berättade att det inte har med fastighetsmäklaren att göra, 

utan hemmet man ska presentera som styr. Det handlar om vad människor har hemma 

eller vad mäklaren tar med sig till en bostadsvisning och väljer att applicera.  
 

Alnerud, Borgemo, Eriksson, Gardefalk och Wassberg var positivt inställda till att 

utveckla användningen av doft. Alla respondenter föredrog dofter av rent och fräscht. 

Detta är en indikator på ett välskött hem. Att tillsätta doft i en lägenhet upplevde 

Eriksson, Gardefalk och Taube som mer positivt än att göra det i en villa. Alnerud ansåg 

att utvecklingen av doft på mäklarkontoret skulle vara intressant, att man exempelvis 

kände en viss doft när man kom in på Fastighetsbyrån och skapa en upplevelse här 

istället för i bostaden. Taube på Svensk Fastighetsförmedling anser att utvecklingen av 

doft vore intressant, exempelvis att man kände att det doftade just deras varumärke på 

visningarna. Samtidigt såg hon problematiken i det, då ett hem i sig har en viss doft och 

därmed kan det bli svårt att få till en specifik doft som går i samklang med varumärket. 

Mäklarna Borgemo, Eriksson, Gardefalk, Taube och Wassberg ställde sig positiva till 

att utveckla användning av doft så länge det görs på rätt sätt, och agerar som ett dovt 

stimuli. Wassberg påpekade att det är viktigt att doften går i linje med ens koncept och 

det man önskar förmedla, och om detta är möjligt är även hon positiv till det.  
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4.2 Betydelser och effekter 
Respondenterna enades om att doften är viktig vid en bostadsvisning. Intervjudeltagarna 

samtyckte om att doft är viktigt vid bostadsvisningar. Doften kan påverka hur en miljö 

uppfattas både positivt och negativt enligt alla respondenter. Holmkvist hävdar att 

doften är det som individerna lägger märke till direkt, innan de ens hunnit titta på 

bostaden. Eriksson påstår att dofter skulle kunna skapa en positiv effekt och därmed ge 

en hemtrevlig känsla i bostaden. Allt från tända värmeljus till en specifik doft tror 

Eriksson kan väcka känslor och engagemang. Holmkvist menar att vid en 

bostadsvisning är det viktigt att doften är kongruent med miljön. Doftar det exempelvis 

nymålat kan detta bidra till att bostaden upplevs som väl omhändertagen. Eriksson 

poängterar att den upplevda doften kan uppfattas som tillfredställande och bidra till en 

“här vill jag bo”- känsla. Eriksson menar att inredning och dylikt skapar positiva 

attityder, speciellt med tanke på att människor är mer medvetna om att ha ett 

välkomnande och tilltalande hem än förr. Alnerud poängterade att doftljus skapar en 

välkomnande miljö, men att människor är olika och en doft man själv upplever som 

härlig kanske en annan upplever mindre tilltalande och att det är här problematiken 

återfinns. Taube ansåg att doftljus med jasmin, nytvättat och dylikt kan få spekulanter 

misstänksamma, och speciellt vid villavisningar där fukt i källare med mera är vanligare 

än i en bostadsrätt.  
 

Holmkvist påstår att det inte skiljer sig mycket mellan olika objekt, så som villor och 

lägenheter. Miljön spelar däremot en väsentlig roll, vid en lantlig bostad kan det vara 

aktuellt med en doft som matchar miljön. Gardefalk ansåg att man kan jobba mer med 

doft vid en lägenhetsvisning kontra en villa. Detta var något Alnerud också instämde i, 

och berättade att vid en villaförsäljning vill spekulanten känna mer och undersöka huset. 

Luktar det av en tillsatt doft blir man som spekulant mer misstänksam om att det kan 

finnas brister med objektet. I en bostadsrätt är det främst i badrum det kan vara problem 

med fukt i exempelvis mattor och golv. Av den anledningen vågar man arbeta mer med 

doft i en lägenhet berättade Gardefalk. Borgemo menar att första intrycket av en 

bostadsvisning kan påverkas om det luktar illa. Rena och fräscha dofter kan påverka och 

har en stor betydelse för försäljning. Borgemo menar att han inte tror att det är stor 

skillnad vid olika bostadsobjekt. 

 



  
 

40 

4.3 Olika typer av dofter 
Taube berättade att de inte jobbade med dofter vid bostadsvisningar, men att det 

däremot ibland förekom ätbara saker, såsom juleskum eller pepparkakor i juletider. 

Borgemo berättade att han inte lagt märke till någon specifik doft att använda vid 

bostadsvisningar. Han berättade att det kan vara till fördel att vädra innan visning i syfte 

att det ska finnas fräsch luft och inte dofta instängt, och detta nämnde även Taube och 

gav dödsbon som exempel där det kunde lukta mycket instängt. Holmkvist hävdar att 

det inte bör finnas en specifik doft vid bostadsvisningar, men att det däremot inte är fel 

att känna doften av rengöringsmedel. Hon menar att renliga dofter skapar ett 

helhetsintryck och indikerar på ett välkomnande hem, så länge det inte tar över. 

Alnerud, Borgemo, Eriksson, Gardefalk, Taube och Holmkvist trycker mycket på att 

bostaden ska upplevas som välvårdad och att hemmets naturliga dofter ska framhävas. 

Eriksson påstår att doften av nytvättat är en fördelaktig doft vid bostadsvisningar. 

Mäklaren berättar av egen erfarenhet att skarp doft av parfym och liknande kan bidra till 

att kunder blir misstänksamma då det endast är en tillfällig doft, och inte den riktiga 

doften i bostaden.  
 

Wassberg trodde att dofter vanligtvis appliceras via doftljus och kanske något drickbart. 

Doften av blommor är nog den allra vanligaste enligt henne, och att dessa dofter inte 

sätts in i en bostad med någon baktanke. Eriksson och Taube berättade vidare att doften 

av nybakade kanelbullar var ett praktexempel vid deras utbildning på hur man inte 

skulle göra, vilket vi nämnt tidigare. Naturliga dofter så som nybryggt kaffe vid 

bostadsvisningen är en tidstypisk doft som enligt Eriksson och Wassberg uppfattas som 

välkomnande. Eriksson berättade att ett vanligt sätt att applicera doft på är genom 

doftpinnar. Det är något som ofta används i badrum. Hon berättade att det förekommer 

vid visningar av villor, att doftpinnar med en frisk fräschör appliceras. Alnerud, 

Holmqvist och Taube talade om att de gärna undviker att applicera en doft vid 

bostadsvisningar då det kan vilseleda. Enligt dessa kunde mer säljande dofter vara 

doften av nymålat, städprodukter nytvättade sängkläder och blommor. Alnerud, 

Borgemo, Eriksson, Holmkvist, Taube och Wassberg påpekade att doften inte får ta 

överhanden.  
 

Holmkvist och Wassberg berättade utifrån egna erfarenheter att doften av rök, tobak 

eller instängt ibland förekom. I en sådan situation hade doftljus och doftpinnar kunnat 
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vara ett verktyg för att råda bot på doften, men samtidigt påpekade hon att detta kanske 

hade kunnat vilseleda och sannolikheten att doften av det dåliga fortfarande hade 

existerat. Här hade större verktyg krävs, såsom målning och fräscha upp ytskikt 

berättade hon.  

 

4.4 Homestyling 
Eriksson nämnde homestyling ur två perspektiv. Det förstnämnda var en homestyling 

med mindre attiraljer i form av stilleben, färska örter och grönsaker, blommor och ljus. 

Det andra tillvägagångssättet var en mer omfattande styling där möbler sattes in i form 

av soffor, matbord, gardiner och mattor. Detta gjordes då utöver den grundläggande 

stylingen för att skapa ett hem från grunden. Alla respondenter var överens om att en 

homestyling görs i syfte att framhäva det bästa av en bostad. Borgemo menar att det 

finns en del tips och knep att ta till vid homestyling för att framhäva bostadens bästa 

sida. Mäklaren berättar vidare att inom Svensk Fastighetsförmedling utförs homestyling 

både av mäklarna, fotografer och stylister, beroende på hur mycket styling bostaden 

behöver. Detta var något Alnerud på Fastighetsbyrån också bekräftade, då hon i många 

fall själv utför en homestyling. Holmkvist berättade att en styling innebär att 

spekulanten ska se att de befinner sig i ett hem, men spekulanten ska inte kunna se vems 

hem det är. En styling görs främst i syfte att få säljande bilder av bostaden. Alnerud, 

Eriksson, Gardefalk och Holmkvist ansåg att stylingen är viktig, då det är bilderna som 

talar sitt tydliga språk i marknadsföringen, speciellt idag med tanke på utvecklingen av 

sociala medier. Att läsa en lång bostadsbeskrivning orkar de flesta inte göra berättade 

Holmkvist, och därmed är högkvalitativa bilder viktiga. Är dessa bilder säljande 

bemödar sig en potentiell köpare att läsa beskrivningen.  
 

Mäklarbyråerna Gardefalk & Co, Fastighetsbyrån, Pontuz Löfgren samt Mäklarringen 

arbetade kontinuerligt med någon form av styling av deras objekt. Holmkvist på Pontuz 

Löfgren bedömde att ca 90% av deras bostadsrätter var stylade inför försäljning. Idag är 

människor medvetna gällande inredning på ett annat sätt än förr, och har ofta en känsla 

om vad som blir bra eller dåligt på bild berättade Gardefalk och Holmkvist. Eriksson, 

Gardefalk och Holmkvist ansåg att en tom lägenhet eller villa behöver stylas för att 

skapa ett hem, få säljande bilder och för att en potentiell köpare ska kunna se 

potentialen med bostaden. Anledningen till att vissa säljare inte väljer homestyling är 

för att man inte förstår värdet i det och därmed vill man inte betala ett par tusen kronor 

för att få bostaden mer tilltalande berättar Holmkvist. En del säljare anser sig ha ett fint 
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hem och då blir det svårt att sälja in tjänsten berättade hon. En bostad kan vara otroligt 

smakfull, men om inte detta lyckas fångas i bild spelar det ingen roll berättade hon. 

Gardefalk berättade att alla av deras objekt är stylade på ena eller andra sättet, men att 

det kanske inte alltid noteras för nivån på det är så olika. Det gäller att frigöra ytor och 

få hemmet så rent som möjligt inför fotografering. En homestylist bör inte underskattas 

då denne har ett öga för vad som blir bra på bild eller inte, samt hur saker ska stå 

placerat för att skapa rymd och ett attraktivt hem enligt Gardefalk.  
 

Alnerud, Borgemo, Eriksson, Holmkvist, Taube och Wassberg menar att alla sinnen 

används vid en bostadsvisning. Borgemo, Eriksson och Taube berättade att en del 

spekulanter hade kommit in i en bostad, men inte fått den rätta känslan av hemmet. Här 

menar Borgemo att en sådan kommentar bygger på att det kan vara ett helhetsintryck 

om vad som upplevts as synen, hörsel eller doften. Borgemo nämnde att även att han 

erfarit olika typer av sinnesmarknadsföringsverktyg inom branschen, exempelvis att 

vissa tillsätter lugn musik, vilket han anser uppfattas som trevligt. Borgemo, Eriksson, 

Gardefalk, Holmkvist och Taube berättade att sinnenas samspel är viktigt vid en 

bostadsvisning. Det dominerande sinnet var helt klart ögat och känseln, då det är dessa 

som är mest aktiva vid en bostadsvisning.  

 

4.5 Image 
Att doften har en påverkan på image och förtroende för en mäklarbyrå höll 

respondenterna med om. Alnerud och Borgemo hade inte reflekterat över detta så 

mycket. Eriksson, Gardefalk, Holmkvist, Taube och Wassberg ansåg att doften hade en 

påverkan. Eriksson ansåg att om man som spekulant på en visning möts av en 

illaluktande doft så påverkas personen av detta. Stiger man in i ett hem där det luktar 

sopor så tänker man direkt att det är ofräscht där även om det faktiskt bara är soppåsen 

som luktar. Är det då ett doftljus som behövs för att mildra en sådan doft är det okej 

enligt Eriksson, då just en sådan doft inte handlar om ett “fel” på bostaden, utan mer 

slarvig hantering av att slänga soporna.  
 

Om säljaren har förberett visningen med tre till fyra tända doftljus råder Holmkvist att 

man helst blåser ut dessa. Hon har även svårt att se att branschen är kopplat med något 

speciellt i doftväg. Respondenterna ansåg att man kan jobba med image på olika sätt. 

Gardefalk ansåg att image är något exklusivt, och om exempelvis mäklarfirman har en 

doft eller annat som alltid finns vid en visning kommer inte spekulanterna reagera på 
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detta. Om det hade luktat citrus på deras visningar skulle detta kunna ses som deras 

signum, och ge en känsla av att det är lite mer exklusivt. Borgemo instämde att det 

skulle vara intressant att ha en specifik doft på deras visningstillfällen, då detta hade 

kunnat vara deras signum på just en bostadsvisning. Alnerud ställde sig också positiv 

till utvecklingen av image med hjälp av doft, men då på kontoret. Att få en känsla som 

besökare att man befinner sig på Fastighetsbyrån tror hon skulle upplevas som positivt, 

och om en doft kan göra detta vore det tillfredställande. Gardefalk var medveten om att 

flera företag försöker skapa sig en signaturdoft, och ansåg att det skulle vara 

applicerbart även för mäklarbranschen så länge det görs med rätt bas och noter i doften. 

Borgemo berättade att på våren finns det många trevliga, naturliga dofter med tanke på 

blommor och träd som slår ut. Hade man kunnat hitta ett lämpligt sätt att applicera 

dessa dofter på vid en bostadsvisning, tror han det hade skapat positiva reaktioner. 

Wassberg berättade att kunder är oerhört känsliga för sämre lukter och är mer tränade i 

att leta efter lukt som inte är positiv. Här finns en direkt korrelation till sämre pris och 

kunder blir mindre villiga att betala utsatt pris för bostaden. Lukten blir som ett attribut 

de kan använda för att ”pruta”. Samtidigt är det viktigt att det som är och finns i huset 

verkligen inte kamoufleras utan att det är ärligt och korrekt för köpare. Här kan för god 

doft skapa osäkerhet hos en potentiell köpare och då undrar denne i regel om något 

försöker döljas. 
 

4.6 Sinnesmarknadsföringens betydelse 
Att sinnesmarknadsföring har en betydelse för fastighetsbranschen höll alla 

respondenter med om. En bostad köper man på ren och skär känsla berättade Holmkvist. 

Givetvis är funktion och familjesammansättning viktigt, men känslan i bostaden är 

oerhört central för ens trivsel berättade Holmkvist. Har man ett bra hem, bör man låta 

det vara bra hela vägen. Gardefalk och Holmkvist berättade om totalrenoverade 

bostäder med nya fina kök och badrum, men att de sista detaljerna inte var på plats. Om 

lister, taksockel och fog saknas märker en spekulant snabbt sådana brister. Detta 

resulterar i att spekulanten letar ytterligare fel menar Gardefalk. Man bör inte slarva 

med sitt hem, då känslan i bostaden är det centrala och därmed bör man inte 

kompromissa för mycket vid renoveringar, enligt Holmkvist. Alnerud och Eriksson 

ansåg att man alltid kommer behöva besöka ett hem för att kunna se och känna på 

bostaden. Detta kommer inte kunna ersättas av andra tillvägagångssätt. Att uppleva 

känslan av hur det skulle vara att bo i ett hem är viktigt enligt Alnerud och Eriksson. Är 

exempelvis köket gammalt eller väggen i en hemsk färg går detta med enkla medel att 
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ändra, men den övergripande känslan är svår att ändra berättar Eriksson. Gardefalk 

ansåg att sinnesmarknadsföring har en stor inverkan på mäklarbranschen, speciellt 

synsinnet. Det är på internet slaget står idag, och då gäller det att leverera högkvalitativa 

och säljande bilder. Han berättade att en villa har vanligtvis 2500 besök på nätet, men 

att det på själva visningen är det generellt tio till tjugo personer. Här drog Gardefalk 

slutsatsen att många scannar av marknaden, och även om inte alla kommer på visningen 

så har ett intresse för objektet uppstått vilket är bra. Taube ansåg att 

sinnesmarknadsföring har en stor betydelse. Som spekulant på en bostad är det viktigt 

att det känns bra. Vissa spekulanter går enbart på faktan såsom bostadens storlek och 

antal uteplatser, medans det för andra måste kännas bra, alltså att man får en positiv 

sinnesupplevelse av bostaden. Många av respondenterna ansåg att doftmarknadsföring 

har potential och tror sig se det på framtidens bostadsvisningar. Både Borgemo, 

Eriksson, Gardefalk och Wassberg trodde att doft skulle kunna bli mer synligt vid 

bostadsvisningar i framtiden. Alla trender som är bra kopieras gärna och tillslut når det 

även en mindre stad som Kalmar. Idag arbetar många företag allt mer med doft 

berättade Holmkvist, och kunde av den anledningen tro att det kanske skulle kunna bli 

ett verktyg för mäklarbranschen i framtiden.  
 

Sinnesmarknadsföring har en stor betydelse för fastighetsbranschen i samband med det 

man hör, ser, känner och doftar. Taube ansåg att sinnesmarknadsföring har en 

betydelsefull roll för hur en bostad upplevs. Hon berättade att kommer man till ett hus 

där det doftar fräscht och gott ger detta en viss känsla och förstärker helhetsintrycket. 

Borgemo berättade exempelvis att tända brasor är vanligt den här tiden på året för att 

skapa en varm och behaglig känsla i bostaden. Däremot kan konstiga lukter eller oljud 

från grannar påverka spekulanterna negativt. Det är relativt lätt att hitta negativa 

effekter med doft för att det är mer vanligt förekommande inom mäklarbranschen. 

Däremot kan en bra frisk doft i bakgrunden vara positivt för en bostad, då detta kan 

förstärka ett hem enligt Borgemo, Eriksson och Gardefalk.  
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel görs en analys baserat på de intervjuer som skett och sätts i relation till 

de teorier som introducerats i den teoretiska referensramen. 

 
5.1 Sinnesupplevelser i en bostad  

Hultén (2014) förklarar att sinnesmarknadsföring kan skapa en multi-sensorisk 

varumärkesupplevelse genom identitetsskapande där konsumenters attityder och 

beteende står i fokus. Emotionella och kognitiva reaktioner är kopplat till känselsinnet, 

enligt författaren. Åsa Holmkvist, homestylist på Pontuz Löfgren, menar att känslan i 

bostaden är viktig för trivsel och fastighetsmäklarna var överens om att 

sinnesmarknadsföring är betydelsefullt för branschen. Även Elin Taube, 

fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling talar om att känslan är mycket 

avgörande vid en bostadsvisning. Det måste kännas bra för spekulanten. Taube berättar 

även att för en del spekulanter är bostadens planlösning det centrala, men för andra är 

helhetskänslan det viktigaste. Med detta menar hon att sinnesstämningen i bostaden bör 

känns rätt.  
 

“Känslan en människa får av en bostad kan man inte styra över” 

Elin Taube, Svensk Fastighetsförmedling Kalmar 

 

Bemötandet som fastighetsmäklaren ger är också en viktig del av upplevelsen, menar 

Taube. Eriksson menar att det är viktigt att se och känna på lägenheten, att bilderna av 

bostaden är tilltalande. Dock poängterar hon vikten av att uppleva bostaden fysiskt, då 

bilder enkelt kan vinklas och få ett rum att upplevas som större än vad det faktiskt är. 

Eriksson menar att det är väldigt individuellt gällande hur spekulanter upplever en 

bostad. Kopplat till den teoretiska referensramen anser Krishna (2012) att under de två 

senaste decennierna har konsumentbeteenedeforskare tagit del av individens upplevelser 

på ett helt nytt sätt än tidigare. Borgemo anser att sinnesmarknadsföring har en central 

roll, då det är utifrån vad spekulanten doftar, hör, känner och ser som påverkar 

spekulantens upplevelse av en bostad.  
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Lindstrom (2006) berättar att sinnesmarknadsföring kan stärka en konsuments fantasti 

och därav blir det enklare att skapa ett band till ett utmärkande varumärke. Wassberg 

anser att marknadsföringen blir alltmer komplex och sofistikerad. I rollen som mäklare 

kan man tjäna på att våga vara annorlunda och ta till nya verktyg. Hon berättar vidare 

att förtroende är det viktigaste kriteriet att förmedla som mäklare, men att ta ansvar för 

processen hur sinnena samspelar blir allt viktigare. Om doften går i linje med ens 

koncept tror hon det kan stärka spekulantens upplevelse av en bostad samt företaget. 

Alnerud och Taube anser att doftspextrat kan utvecklas och förstärka varumärket så 

länge doften appliceras på ett genomtänkt vis.  

 
 
5.2 Ögats roll vid en bostadsvisning 

Lyckas marknadsförare tillfredsställa spekulantens uppfattning via design, form, 

symbolik och mening kan ett positivt visuellt stimuli skapas enligt Krishna (2012). 

Författaren påpekar även att form och design är nödvändigt för att ett varumärke ska 

sticka ut. Alnerud, Gardefalk och Holmkvist menar att inom fastighetsbranschen spelar 

synsinnet ofta en större roll, då lägenheter stylas inför fotografering men även innan 

visning. Att styla en bostad är snarare en regel än ett undantag vid dagens 

bostadsförmedlingar enligt dessa. Krishna (2012) menar att de visuella sinnet kan 

påverka kunders köpbeslut. Detta är något som Wassberg instämmer i, enligt henne är 

ögat extremt viktigt. Det en spekulant ser på bilden ska vara tilltalande, speciellt med 

tanke på att en bild faktiskt förmedlar ett budskap. Idag är en bild så mycket mer än bara 

en bild, det gäller att ha tilltalande bilder som förmedlar miljön på bästa sätt.  
 

“Styling för mig är att framhäva det bästa av bostaden och hjälpa kunden på traven att 

få schyssta, snygga bilder och en bra känsla” 

Åsa Holmkvist, Pontuz Löfgren 

 

Hultén (2014) samt Mehrabian och Russell (1974) berättar att en konsuments 

uppfattning av en tjänst eller produkt ter sig olika beroende på servicearena. 

Designfaktorer som belysning, stil och komfort har betydelse för en upplevelse och hur 

det tolkas är upp till spekulanten. Alnerud, Borgemo, Eriksson, Gardefalk, Holmkvist 

och Taube är överens om att homestyling handlar om att framhäva en bostad utifrån de 

bästa kvalitéerna. Wassberg menar att styling är att försköna och förfina det bästa med 

varje objekt, men även en hjälp för människor att se vad man kan göra 
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inredningsmässigt genom inspiration. Dock är bostäder olika, och därav krävs det olika 

typer och grader av homestyling.  
 
 
5.3 Doftens påverkan på kundens beteende 

Krishna (2014) och Mitchell et al. (1995) benämner att det finns en koppling mellan 

dofter och människans minnen. Det är utifrån sinnena en individ upplever saker, och 

med hjälp av dofter kan starkare associationer skapas enligt författarna. Eriksson anser 

att dofter kan ha en positiv effekt och verka som ett stimuli som förstärker känslan av en 

bostad. Att använda sig av doftljus tror hon som mäklare kan skapa engagemang och 

väcka känslor hos en bostadsspekulant. Är doften rätt kan det bidra till en känsla av att 

man kan se sig själv leva och bo i hemmet.  

 

Krishna (2014) berättar att en individ upplever sin omgivning utifrån sinnena, och det är 

utifrån detta som tankar, beteende och köpbeslut påverkas. Taube nämner att om en 

spekulant kommer in i en bostad och möts av tilltalande dofter såsom rent och fräscht, 

kan dessa dofter genomsyra upplevelsen av bostaden. Hon påpekade också att en bostad 

måste kännas rätt, och doftar det välkomnande kan det resultera i en förstärkt 

upplevelse. Hultén (2014) benämner att doften har förmåga att skapa en trivsel hos 

kunderna, och att det är en känsla som också stannar kvar. Wassberg anser att om man 

hittar rätt doft i rätt sammanhang och till rätt målgrupp, tror hon att det kan förhöja 

upplevelsen och väcka minnen hos kunderna av positiv art. Att väcka känslor som “det 

doftar som hemma” eller nytvättat kan förhöja upplevelsen och skapa minnen hos 

spekulanterna. Med tanke på att vi lever i en konkurrensfylld bransch är det ibland svårt 

att göra sig hörd berättar hon vidare. Att använda doft som verktyg kan möjligen vara 

ett enklare sätt att bli ihågkommen, berättade Wassberg.  

 

Lindstrom (2006) förklarar att doft är det mest framträdande sinnet då det till skillnad 

från andra sinnen inte kan stängas av. Hanna Eriksson berättade att doft har en 

betydande effekt på kunder, både ur positiv och negativ synvinkel. Ifall exempelvis 

doftljus appliceras på rätt sätt kan det resultera i en känsla av att spekulanten vill bo där, 

då kunden kan känna en trygghet till vissa dofter. Däremot kan det ha motsatt effekt, då 

en otrevlig doft kan kopplas till fukt och mögel. Olsson (2015) nämner att doft har en 

inverkan på sinnesstämning och det sociala beteendet. Holmkvist anser att just dofter 

och lukter är väldigt viktigt inom mäklarbranschen. Hon berättade att hon noterar en 
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doft direkt när hon anländer till en bostad, innan andra sinnen träder fram. Spekulanter 

på en visning är mottagliga och blir påverkade utav dofter. Luktar det nymålat, kan det 

ses som en indikator på en bostad som är välvårdad och därmed spelar det doften en roll 

på kundupplevelsen. Krishna (2012) och Biswas et al. (2014) berättar att signaturdofter 

kan användas för att skapa positiva associationer på konsumenterna. Enligt Alnerud 

upplevs det som positivt ifall man kommer in i en bostad där det doftar gott. Hon 

påpekade dock att människor har väldigt olika smak, och upplever dofter på olika vis. 

Alnerud föreslog istället att kundupplevelsen på ett mäklarkontor hade kunnat utvecklas 

med en signaturdoft som hade gett en signal om befinnandet på just Fastighetsbyrån. 

Borgemo var av samma uppfattning, och berättade att många företag försöker skaffa sig 

ett eget signum. Fastighetsmäklaren var positiv till att utveckla en signaturdoft, om det 

går att göra på ett bra sätt. Mäklaren menar att på våren doftar det av natur och 

blommor, och det uppskattas av många spekulanter. Borgemo tror att utveckling av en 

sådan typ av doft hade kunnat öka kundupplevelsen.  
 

Madzharov et al. (2015) anser att olika dofter passar till varierande miljöer, exempelvis 

passar varma dofter om en känsla av exklusivitet ska förmedlas. Taube berättade att hon 

arbetat med dofter tidigare i servicebranschen. Då hon arbetade i butik fanns det en 

maskin som sände ut en svag doft av exempelvis gran och barr under julhögtiden, i syfte 

att höja shoppingupplevelsen och skapa merförsäljning. Taube ansåg att det har en 

betydelsefull effekt på kundupplevelsen, och ställde sig positiv till att utveckla det inom 

mäklarbranschen, men att det beror på vilka dofter som appliceras och var i processen 

detta görs. Mäklaren menar att applicerandet av kanel inte är att rekommendera, då den 

doft har egenskaper som kan dölja tecken på fukt och mögel. Appliceras doften på ett 

genomtänkt sätt tror hon att det kan öka kundupplevelse för spekulanter på en visning.  
 

En av Gary (2012) teorier säger att doftens främsta uppgift i ett servicelandskap är att 

koppla framväxten till positiva associationer. Känslor väcks inom människor vid positiv 

eller negativ doft, och författarna nämner att doften av nybryggt kaffe eller bakat bröd 

upplevs som positivt av många. Respondenterna hävdar att doft har en viktig roll vid 

bostadsvisningar, och detta kan kopplas till Gary (2012) påstående att en god atmosfär 

kan stärka bilden av varumärket. Borgemo menar att kommer man in i en bostad och 

möts av en ofräsch doft, kan det påverka försäljningen. Mäklaren trycker på att det kan 

vara till stor fördel om bostaden doftar rent. I en studie gjord av Groover (2012) visade 
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det sig att konsumenter upplevde ett köpcentrum i Canada mer inbjudande då en doft 

hade tillsatts. Groover (2012) hävdar att konsumenter litar på dofter som är trivsamma 

och på så sätt skapas en god och behaglig känsla hos konsumenterna. Holmkvist 

berättar att doft är något som upplevs och doft spelar därav en central roll på 

kundupplevelser. Tidigare forskning av Lindstrom (2005) säger att doftsinnet är det 

enda sinnet som inte kan stängas av, och att 75% av människans känslor triggas av just 

doftsinnet. Holmkvist talar om att en doft alltid finns, att “man luktar innan man tittar” 

och därför är första intrycket viktigt. Övriga respondenter håller med om att första 

intrycket i en bostad spelar en betydelsefull roll för upplevelse och köpbeslut. 
 

Allt fler företag förstår vikten av att arbeta med sinnesmarknadsföring (Hultén et al. 

2009; Bradford och Desrochers, 2009). Wassberg menar att det kan finnas något att 

hämta ur en marknadsföringsaspekt för en byrå just avseende doft och aktivera våra 

sinnen. Eriksson betonar att det är viktigt att arbeta med alla sinnen. Att arbeta med 

doftsinnet sker undermedvetet menar Eriksson och därav finns potential att utveckla 

doftanvändning vid bostadsvisningar såvida det inte tar överhanden. Enligt (Hultén et 

al. 2009; Herrmann, et al. 2012) står det klart att doft kan bidra till en positiv upplevelse 

samt förstärka bilden av varumärket och dess image. Alnerud och Borgemo 

exemplifierade att det hade varit intressant att utveckla en signaturdoft som 

representerade Fastighetsbyrån respektive Svensk Fastighetsförmedling, vilket hade 

förstärkt varumärket ytterligare då spekulanter hade förknippat en viss typ av doft med 

varumärket.  

 
 
5.4 Säljande dofter 

Alnerud, Borgemo, Eriksson, Gardefalk, Holmkvist, Taube och Wassberg kan alla prata 

utifrån egna erfarenheter och personligt tycke gällande specifika dofter vid 

bostadsvisningar. Respondenterna konstaterade att doften av ett rent hem är tilltalande, 

och därav är doften av städprodukter säljande. Eriksson anser att doften av nytvättat 

också kan vara en fördel. Enligt studier av Wilson och Stevenson (2010) är 

framställandet av en specifik doft svår och att det kan krävas mängder av resurser. 

Författarna menar att människan kan påverkas av olika dofter på ett emotionellt plan. 

Taube har erfarit att lägenheter där kunder tänt doftljus bidragit till att spekulanter 

kommenterat att det är en annan doft som täcks. I detta fall kan emotionella aspekter 

framhävas, både positivt och negativt. 
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Spangenberg et al. (1996) påstår att citrus- och mintdofter kan tillfredsställa och skapa 

en harmonisk känsla hos människor. Detta blir tydligt inom mäklarbranschen, då 

samtliga respondenter vill känna doften av det fräscha och rena. Gardefalk hävdar att en 

ren och fräsch bostad förstärker upplevelsen och inger förtroende för spekulanten. 

Wassberg exemplifierar dofter som nybryggt kaffe, bulldoft, blommor samt nytvättat 

som tidigare dominerat bostadsvisningar. Mäklaren menar att varje bostad är unik och 

därav är det inte möjligt att generalisera en bostad utifrån specifika kriterier. Tidigare 

studier av Olsson (2015) säger att det kan vara lätt att känna igen en doft, men svårt att 

sätta ord på vad det faktiskt doftar. Majoriteten av respondenterna ansåg att det var svårt 

att sätta ord på dofter och den faktiska lukten, trots att en doft alltid finns närvarande i 

form av vad hemmet luktar i sig själv. 
 

5.5 Mäklarbranschens tjänster 

Enligt Grönroos (1990) finns det tre olika typer av tjänster; kärntjänst, bitjänst och 

stödtjänst. I kärntjänsten återfinns kunderbjudandet, det som ligger till grund för 

erbjudandet. Inom fastighetsbranschen är kunderbjudandet förmedlingen av en bostad, 

berättar Gardefalk. En mäklare besitter kunskap av vad som krävs för att förmedla en 

bostad, och är medveten om prisbilden i området. En bostad kan värderas utifrån 

särskilda kriterier och därefter marknadsföras och slutligen matcha säljare, köpare och 

objekt samman, enligt Gardefalk. Normann (2000) diskuterar att företag inom 

servicebranschen bör ta kundens förväntningar på allvar för att kunna överleva på 

marknaden. På mäklarbyrån Pontuz Löfgren i Kalmar står kunden i fokus och många 

säljare anlitar företaget då de är kända för sitt engagemang och kunskap gällande 

bostadsförmedlingar enligt Holmkvist. Enligt Normann (2000) ska en kärntjänst tala om 

hur den bidrar till att underlätta för kunden, och flertalet av respondenterna nämnde att 

fastighetsmäklaren kan ses som en person som underlättar förmedlingen av en bostad. 

De sekundära kundbehoven blir tydliga beroende på de val en kund gör, berättar 

Grönroos (1990). En bitjänst är den tjänst eller service som måste finnas där för att 

kärntjänsten ska fungera på bästa sätt. Inom mäklarbranschen kan detta exemplifieras av 

bra fastighetsmäklare med god lokalkännedom inom det område man är verksam i. För 

att mäklaren ska kunna göra ett bra jobb krävs även mäklarassistenter, receptionister 

och goda samarbeten med utomstående aktörer såsom besiktningsmän och stylister 

enligt Gardefalk.  
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Stödtjänster är de tjänster som inte har en central koppling till värdeerbjudandet, alltså 

själva kärn- och bitjänsten (Grönroos, 1990). Många av respondenterna såg homestyling 

som en “extra” tjänst, som primärt inte alltid behöver nyttjas. Exempelvis så arbetade 

inte Svensk Fastighetsförmedling med homestyling av deras bostäder på daglig basis, 

utan tryckte på aspekten av att hemmen ska vara personliga men ändå rena från för 

mycket prylar enligt Taube. Holmkvist tog upp att homestyling har blivit mer vanligt på 

senare tid. Tittar man tillbaka på fenomenet var det inte alls särskilt utbrett inom 

branschen för ca tio till femton år sedan. Idag är det annorlunda då ca 90% av deras 

bostadsrätter genomgår en styling inför en försäljning. Holmkvist påpekade att styling 

har gått från mindre känt till ett fenomen, och exemplifierade Stockholms innerstad där 

i princip alla bostäder är stylade. Alnerud ansåg att någon form av styling är ett krav för 

att ett objekt ska vara så attraktivt som möjligt. Det är alltid någonting som behöver 

ordnas i en bostad, och detta kan vara från att bädda sängen rätt till att byta ut samtliga 

möbler. Det stod klart att fastighetsbyråerna i Kalmar använder sig av homestyling olika 

mycket. För mäklarfirman Svensk Fastighetsförmedling kan det ses som en stödtjänst, 

då det inte hör till vanligheterna att en homestyling görs av objekten. Wassberg 

berättade att hon märker en ökad efterfrågan av homestyling, dock på olika nivåer och 

omfattning hos kunderna.  
 

Serviceföretag kan även sälja så kallade skalfördelar som kan ses som en 

erfarenhetseffekt enligt Normann (2000). Detta var något som flera av mäklarbyråerna i 

Kalmar hade tagit i beaktning. För Pontuz Löfgren, Fastighetsbyrån, Gardefalk & Co. 

och Mäklarringen var homestyling i princip ett krav. Hos Pontuz Löfgren ingår en 

konsultation av homestyling när säljaren väljer att förmedla sin bostad via de, och 

många av säljarna godtar erbjudandet. Eriksson påpekade att om man vill ha ett objekt 

stylat är det nödvändigt att ta in en stylist med utbildning och kompetens för att kunna 

genomföra en god styling, och detta gjorde hon ibland och därav ses det i Erikssons fall 

som en stödtjänst. Dock såg hon alltid till att det fanns gröna växter, örter och lite andra 

attiraljer som är tilltalande för ögat på en bild. Alnerud berättade att styling är ett måste 

idag, och därav är det vanligt förekommande och ses inte som en bitjänst i hennes fall. 

Gardefalk talade om vikten av att ha lätta möbler och neutrala färger, för att tilltala en 

större massa. Enligt Alnerud och Holmkvist ska exempelvis en lägenhet vara tilltalande 

för en bred målgrupp, och därmed bör inte för personliga ägodelar eller en viss stil 

genomsyra bostaden för mycket. Det är viktigt att se potentialen i ett hem, och inte gå 
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runt och fundera på vem som bor där och därmed blir homestyling nödvändig då detta 

är det primära syftet med tjänsten.  

 

5.6 Kundrollen 

Tjänster är svåra att presentera, då det till skillnad från en produkt inte kan demonstreras 

(Normann, 2000). Detta har Holmkvist fått erfara i rollen som homestylist då hon menar 

att en del köpare är mindre mottagliga när det gäller att homestyla sina hem inför 

försäljning. Den främsta anledningen till detta är att säljaren har svårt att se ifall det gör 

någon skillnad. En säljare måste tydligt visa och sälja in en tjänst för att den ska kunna 

tas emot av köparen, nämner Normann (2000). Författaren berättar vidare att broschyrer 

och bilder kan vara ett verktyg för att göra tjänsten mer mottaglig för säljaren. 

Holmkvist ger potentiella kunder en tydlig beskrivning av homestyling som tjänst, och 

berättar även om kunder som tidigare använt sig av tjänsten och beskriver hur de hade 

upplevt homestylingen. Gardefalk nämner att människor är mer medvetna idag, och ser 

oftast själva vad som behöver göras i hemmet, men med lite vägledning. Edvardsson et 

al. (1998) påpekar att personalen bör vara pålitlig, kompetent samt trovärdig. Detta 

ansåg alla respondenter var viktigt och var exempelvis mycket försiktiga med 

användning av doft just för att inte dölja någonting. Gardefalk berättade att vissa kunder 

är mer engagerade i försäljningsprocessen än andra. En del säljare tog sig an stylingen 

själva, och införskaffade blommor och växter, enligt Gardefalk. Eriksson berättade att 

hon gärna talar om för hennes kunder vad som behövs göras. I dessa fall genomför 

säljaren stylingen utifrån råden, eller tar Erikssons hjälp som hon mestadels förmedlar 

via en homestylist.  

 

En av de främsta anledningarna till att kunder väljer att delta kan vara för att göra 

besparingar, diskuterar Normann (2000). Detta hade Eriksson och Holmkvist erfarit, då 

inte alla ser att det är värt ett par tusen kronor extra, eller helt enkelt inte har den 

ekonomiska möjligheten. Dock påpekar båda att många säljare tycker det är roligt att 

göra sina hem fina inför en försäljning och visning. Enligt Gardefalk kan detta bero på 

en ökad medvetenhet gällande hem och inredning. Det finns olika tillvägagångssätt för 

att göra en kund produktiv, den främsta anledningen till att kunder deltar är för att göra 

besparingar, men deltagande kan även vara stimulerande och intressant vilket vissa 

kunder anser (Normann, 2000). Idag finns en uppsjö av inredningsmagasin och tv-

program som fokuserar på hem och renovering. Dessutom finns det mycket inspiration 
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på sociala medier vilket Eriksson och Gardefalk kan se som en orsak till varför 

engagemanget ökat.  
 
5.7 Mäklaren som mellanhand och köpupplevelsen  
 
Björck och Grufberg (2007) berättar att en av de största affärerna en privatperson gör är 

en bostadsaffär. Detta instämmer Eriksson i, och belyser att det är en skillnad mellan att 

köpa en produkt och sedan lämna tillbaka den, då det är annorlunda vid en bostadsaffär. 

Falk och Campbell (1997) anser att det finns två sidor av en köpupplevelse, en positiv 

och en negativ. Författarna menar att servicemötet är viktigt. Både Alnerud, Borgemo, 

Eriksson, Gardefalk, Holmkvist, Taube och Wassberg intygade detta, där Holmkvist 

berättade att hennes bemötande av kunder är viktigt då hon är ansiktet utåt för företaget 

när det gäller homestyling, och därmed bör hon vara trygg och kompetent i sin 

yrkesroll. Eriksson berättar att det är viktigt att visualisera en bild av boendet av att “här 

kan man äta middag” etc. för att väcka spekulantens tankar. För att attrahera kunder och 

skapa konkurrensfördelar kan företag arbeta med upplevelser, enligt Jackson och Shaw 

(2009). Gardefalk sade att konkurrensen bland fastighetsmäklare är stor, då det finns ett 

flertal aktörer på en relativt liten marknad. Borgemo och Taube betonade vikten av att 

bemöta kunder på ett professionellt sätt och tillgodose deras behov. Fastighetsmäklarna 

menar att lyckas man med detta är de övertygade om att man lyckas skapa en 

upplevelse. Alnerud och Borgemos exempel om att utveckla doft på mäklarkontor är 

ytterligare en indikator på något som kan skapa god kundupplevelse, samt stärka 

varumärket ytterligare. 
 

Enligt Hultén (2014) är servicesektorn en bransch där det är avgörande att skapa en god 

multi-sensorisk varumärkesupplevelse. Det är utifrån detta konsumenterna gör sin 

utvärdering av tjänsten. Eriksson menar att bostadsvisningar är positivt då spekulanten 

kan behöva komma in i ett hem för att se och känna, och därefter kan spekulanten 

avgöra ganska fort om bostaden kändes rätt. Vid en bostadsförsäljning ska många steg 

genomgås, och fastighetsmäklaren agerar huvudpersonen genom hela processen. Det är 

denne som sköter intag av bostaden, gör den tilltalande, marknadsför den, och håller i 

visningar för att tillslut starta en budgivning mellan potentiella köpare och avsluta med 

att knyta köpare och säljare samman. Gardefalk berättade att om alla dessa steg sker 

smärtfritt och utan komplikationer, ökar chansen att få återkommande kunder. Detta 

instämde även Holmkvist i som kunde konstatera att flertalet kunder återkom till henne 
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och Pontuz Löfgren just för att dessa hade upplevt en positiv och smidig försäljning av 

sin bostad.  

 

5.8 Att förstärka varumärket och bostaden 
 

Konsumenters tankar och känslor kring ett varumärke genererar i hur konsumenten ser 

på varumärket, samtidigt som konsumenters uppfattning och upplevelser av en tjänst 

bidrar till vad imagen av varumärket bygger på (Hultén, 2014). Det går att arbeta med 

image på olika sätt, då Gardefalk och Borgemo benämner ordet signum som intressant 

ur ett mäklarperspektiv. Att ha en specifik doft på visningstillfället skulle enligt 

mäklarna kunna bidra till en känsla av att bostaden uppfattas som lite mer exklusiv, då 

detta hade kunnat blivit benämnt som mäklarbyråns signum. Likaså Alnerud var positiv 

till utvecklingen av image med hjälp av doft. Att skapa en känsla som besökare att man 

befinner sig på exempelvis Fastighetsbyråns kontor skulle enligt mäklaren vara 

tillfredsställande samt givande för både personal och kunder.  
 

En positiv image kan ses som en tillgång för företag och ha effekt på både personal och 

kunder, då image både kan styra upplevelser och förmedla förväntningar (Grönroos, 

2015). Genom att skapa en unik och kraftfull image kan företag enligt Faullant et al. 

(2008) lyckas differentiera sina erbjudanden gentemot konkurrenterna. Författaren 

menar även att skapandet av en image kan vara avgörande för att bygga både 

lojalitetsband och goda kundrelationer. Om man hade kunnat hitta ett passande sätt att 

applicera doft på vid en bostadsvisning, så tror Borgemo att positiva reaktioner hade 

uppstått. Om en spekulant på en visning möts av en illaluktande doft kan dennes 

upplevelser styras på så sätt att negativa reaktioner kommer fortlöpa, menar Eriksson. 

Alla respondenter håller med om att det naturliga ska framhävas men att det ska kännas 

och vara fräscht är fokuspunkten på en bostadsvisning.  
 

“Kort och gott - rätt sak vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Allt går tillbaka till det gamla 

hederliga - känn din kund.” 

Caroline Wassberg, CW Fastighetsförmedling 

 

Image handlar om våra uppfattningar av olika situationer enligt Normann (2000) 

samtidigt som Hultén (2014) menar att en gynnsam samt omtalad image påverkar 

konsumenters uppfattning och upplevelse av ett företag. Det blir fördelaktigt för både 
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företaget och konsumenten om imagen bidrar till en positiv respons enligt Grönroos 

(2008). Om en spekulant inte får ett bra första intryck på en bostadsvisning på grund av 

en illaluktande doft så menar Eriksson, att konsumenten påverkas av detta. Syftet är att 

skapa en attraktiv miljö som vid första intrycket ska upplevas som tilltalande för 

spekulanterna (Pontuz Löfgren, 2017). Om det behövs ett doftljus för att skapa en fräsch 

och positiv känsla eller förstärka den fräscha doften ytterligare i en bostad så påstår 

Eriksson att ett doftljus är betydelsefullt i den avsikten. Däremot anser Holmkvist att 

man helst bör vara försiktig med artificiell doft i form av doftljus. En positiv image kan 

underlätta för konsumenten samt att en utvärdering kan bli möjlig enligt Faullant et al. 

(2008). På våren, exempelvis, menar Borgemo att finns det många trevliga naturliga 

dofter i form av träd och blommor som slår ut. Om man hade kunnat applicera dessa 

dofter vid en bostadsvisning, hade det enligt respondenten bidragit till en mycket positiv 

respons. 

 
 

  



  
 

56 

6 Slutsats  
Kapitlet besvarar forskningsfrågorna samt det övergripande syftet. Slutsatsen 

presenterar hur fastighetsmäklare och homestylister använder doft som verktyg och 

samtidigt tillfredsställer visuellt stimuli vid bostadsvisningar. 
 

I denna studie redogörs dofters betydelse för fastighetsbyråer inom mäklarbranschen. 

Uppsatsen presenterar även innebörden av en multi-sensorisk sinnesmarknadsföring, där 

doft och visuellt stimuli samspelar. Studiens syfte var att undersöka och analysera 

användning av doft vid villa- och lägenhetsförsäljningar. Två forskningsfrågor har stått i 

centrum genom studiens gång, och dessa lyder:  
 

1. Hur använder sig fastighetsmäklarbyråer av doft vid bostadsvisningar och vad 

betyder kombinationen med andra sinnesintryck för den multi-sensoriska 

upplevelsen? 

 

2. Vilken betydelse kan olika dofter ha inom en samlad styling vid olika typer av 

objekt? 

 

Forskningsfråga 1 

Att använda doft vid bostadsvisningar i syfte att tilltala olika sinnesintryck har varit 

varierande beroende på fastighetsmäklare. Att skapa en multi-sensorisk upplevelse i 

samband med sinnet doft har varit en viktig del bland många respondenter, där flertalet 

påpekar vikten av att det bör dofta fräscht. Baserat på studiens kvalitativa undersökning 

har det framkommit att majoriteten av företagen arbetar delvis med doft, dock i olika 

mängd och utsträckning. Fastighetsbyrån, Gardefalk & Co. samt Pontuz Löfgren 

använder sig av naturliga dofter i form av färska örter, blommor, städmedel och 

nytvättat. Dessa dofter är inget som appliceras i syfte att manipulera en spekulant, utan 

finns där av naturliga skäl, då dofterna vanligtvis förekommer i ett hem. Samtliga 

mäklare upplevde dessa dofter som trevliga och välkomnande. Mäklarringen, Svensk 

Fastighetsförmedling och CW Fastighetsförmedling var mer öppna i sitt arbetssätt med 

doft. Mäklaren Hanna Eriksson på Mäklarringen tryckte på att doft har en stor 

betydelse, och ifall det finns behov av att ha ett doftljus för att skapa en viss 

sinnesstämning kan detta göras. Det har framkommit att dofter som indikerar på en 

välbehållen bostad är positivt för både säljare och köpare, och därav blir doften av 
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nymålat attraktiv och spelar en roll på kundupplevelsen, enligt Holmkvist. Ett tydligt 

samband mellan mäklarna var att doften kan förstärka en bostadspresentation och göra 

den mer tilltalande. Neutrala och fräscha dofter diskuterades av alla mäklare då deras 

erfarenheter talar för att dofterna kan skapa positiva associationer av en bostad. 
  

Det finns en försiktighet angående användning av doft vid en bostadsvisning, då 

mäklarna var överens om att en alltför stark och utstickande doft från doftljus och 

doftpinnar kan skapa en misstänksamhet hos spekulanten. Intervjudeltagarna på Pontuz 

Löfgren, Gardefalk & Co., Svensk Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån och CW 

Fastighetsförmedling har mångårig erfarenhet inom branschen, och gav exempel på hur 

doft kan påverka ett bostadsköp ur en negativ synvinkel. Mäklarna kände väl till myten 

om nybakade kanelbullar och hur det hade använts i syfte att dölja brister med en 

bostad. Caroline Wassberg och Mia Alnerud nämnde att förtroende är det viktigaste 

kriteriet i rollen som fastighetsmäklare, och därmed bör det inte experimenteras i för 

stor mån med dofter. 
  

Mia Alnerud var öppen för att se en utökad användning av doft. En signaturdoft som 

kännetecknar företagets varumärke på kontoret skulle kunna appliceras för att stärka 

kunders image av företaget. Enligt Krishna (2012) och Biswas et al. (2014) kan 

signaturdofter skapa positiva associationer för ett företag. Att implementera en doft på 

fastighetsbyråernas kontor är något vi tidigare inte funderat över, och detta gav en annan 

synvinkel av hur doft kan användas i fastighetsbranschen. Detta är intressant att 

utveckla, som ett första steg för att iscensätta doftspextrat i praktiken. Får den 

artificiella doften ett varmt välkomnande av kunderna på kontoret, kan det vara en idé 

att bygga vidare på användningen av doften vid bostadsvisningar. 
 

Forskningsfråga 2  

Homestyling är ett fenomen som blivit allt mer utbrett. Många av fastighetsmäklarna 

upplever en stor efterfrågan av styling. Med hjälp av styling framhävs bostadens bästa 

sida och blir därmed tilltalande för spekulanter. Det har framkommit att det visuella 

sinnet samspelar med de övriga sinnena och en multi-sensorisk upplevelse tar form. 

Enligt Hultén (2014) är ögat det mest dominerade sinnesorganet. Även Bellizzi et al. 

(1983) hävdar att synsinnet fått mest uppmärksamhet inom konsumentforskning, där 

bland annat inredning och design stått i fokus. Mia Alnerud och Åsa Holmkvist 
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poängterar att styling är en ökande trend och ser det snarare som en regel än ett 

undantag. Holmkvist berättade att homestyling inte var lika utbrett för tio till femton år 

sedan, och därav kan det konstateras att framväxten av fenomenet har gått snabbt. 
  

Något som har tenderat är att doft inte kan stå för sig själv vid en bostadsvisning. 

Samspelet mellan de olika sinnena ter sig allt viktigare då en spekulant utvärderar en 

bostad utifrån syn, hörsel, doft, känslor och estetisk smak. Ett sinne kan aldrig stå för 

sig själv, därav är en multi-sensorisk upplevelse det mest centrala. Ska en doft tillsättas 

vid en bostadsvisning bör den vara kongruent med miljön. Caroline Wassberg talar om 

vikten av att se varje bostad utifrån dess egenskaper, och med tanke på detta finns det 

ingen doft som kan generaliseras till alla typer av objekt. Skräddarsydda koncept blir 

allt viktigare för att stå ut bland konkurrenterna, och att leverera en god image av en 

bostad är nödvändigt. Holmkvist påtalar vikten av att ha högkvalitativa bilder så 

intresset fångas. Om en spekulant väljer att komma på en visning av en sådan bostad 

och det doftar dovt av en säljande doft kan detta vara ett stimuli som förstärker bostaden 

ytterligare menar Borgemo, Eriksson, Gardefalk, Taube och Wassberg. 

  

“Dofterna ska gå i linje med det koncept man önskar förmedla” 

- Caroline Wassberg, CW Fastighetsförmedling 
  

Det har framkommit av fastighetsmäklarna att det råder skillnad mellan användning av 

doft vid villa respektive lägenheter. Borgemo, Holmkvist och Wassberg anser att det 

inte existerar någon specifik skillnad mellan doftens användning på olika objekt. 

Wassberg hävdar att det är individanpassat och betonar vikten av att skräddarsy 

användning utifrån objektet. Dock poängterar övriga respondenter, Alnerud, Eriksson 

och Gardefalk att det är en skillnad. Alnerud berättar att det är mer känsligt att arbeta 

med doft på villor. Gällande villor är undersökningsplikten i regel större, och en doft 

som verkar misstänksam eller att det existerar en döljande doft kan vara ett tecken på att 

något är fel. Om det är någonstans det ska appliceras doft är det på bostadsrätter då 

fuktproblem och dylikt är mer sällsynt vid dessa objekt. 
  

Respondenterna har sagt att sinnesmarknadsföring i kombination med doft är ett relativt 

nytt område för fastighetsmäklarbranschen. Det står klart att gamla myter lever kvar och 

begränsar utvecklingen av doftaspekten. Att utveckla användning av dofter vid bostäder 
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står klart intressant, så länge det görs på ett genomtänkt sätt. Fastighetsmäklarna står 

enade om att en kombination mellan det visuella och dofter kan vara ett applicerbart 

verktyg och bland annat stärka både en bostad och ett företags image. Att 

sinnesmarknadsföring har fått en allt mer framträdande roll visas tydligt i både teori och 

empiriskt underlag. Inom branscher som detaljhandel samt offentliga miljöer är 

sinnesmarknadsföring mer utvecklat, där bland annat varumärkeskedjor arbetar med 

doftmaskiner och dylikt. Att förmedla bostäder är något som alltid kommer att vara 

aktuellt. För att stå stadigt på den allt mer konkurrerande marknaden kan doft vara ett 

verktyg för att differentiera sig. 

  

Syfte 

Det övergripande syftet med vår studie har varit att undersöka och analysera 

användningen av doft vid villa- och lägenhetsförsäljningar. Studien har tagit avstamp ur 

ett företagsperspektiv, där fastighetsmäklare och homestylister stått i centrum och det är 

dessa personer som har fått ge sin syn på sinnesmarknadsföring. Tack vare studien har 

en djupare förståelse för fastighetsbranschens metoder och arbetssätt kunnat analyseras 

på ett djupare plan. För framtida forskning föreslår vi att genomföra en kvantitativ 

studie med utgångspunkt från ett kundperspektiv. Kunderna är en viktig del som gör att 

branschen överhuvudtaget kan existera och genom att nå kundernas åsikter tror vi att en 

god förståelse för branschen som helhet kan göras. En tydlig bild av hur 

mäklarföretagen arbetar med doft har framkommit. De flesta fastighetsmäklare 

poängterar att en tillsatt doft vid en bostadsvisning associeras med något negativt, då 

respondenterna enades om att en potentiell köpare kan tro att den tillförda doften finns 

för att dölja fel på bostaden. Något som har framkommit tydligt är att det finns 

skillnader vid användning av doft gällande villa respektive bostadsrätter. Det är lättare 

att tillföra en artificiell doft i bostadsrätter, då risken för att det finns fukt eller mögel är 

minimal jämfört med i en villa. Användningen av dofter är mer möjligt i lägenheter, och 

här arbetade en del mäklare med doftljus och örter. Vi instämmer med dessa mäklare 

som anser att det finns en skillnad mellan objekten, och personligen tror vi att 

användningen av dofter går att vidareutveckla mer i bostadsrätter.  
 

Baserat på forskning, teoretisk referensram och respondenternas erfarenhet, finns alltid 

en existerande doft, oavsett om den är artificiell eller naturlig. Vi som författare har 

främst tänkt på hur doften används och kan användas vid bostadsvisningar, och främst 
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då vid själva visningstillfället. Mia Alnerud exemplifierade för oss att det skulle vara 

intressant att utveckla doftanvändingen på mäklarkontoret vilket var nytt för oss. Detta 

är något vi anser vara ett innovativt tänkande då kontoret är ett servicelandskap som 

många olika människor besöker. Att utvärdera hur en artificiell doft skulle tas emot här 

blir därmed lättare, då man kan prata med både kollegor, köpare, säljare och övrig 

personal om hur doften upplevdes. Något vi har fått erfara är att doft är ett mycket 

känsligt fenomen, och kan påverka både positivt och negativt. Av den anledningen är 

det komplext och en utmaning att hitta den rätta doftsammansättningen som ska kunna 

framhäva en bostads bästa sida. Vi står dock fast vid att det finns en möjlighet att 

utveckla en dov, naturlig och fräsch doft som kan tilltala och skapa positiva 

associationer. Med de rätta ingredienserna tror vi att en tilltalande och betydelsefull doft 

kan framställas och därmed bli ett verktyg som fastighetsmäklare kan använda vid villa- 

och lägenhetsvisningar.  
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 I   
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 
1. Användning av doft inom branschen 

a) Hur vanligt är det med användning av doft inom branschen? 
b) Skiljer användningen av doft beroende på mäklare? 
c) Är det intressant att utveckla användningen av dofter?  

 
2. Betydelser och effekter 

a) Vilka betydelser och effekter tror ni att doft har på kundens upplevelser? 
b) Skiljer det sig mellan olika objekt (lägenheter och villor)? 
 

3. Olika typer av dofter 
a) Vilka olika typer av doft är vanliga att använda vid bostadsvisningar? 
b) Finns det några dofter som ni upplever som mer “säljande” än andra?  
c) På vilket sätt appliceras doften? (doftpinnar, doftljus etc). 
d) Finns det någon nackdel med att applicera doft på en bostadsvisning? 
 

4. Stylingens roll 
a) Vad är homestyling enligt dig? 
b) Hur vanligt är det med styling? 
c) Hur mycket använder sig homestylister av doft? (kombinationen mellan doft 
med olika sinnesintryck) 
d) Går vissa sinnen mer i fokus? 
 

5. Image av bostaden 
a) Vad betyder doft för image/förtroende för mäklarföretagen? 
b) Är doft en konkurrensfördel? 
 

6. Sinnesmarknadsföringens betydelse 
a) Vad har sinnesmarknadsföringen för betydelse för fastighetsbranschen? 
b) Tror ni att doft (sinnesmarknadsföring) kommer att vara ett verktyg vid 
bostadsförsäljning och homestyling i framtiden? 

 

 


