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Abstract 

The thesis examines the relationship between consumer attitudes and a scented 

shopping environment. A relationship and phenomena concerning scent marketing, 

which could be seen as one of the more provocative forms of marketing since the 

human sense of smell, is connected to the limbic system where motivation and 

attitudes are created. The use of scent marketing has, so far, been proven effective in 

sales increasing whereas it is one of the less explored forms of marketing.  

The purpose of the thesis is to answer the following question: Is it possible to find 

differences in consumer attitudes in a scented buying environment compared to a non-

scented buying environment, and thereby create new basis for segmentation?  

The thesis is based on a quantitative study where data has been gathered in a scent 

manipulated buying environment through structured interviews with consumers. The 

thesis applies a deductive approach to the main theories in the area of interest.  

The findings suggest new theory discussing that it is difficult to use consumer 

attitudes, towards a scented store environment, as a foundation for market 

segmentation. Further the results of the executed scent experiment comply with the 

existing theories about the affect of scent marketing as a sales increasing marketing 

tool.  
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The value in generated results and the contribution to science are the developed 

understandings to how a scented store environment may affect consumers buying 

behaviour. Further, valuable results are also presented concerning differentials in 

consumer attitudes in a scented store environment compared to a non-scented, where 

new theories are presented which contributes to an emerging research area along with 

originality. 

Suggestions for further research may comprise aspects as ethical and practical. The 

ethical aspects may discuss the use of scent marketing and the research in discovering 

the area. The practical aspects may concern the actual use of scent marketing. How 

the scent could be planned and implemented and how it affects people exposed to it, 

focusing on personal background conditions and attitudes as a foundation for effect.  
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1.0 Dofter – fascination och forskning 

Luktsinnet är något som fascinerat människan under lång tid. Redan under antiken ges 

exempel på detta då historieberättare Homeros, cirka 700 år f.Kr., nämner doftande 

oljor bestående av olivolja, kombinerat med pressade växtsafter av olika slag, som 

spred vällukt och dolde illaluktande kroppsodörer, Stenson & Bresle (2002).  

Även Dionysos ger oss ett exempel på hur antikens folkslag uppskattade vällukt, då 

han sägs ha parfymerat sina fötter med förklaringen att parfym på huvudet enbart 

gläder fåglarna, medan parfymerade fötter innebar att han ständigt var omgiven av 

vällukt (Ibid.). Liknande exempel kan återges ända fram till vår tid, vilket gör att vi 

återkommer till vår inledande mening, nämligen att luktsinnet är något som fascinerat 

människan under lång tid.  

År 2004 mottog Richard Axel och Linda Buck nobelpriset i fysiologi/medicin för 

kartläggningen av luktsinnets funktion och organisation hos människor. De 

presenterade stöd för hur människan, tack vare 350 olika doftreceptorer, kan urskilja 

och minnas över 10 000 olika dofter som vi känner igen och kommer ihåg. 

Doftreceptorerna skapar en signal som skickas till hjärnan via luktnerven, där den 

behandlas i olika centrum. Exempel på ett sådant centrum är känslocentrum som är 

direktkopplat till luktnerven och är det centrum som bildar nya minnen, 

www.nobelprize.org (2004).  

Denna upptäckt har gett ny kunskap. Människan vet idag mer än under antiken om 

hur luktsinnet kan användas och hur starka sinnesuttryck från lukter och dofter 

påverkar oss människor. Men ämnet är dock fortfarande under utveckling och 

forskningen är långt ifrån fulländad. Samtidigt är det i takt med kunskapsutvecklingen 

ett område som marknadsföringsbranschen på allvar har börjat intressera sig för. Detta 

har resulterat i att företag och forskare under de senaste åren utvecklat en 

marknadsföringsform där dofter används för att stimulera konsumenter. Dessa stimuli 

benämns doftmarknadsföring och är en del av ett område som kallas för 

sinnesmarknadsföring, marknadsföring riktat mot de fem mänskliga sinnena; 

luktsinnet, ljudsinnet, synsinnet, smaksinnet, och känselsinnet. Det är genom dessa 

sinnen och sinnesupplevelser som konsumenter blir medvetna och grundlägger 

attityder till produkter och varumärken.  Därmed är sinnesupplevelser av essentiell 

vikt genom hela köp- och konsumtionsprocessens upplevelse, Hultén et al. (2008). 
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1.1 Fenomenet doftmarknadsföring 

Det har sedan 1970-talet pågått ett skifte av fokus inom marknadsföringen. Detta från 

den traditionella transaktionsmarknadsföringen mot nya idéer om relations- 

marknadsföring (Grönroos, 2008), vilket öppnar upp för nya innovativa och 

relationsgrundande marknadsföringsformer så som doftmarknadsföring.  

Då doftmarknadsföring påverkar människans luktsinne och dess anatomi med 

koppling till hjärnan, är det passande för marknadsföring och ger en klar fördel 

gentemot de andra sinnena. Detta eftersom individer inte kan omvandla, förvränga 

eller översätta doftsignaler på väg upp till hjärnan. Samtidigt går det heller inte att 

stänga av luktsinnet eftersom människor måste andas, vilket förstärker betydelsen av 

och möjligheterna med stimuli till luktsinnet, Hultén et al. (2008). Herz går så långt 

som att kalla doftmarknadsföring för den mest provokativa marknadsföringsformen, 

då detta innebär att doftsignalerna går direkt till det limbiska systemet, där 

människans känslor och motivationer finns. Doftmarknadsföring riktar sig mer direkt 

och intensivt till människan än andra former av marknadsföring, Herz (2008). Detta 

har lockat många företag att använda doftmarknadsföring, då dofter som 

attraktionskraft kan användas för att få konsumenter att spendera mer tid i köpmiljön. 

I sin tur ökar det konsumenters utvärderingstid av produkter, och genererar därmed 

ökad försäljning, Herz (2008); Hultén et al. (2008) 

Doftmarknadsföring kan ge starkare kundrelationer och engagemang hos kunderna. 

Intentionen är att få dem att komma tillbaka, enligt Petter Holmström, verkställande 

direktör för det svenska klädmärket Odeur. Hos Odeur doftsätts produkterna med en 

citrusdoft, som skall vara tilltalande för både män och kvinnor. Denna citrusdoft finns 

sedan kvar i tyget i upp till 13 tvättar och bildar en varumärkesmedvetenhet hos 

kunderna, enligt Simon Harrop som är verkställande direktör för Aroma Company, 

tillverkare av Odeurs doft. Detta används då dofter påverkar människans djupaste 

känslor och skapar starka minnen, Roberts (2008). 
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1.2 Doftmarknadsföringens möjligheter och svårigheter – en 

problemdiskussion 

När människor blir utsatta för doftmarknadsföring formas attityder hos dem gällande 

själva doften, det exponerade företaget och/eller varumärket som positioneras. Dessa 

attityder skapas på ett, för konsumenterna, okontrollerbart plan då luktsinnet inte går 

att stänga av. Detta då människor inte kan sluta andas eller kontrollera hjärnans 

intryckstolkning, vilket i motsats till luktsinnet till exempel kan göras med synen då 

människor har möjligheten att blunda. 

Okontrollerbarheten har väckt intresse hos marknadsföringsbranschen eftersom 

doftmarknadsföring har visat sig ge positiva resultat för företag och varumärken.  

Vi vet även att olika dofter är olika effektiva som marknadsföringsverktyg gentemot 

män respektive kvinnor. Med hjälp av dofter kan företag och varumärken därmed 

skapa stark igenkännbarhet, återkoppling och önskade sinnesstadier hos kunder. 

Vad vi dock inte vet och saknar vetenskapliga belägg för, är hur olika konsumenters 

attityder till specifika dofter skiljer sig mellan kundsegment utifrån demografiska 

egenskaper. 

Företag och forskare som verkar inom doftmarknadsföringsområdet nämner bland 

annat försäljningsresultat, positionering av varumärket, relativt låga kostnader, 

starkare kundrelationer och större kundengagemang som fördelar med metoden.  

Men då teorier inom doftmarknadsföringen diskuterar att marknadsföring bör ske på 

individnivå torde det innebära att man särskiljer kundsegment i relation till dofter och 

attityder. Detta för att företag skall kunna dra nytta av individupplevelsen på ett mer 

träffsäkert sätt i relation till deras målgrupper. 

Att studera kundsegment i relation till hur de påverkas av doftmarknadsföring är av 

intresse då personliga livssituationer och demografiska egenskaper påverkar 

konsumenter på olika sätt. Konsumenter har köpbeteenden, det vill säga användning 

av sin köpkraft som påverkas av deras relation till dofter de utsätts för i en köpmiljö 

där dofter används strategiskt för att påverka köpbeteenden. 

Problematiseringen av ämnet skulle kunna beskrivas med Figur 1.0 nedan. Människor 

som konsumenter i en köpmiljö utsätts för stimuli i form av doft. Stimuli som 

grundlägger en attityd hos dem utifrån givna förutsättningar. De attityder som 

eventuellt påverkar ett köpbeteende och som även skulle kunna användas för 
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segmentering. Detta är det område där teoribildningen är på tillväxt, men ännu mycket 

begränsad. Figur 1.0 som problematiseringsfigur återkommer fortlöpande under 

uppsatsen fortskridande och byggs på med relevant teori samt används för analys av 

uppsatsens resultat. 

 

Fig. 1.0 Hypotetiskt orsakssamband, process för attitydskapande genom doftstimuli i 

köpmiljö 

 

 

Källa: Egen 

 

1.3 Uppsatsens avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att endast studera attityder till dofter hos konsumenter som 

befinner sig på en mejeriavdelning i en större livsmedelsbutik. Vidare är den 

geografiska avgränsningen Växjö, där experimentet genomförs på en lokal stor- 

marknad. Den geografiska avgränsningen är gjord för att ge experimentet en hanterlig 

storlek. Mejeriavdelningen har valts därför att den är relativt outforskad. 

Doften som används för experimentet är avgränsat till vanilj. Vaniljdoften är lämplig 

relaterat till mejeriavdelningens utbud, vilket ger en god produktlikhet. Valet av doft 

görs även för att begränsa experimentets storlek. 

 

1.4 Uppsatsens syfte  

Syftet med denna uppsats är att ge förslag på en teori om konsumenters, män och 

kvinnors, attityd till en doftsatt köpmiljö då de är ovetande om att de vistas i en 

medvetet doftsatt miljö. Attityden som kartläggs skall om möjligt kunna användas för 

segmentering av kundgrupper och matchas mot produktspecifika försäljningssiffror. 

Avsikten är att utvärdera om den använda doften är säljfrämjande och förändrar 

kunders köpupplevelse på en mejeriavdelning. 
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2.0 Tidigare forskning, teoretiska antaganden och referensram 

2.1 Upplevelse- och sinnesmarknadsföring 

Traditionell marknadsföring ser konsumenter som rationella beslutsfattare, som bryr 

sig om funktionella drag och fördelar. I motsats till detta ser upplevelse- 

marknadsförare konsumenter som rationella och emotionella människor som bryr sig 

om tillfredställande upplevelser. Marknadsförare behöver på dagens marknader hitta 

nya tillvägagångssätt, och utveckla koncept för hur man skall ta till vara på de 

möjligheter som erbjuds genom upplevelsemarknadsföring. Varumärken är rika källor 

för sinnes-, känslo-, och kognitiva associationer, som kan resultera i bestående 

varumärkesupplevelser. Förståelse för detta är av vikt för marknadsförare, då dagens 

konsumenter tar produkters funktionella och givande drag, produktkvalitet och en 

positiv varumärkesimage för givet. Konsumenter vill tillsammans med detta ha 

produkter, kommunikationer, och marknadsföringskampanjer som tilltalar deras 

sinnen, tilltalar deras emotionella sidor, och stimulerar deras hjärna och som de kan 

relatera till och införliva i deras livsstil, samtidigt som de ger en upplevelse. För att 

kunna tolka och uppmärksamma sådana upplevelser använder människan alla fem 

sinnen, vilka ger faktisk och emotionell information. Dock är, till exempel, luktsinnet 

mer kopplat till människans emotionella sida än andra, Schmitt (1999). 

Spangenberg et al. testade sinnes- och upplevelsemarknadsföring i julhandeln, med 

hjälp av lukt- och hörselsinnet. De kombinerade musik och dofter och kom fram till 

att en samstämmighet mellan köpmiljö, musik och dofter leder till en fördelaktig 

utvärdering av butiken, köpmiljön och produkterna. Undersökningen visade att 

konsumenternas intension att komma tillbaka till butiken påverkades positivt av denna 

upplevelsemarknadsföring. Resultaten visade att när köpmiljö, musik och dofter inte 

var samstämmiga, påverkades utvärderingarna inte alls, eller i vissa fall negativt, 

Spangenberg et al. (2005). 

Större delen av dagens sinnesmarknadsföring fokuserar på synsinnet och hörselsinnet, 

Lindström (2005); Goldkuhl & Styvén (2007). Samtidigt så genereras 75 procent av 

människans känslor genom vad de faktiskt kan lukta sig till. Detta är något som 

företag och varumärken bör ta till sig, då det finns möjlighet att utveckla ett starkt 

varumärke med hjälp av de starka emotionella associationer som dofter medför, 

Lindstrom (2005). 
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2.2 Doftmarknadsföring och köpmiljö 

Det är därmed av vikt för marknadsförare att leverera en extraordinär köpupplevelse, 

då dagens konsumenter eftersöker att bli hänförda i köpmiljön. Det gäller för 

återförsäljare att fokusera på konsumenter och vad de vill ha och önskar i 

shoppingupplevelsen. Det handlar om att skapa en konsumentbaserad köpmiljö, vilket 

i slutändan leder till ökad försäljning, Danziger (2006).  

Spangenberg et al. talar om omgivningspsykologi och luktsinnet, där de i en studie 

utreder effekterna av omgivningsdofter i en manipulerad köpmiljö. Genom att 

exponera konsumenter för en doftmanipulerad köpmiljö mot en icke-doftmanipulerad 

köpmiljö kom de fram till resultatet att ingen av de tillfrågade kände av dofter i den 

manipulerade köpmiljön, men de var däremot mer positiva till köpomgivningen. 

Doften påverkade utvärderingen av miljön och beteendet, även om själva valet av doft 

var av mindre vikt, vilket skulle betyda att doftens existens i miljön var viktigast. 

Respondenterna trodde att de hade spenderat mindre tid i den doftmanipulerade 

miljön mot vad respondenterna i den icke-doftmanipulerade köpmiljön trodde, 

Spangenberg et al. (1996). Detta visar på varför företagsledningar och marknadsförare 

har börjat intressera sig för att i köpmiljö använda dofter. 

 

2.3 Doftmarknadsföring och dofter 

Dofter kan påverka människans sinne utan att denne medvetet uppmärksammar det, 

vilket innebär att dofter är något som inte kan ignoreras, Ward et al. (2003). 

Återförsäljare får genom doftminnen chans att nå konsumenters emotionella sidor, där 

behagliga minnen stärker relationen mellan återförsäljaren och konsumenten. Detta 

ger en möjlighet för återförsäljaren att nå kundlojalitet genom företaget, varumärken 

eller produkter, Davies & Kooijman (2003). 

Vid användning av dofter gäller det att konsumenter uppfattar doften som behaglig, 

samtidigt som den måste överensstämma med deras förväntningar på företaget och 

dess produkter. Om doften inte upplevs stämma överens med kontexten den används 

i, kan konsumenter forma negativa attityder gentemot företaget och dess produkter, 

Spangenberg et al. (2005). Därför är produktlikhet, dvs. hur naturligt kopplad en doft 

är till en produkt, viktigt vid doftmarknadsföring. Produktlikhet anses förbättra 

uppfattningen om en produkt, samtidigt som kundernas agerande påverkas så att de 
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blir mer flexibla och variationssökande. Att använda dofter i servicelandskap är 

därmed betydelsefullt, även om det i sådana lägen kan svara svårt att avgöra vad som 

är produktlikt, Hultén et al. (2008). Detta stöds av en studie gjord av Schifferstein & 

Blok (2002), där tester utfördes med två dofter som inte är direkt kopplade till den 

valda produkten, men med ett gemensamt tema. Dofterna som användes var gräs 

kopplat till ett tidningsmagasin för fotboll och blomdoft kopplat till ett 

tidningsmagasin för personlig hygien. Tanken var att testa dofternas verkan. 

Resultatet gjorde gällande att ingen av de två dofterna ökade försäljningen av 

magasinen. Författarna påvisar att en doft måste framkalla rätt associationer för att 

öka försäljningen. Det är essentiellt med en doft som direkt kan kopplas till 

produkten, eftersom doften då är förväntad genom andra sinnen och därmed kan 

identifieras genom dess relevans för produkten, Schifferstein & Blok (2002). 

I samband med produktlikhet pratar man även om intensitet, vilket innebär hur svagt 

eller starkt dofter skall dofta. En svag doft som endast ger en förnimmelse kan 

påverka konsumenter undermedvetet. Generellt kan man säga att ju starkare en doft 

är, desto mer negativa blir konsumenterna, vilket påvisar vikten av rätt doftintensitet, 

Hultén et al. (2008); Spangenberg et al. (1996). 

 

2.4 Attityder - en förutsättning och ett resultat 

Att tänka på vid doftmarknadsföring är att konsumenters uppfattning om dofter 

påverkas av deras karaktärsdrag och psykologiska tillstånd vid tillfället för 

doftpåverkan. Dock skall man inte förglömma konsumenternas sociala kontext där, 

till exempel, deras personliga och sociala tillhörighet kommer att påverka preferenser 

och attityder gentemot en särskild doft, Davies & Kooijman (2003). 

Attityder är våra uppfattningar och idéer om något och kan beskrivas enligt följande: 

”Evaluations of various objects that are stored in memory”, Judd et al. (1991). 

Utvärderingar är något människor ständigt sysslar med i vardagen och framförallt i 

köpprocesser när utvärderingar av varor sker. Det är i minnet som människans 

attityder till omvärlden lagras och återfinns på ett sätt som är svårpåverkat. 

Attityder lagras och skapas bland annat genom den socialisering människor genomgår 

som barn och under livets gång. Attityder är under ständig uppbyggnad och är många 

gånger en produkt av de intryck och åsikter människor matas med i interaktion med 

andra, Baron & Byrne (1994). 
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Interaktionen med andra människor som grund för attityder och socialiseringen kan 

beskrivas som olika delar, processer eller grunder där människor lär sig något och tar 

efter. Dessa processer och grunder diskuterar Baron & Byrne (1994) som 

lärandeprocesser, genom betingning och egen upplevelse. Även genetiska faktorer 

kan spela roll och utgöra en grund i förutsättningarna till att anamma specifika 

attityder. 

De diskuterade betingningarna grundas i Pavlovs et al. (1929) klassiska 

beteendeteorier, där människors attityder skapas genom att de lär sig av att se en 

förälder reagera på ett visst sätt återupprepat vid specifika tillfällen och tar för givet 

händelsen och dess konsekvenser. Eller om de upplever en viss doft återupprepade 

gånger i relation till en viss känsla och händelse, är sannolikheten stor att när doften 

nästa gång upplevs återkommer känslan även om man inte befinner sig i samma 

upplevelsesituation rent händelsemässigt. 

En annan inlärning är subliminal inlärning, som påverkar omedvetet genom 

omgivningen och dess intryck. Människor lär sig att tycka och ha åsikter om något 

utan att egentligen reflektera över varför. En person skulle till exempel kunna bli 

utsatt för en doft som påkallar positiva känslor, genom vilket det skapas en positiv 

attityd till den aktuella omgivningen, utan att reflektera över varför. Det handlar alltså 

om starka sinnespåverkningar utan medveten övervägning. 

En tredje och sista betingelse är instrumental, där barn eller vuxna motiveras att lära 

sig något och bilda attityder till något genom att bli belönade för en viss åsikt eller 

handling. 

Den sociala inlärningen består även av externa intryck kopplat till härmning och 

anammande, där människor tar efter andra som de gillar. Barn är till exempel duktiga 

på att härma sina föräldrar. 

Ovan nämndes egna upplevelser och genetik som ytterligare grunder till attityder och 

eventuella ageranden. Dessa två faktorer är viktiga eftersom världen är föränderlig 

och människor ständigt utsätts för nya upplevelser och prövningar då de till exempel 

smakar på ny mat. Men allt tilltalar inte, utan människor förhåller sig till olika saker 

på olika sätt. Ibland på grund av socialisering och inlärning, men även på grund av 

egna upplevelser av något, samt att genetiska förutsättningar påverkar vad någon 

gillar eller ogillar, Baron & Byrne (1994). Teorierna om att genetiken skulle spela in 

på möjligheter att tycka om vissa saker och ogilla andra har fått stöd i forskning där 

enäggstvillingar och tvåäggstvillingar har jämförts. Man har funnit att 
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enäggstvillingarnas attityder är mer lika än tvåäggstvillingarnas, vilket visar genernas 

och könens betydelse vid attitydbildning, Waller et al. (1990). 

Attityder skapas genom upplevelser i livet och lagras i minnet. Det är minnet som 

används som utvärderingsbas dagarna igenom och påverkar människors val i allt från 

lunchalternativ till böcker. Utvärderingar har en relativt central roll i vardagen, där 

alternativen ständigt ökar och valmöjligheterna tenderar bli oändliga, inte minst med 

Internet som en ny marknad. IT-experten och chefredaktören för Wired Magazine, 

Chris Anderson, beskriver i sin bok The Long Tail, Anderson (2007), Internet som 

den nya marknaden, där amatörerna har nycklarna till fabriken. Han säger också att 

marknaden på Internet är långt mycket större än marknaden för de populäraste 

produkterna som toppar listorna. En sådan marknad kräver större utvärderings-

processer och konsumenternas attityder spelar en stor roll i dessa processer. Kotler & 

Armstrong (2005) exemplifierar en av de mer kända modellerna för köpprocessen 

som en människa går igenom när en tjänst eller produkt ska införskaffas, Figur 2.0. 

 

Fig 2.0 Köpprocessen 

 

Källa: Egen illustration efter modell av Kotler & Armstrong (2005: 143) 
 

Någonstans i processen vid under utvärdering och köpbeslutet har attityder och 

påverkan en mycket stor roll. Det kan till exempel handla om vad en opinionsbildare 

eller någon annan anser om de alternativ en person intresserar sig för, Kotler & 

Armstrong (2005:143). 

Köprocessen exemplifierar det konsumenten går igenom när denne ska konsumera 

och samtidigt påverkas av egna attityder. Trots detta är forskarna oense om hur 

attityderna med säkerhet kopplas till agerande och beteende. LaPiere (1934) har i en 

klassisk studie presenterat teorier om att det är osannolikt att attityder skulle kunna 

kopplas till ett öppet beteende eller agerande. Samtidigt har, i senare forskning, nya 
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analysmetoder utvecklats och vissa samband kan idag återfinnas mellan faktorerna, 

Sample & Warland (1973); Kaiser & Schultz (2009). Dessa upptäckter, som endast är 

i början av en forskning, försöker finna svaret på denna komplicerade fråga. 

Bevis för att attityder påverkas i en doftande miljö och förändras relaterat till hur 

engagerade människor är, samt hur doften som används är beskaffad, finns och 

presenteras bland annat av Scholder & Fitzgerald (1998). De presenterar hur attityder 

till produkter och reklam analyserats i en doftsatt miljö. Här har man funnit att 

attityden förändras vid olika dofter samt beroende på respondenternas karaktär. 

Att påverka attityder hos andra människor är ett svårt område. Attityder sitter oftast 

långt inne och grundas sig i sådant som inte går att förändra på ett enkelt sätt. 

Människor skapar och får attityder på de sätt som presenteras ovan och strävar även 

efter en viss kontinuitet i tyckandet. En princip i den här teorin är principen för 

överensstämmelse, där människor tenderar att söka en stabil åsiktsbas och vill känna 

sig säkra i sina ståndpunkter och åsikter. Människor vill gärna ha en solid åsiktsidé för 

att kunna motivera och argumentera för sin sak om andra personer ifrågasätter deras 

idéer och existens, Solomon et al. (2006:147). Detta är något som i allra högsta grad 

påverkar även vid ett köpbeslut och motiverar intresset för om en doft skulle kunna 

påverka redan fasta attityder hos medelgruppen om denna exponeras för doft. 

Attityder tenderar att vara relativt stabila, då nya attityder är beroende av den redan 

befintliga attityduppsättningen. Nya attityder måste därför passa in med befintliga för 

att bli accepterade, (Ibid.). 

 

2.5 Att använda segmentering 

En förflyttning från massproduktion och massmarknadsföring, vilka dominerade 

under 1900-talets första hälft, till ett marknadsorienterat resonemang har skett 

kontinuerligt under en längre tid, Wedel & Kamakura (1999). Det har lett till att 

segmentering blivit ett av de mest centrala begreppen inom marknadsföring. Enligt 

Kotler (2009) handlar segmentering om att kartlägga konsumenter som har liknande 

önskemål och behov. Detta för att företag i sin tur skall välja vilket eller vilka 

segment affärsverksamheten skall fokusera på, för att kunna formas efter behoven och 

uppfylla dem. Företag måste välja segment därför att de inte kan, inte vill eller inte får 

rikta sig till alla konsumenter på marknaden, Söderlund (1998). Att kartlägga och 

bearbeta alla potentiella kunder kostar företag för mycket, både i tid och arbete. 
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Företag söker preferenser, attityder och karaktärer hos de konsumenter som de vill nå, 

vilket innebär att alla individer inte är av intresse. Det kan handla om att ett företag 

enbart riktar sig till höginkomsttagare med ett intresse för alpinresor, samtidigt som 

andra företag i andra branscher enbart vill nå kvinnor som lever i norra Sverige. 

Exempel på när företag inte får rikta sig till alla individer är marknadsföring av tobak 

och alkohol, (Ibid). Segmentering bedrivs för att nå de potentiella konsumenter som 

med störst sannolikhet kan vara intresserade av företagets produkter eller tjänster.    

Det finns ett flertal förslag för hur indelningen av potentiella kunder till homogena 

grupper skall göras i forskningen. De flesta metoderna är likartade, men en intressant 

modell som är representativ för variationen inom forskningen presenteras av Frank et 

al. (1972). Karaktärsdrag hos olika konsumenter delas enligt denna modell in i fyra 

segmenteringsgrunder:  

• Demografisk segmentering och socioekonomisk segmentering: konsumenters 

ålder, civilstånd, bostadsort, etniska ursprung och klasstillhörighet är exempel 

på karaktäristiska drag hos konsumenter inom denna segmenteringsgrund.  

• Psykografisk segmentering: under denna grund hamnar konsumenters 

livsstilar och personligheter.  

• Beteendesegmentering: varumärkeslojalitetsmönster, det vill säga vilka 

varumärken och butiker som konsumenter väljer, konsumtionsmönster och 

köpsituationer hamnar alla inom segmentering av beteende.  

• Attitydsegmentering: inom attitydsegmentering återfinns preferenser, 

uppfattningar och attityder konsumenter har till företags produkter eller 

tjänster, vilket kan ge en indikation till hur konsumenter kommer att bete sig i 

framtiden.   

Dessa fyra segmenteringsgrunder behandlas utefter situation och mätbarhet. 

Demografisk segmentering och socioekonomisk segmentering, samt grunden för 

psykografiska karaktärer, ligger båda inom ramen för en generell variabel där 

konsumenter står oberoende från produkter. Modellen delas upp och bildar en 

situationsspecifik variabel, vilken behandlar köpsituationen och innefattar de två 

resterande grunderna; beteendesegmentering och attitydsegmentering. Dessa 

segmenteringsgrunder är, till skillnad från de två föregående, inte direkt mätbara 

genom endast observation, Frank et al. (1972) 
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Utifrån konsumentkaraktärerna inom den situationsspecifika delen i denna modell 

återfinns, enligt många marknadsförare, den bästa utgångspunkten för att segmentera, 

Kotler & Keller (2007). Att endast segmentera utifrån demografiska variabler kan ge 

en begränsad bild om varför konsumenter intresserar sig för ett visst företag eller 

köper dess produkter. Konsumenternas attityder och preferenser om produkterna är av 

större betydelse. Det bör poängteras att segmentering skall ske utifrån flera 

kombinerade faktorer. Först då kan man få ett validerat resultat för vilka som ingår i 

segmentgruppen, Yankelovich (1964) 

 

2.6 Teoretisk sammanfattning 

Områdets teoretiska underbyggnad kan sammanfattas genom nedan påbyggnad av 

uppsatsens problematiseringsfigur, Figur 1.0: Hypotetiskt orsakssamband, process för 

attitydskapande genom doftstimuli i köpmiljö. 

 

Fig. 1.1 Hypotetiskt orsakssamband, process för attitydskapande genom doftstimuli i 

köpmiljö 

 

Källa: Egen 

 
Påbyggnaden är en addering av de teoretiska egenskaper som kan placeras in i 

områdets problematik. Alltså är påbyggnaden även det som uppsatsen avser att 

undersöka närmre. 

För att uppfylla uppsatsens syfte har nedan formulering av uppsatsens forskningsfråga 

formulerats. 
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3.0 Doftens inverkan på konsumenters attityder - en 

problemformulering 

Kan man i en doftmanipulerad, jämfört med en icke-doftmanipulerad köpmiljö, utläsa 

skillnader i konsumenters uttalade attityder till köpmiljön och därigenom skapa nya 

grundval för segmentering? 
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4. 0 Metod 

I den teoretiska sammanfattningen presenteras Figur 1.1. Processen i figuren förklarar 

uppsatsämnets problem och natur vilket även grundlägger förutsättningarna för den 

metod om använts för att fullfölja uppsatsens syfte.  

Metoden som formats och använts bygger på en kvantitativ forskningsstrategi ämnad 

att kartlägga attityder genom strukturerade intervjuer. Data har samlats in genom 

dessa strukturerade intervjuer och sedan analyserats, bland annat, med hjälp av 

dataanalysprogrammet SPSS/PSAW1. 

Processen i Figur 1.0 visar hur en människa skapar sig en attityd till en doftande 

miljö, en attityd och respondent som sedan eventuellt kan tillskrivas ett 

konsumentsegment. Det är, som nämnts tidigare, även den segmenteringsprocess som 

är relativt outforskad och är således det faktum som därför bidragit till uppsatsens 

deduktiva forskningsprocess, Bryman & Bell (2005:23).  

 

4.1 Undersökningsdesign 

Undersökningsmetoden har utgjorts av ett experiment i kombination med 

strukturerade intervjuer och försäljningsresultat för experimentmiljön. 

Experimentet som utförts är ett doftexperiment där mejeriavdelningen i en större 

livsmedelsbutik doftsatts med vanilj. Anledningen till att en mejeriavdelning valts 

som experimentmiljö är dess relativt outforskade status i doftsammanhang. Doften 

vanilj håller även en hög produktlikhet med mejeriavdelningens sortiment. Därför är 

den intressant tillsammans med mejeriavdelningens försäljningsresultat, samt 

specifika resultat för avdelningens vaniljprodukter (alla produkter med vaniljsmak i 

sortimentet i den utvalda butiken). Produktlikhet, det vill säga hur naturligt kopplad 

en doft är till en produkt, är viktigt vid doftmarknadsföring. Produktlikhet har hävdats 

förbättra uppfattningen om en produkt, Spangenberg et al. (2005). 

De strukturerade intervjuerna har genomförts på plats i experimentmiljön i två 

omgångar. En första omgång utan att miljön varit doftsatt samt en andra omgång där 

miljön varit doftsatt. Strukturerade intervjuer valdes framför enkäter då 

livsmedelsbutiken som experimentmiljö riskerar att vara en miljö där få människor 

                                                 
1 För mer information om  programvaran se http://www.spss.com/se/ 
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stannar en extra minut för att fylla i en enkät. Intervjuerna innefattar även fördelar 

som tidseffektivitet, möjligheter till förtydliganden samt behovet av direkta svar. Det 

sistnämnda är extra viktigt då det är respondenternas (tillika försökspersoner då de 

utsätts för ett experiment, men kallas nedan respondenter) attityder vid köptillfället 

som analyseras, något som gör det viktigt att få direkta svar och tankar. Risken med 

enkäter, relaterat till detta, är att svaren på frågorna blir för genomtänkta och därför 

missvisande relaterat till det direkta beteendet i experimentmiljön. 

Doftsättningen av mejeriavdelningen genomfördes med hjälp av doftstickor 

tillverkande av papper. Dessa doftsattes med en vaniljdoftande parfymolja (se under 

4.6, Etiska Aspekter för mer information om doften) och placerades ut på hyllor och 

vid luftutblås i och ovanpå avdelningens kylar. En dags provsättning av doften 

genomfördes för att vid experimentets genomförande undvika en för stark eller för 

svag doft. Resultatet blev att stickorna placerades ut diskret med ca 50 centimeters 

mellanrum. 

 

4.2 Urval och tillgång 

Platsen för experimentet har varit en större livsmedelsbutik ingående i en av de stora 

livsmedelskedjorna i Sverige. Storleken är inte den största som i folkmun kallas 

stormarknad, utan en så kallad storbutik. Detta betyder att sortimentet är fullskaligt 

när det gäller livsmedel, men saknar heminredning, trädgård, bygg med mera, som 

stormarknader ofta har i sina sortiment. Butiken har valts då läget och storleken har 

varit gynnsamt relaterat till antalet kunder, då experimentet är i behov av ett större 

antal respondenter under en kortare tidperiod, samt ur en bekvämlighets- och 

tillgångsaspekt. 

Mejeriavdelningen som använts som experimentmiljö är cirka 50 kvadratmeter stor. 

Även den har passat experimentets upplägg, då den är placerad på ett sådant sätt i 

butiken att de flesta konsumenter i butiken även passerar genom mejeriavdelningen. 

Detta har även gynnat urvalet eftersom större delen av alla kunder som handlat i 

butiken har passerat mejeriavdelningen. Därför har de sannolikt exponerats för 

experimentmiljön och haft möjlighet att delta i intervjuerna.  

Tillgången till experimentmiljön har varit mycket god då den handlare, som 

experimentet genomförts tillsammans med, har varit mycket engagerad samt 

intresserad av resultaten. 
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Urvalet av respondenter har vidare genomförts som ett icke-sannolikhetsurval 

(Bryman & Bell 2005), relaterat till den miljö som experimentet genomförts i. 

Populationen har utgjorts av butikens naturliga kundgrupp och urvalet har gjorts 

genom att tillfråga alla förbipasserande i butiken under butikens öppettider (07:00-

22:00) under två dagar per experimenttillfälle. Dagarna har varit tisdagar och 

onsdagar under två veckor i mitten av månaden, alla datum innan löning. Detta för att 

få en relativt lik kundgrupp gentemot populationen samt att experimentet begränsats 

av handlaren till att genomföras på veckans mindre handelsdagar. Allt för att inte 

riskera eventuella negativa konsekvenser för handeln på grund av experimentets 

genomförande, vilket har medfört en form av bekvämlighetsaspekt för hur urvalet 

genomförts. 

Konsekvenser av detta har varit att de kunder som inte handlar på en tisdag eller 

onsdag har inte haft möjlighet att bli tillfrågande för en intervju. Bortfall har även 

förekommit och utgjorts av kunder som valt att inte ställa upp på en intervju. Samt av 

kunder som inte passerat mejeriavdelningen under sitt butiksbesök. 

Urvalsfelen och bortfallet anser vi dock inte är avgörande för studiens tillförlitlighet. 

Urvalsfelen medför en generaliseringsbegränsning av resultaten, men kan ändå anses 

värdefulla då sammanlagt 502 kunder tillfrågades under fyra dagars tid samt att 

kompletterande försäljningssiffror för doftmiljön avser samma dagar och öppettider. 

Bortfallet anser vi inte heller är avgörande, då mejeriavdelningen är placerad på ett 

sätt i butiken som medför att nästan alla kunder passerar igenom naturligt i 

kundvarvet.  

Antalet tillfrågade som uppgått till 502 personer bygger på idén om att över 500 

respondenter, under fyra dagars försäljning, skulle ge tillräckligt med data. Detta för 

att kunna användas för slutsatser om hur ett urval ur kundkretsen ställer sig till en 

doftande butiksmiljö och hur dessa konsumerar i en sådan. Att antalet överstigit 500 

personer med just antalet två bygger på en tillfällighet där två extra intervjuer 

genomfördes av en slump och kunde därför inte kastas eller ignoreras. 

De 251 första som tillfrågade under experimentets två första dagar utgör 

undersökningens kontrollgrupp. 
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4.3 Intervjuunderlaget 

Intervjuunderlaget som använts för de 502 intervjuerna som genomförts bygger på 14 

frågor som är uppdelade i attitydfrågor och demografiska karaktärsfrågor. 

Attitydfrågorna återfinns mellan fråga två och sex (se bilaga 1: intervjuunderlag). 

Dessa är utformade som kvot/intervallfrågor (se bilaga 2: kodningsmall) där 

respondenten svarar genom att välja en siffra mellan ett och sex, som symboliserar 

deras attityd till det frågan rör i butiksmiljön. Till exempel väldigt bra vid en sexa, 

och mycket dåligt vid en etta, där respondenten väljer en siffra som de anser passar för 

det frågan gäller. 

Skalan ett till sex har använts för att inte ge respondenterna möjlighet att svara för 

neutralt. Detta kan diskuteras i jämförelse med en ojämn skala men vi anser att den 

sexsiffriga skalan är tillräckligt bred för att deras val ändå kommer att kunna vara mer 

eller mindre negativa eller positiva. 

Attitydfrågorna är de frågor som även ska utgöra underlaget för en attitydpoäng som 

skapas genom addering av svaren på frågorna två till sex. 

Fråga nio har också ett kvot-/intervallupplägg och syftar till at visa respondenternas 

attityd till specifika dofter. 

De resterande frågorna som benämnts som demografiska karaktärsfrågor är tänkta att 

generera svar som kan användas för segmenteringen. Dessa frågor är av olika karaktär 

och utformade utefter lämpligt sätt relaterat till en enkel kodning och naturligt utfall 

för lättast bearbetning. 

Underlaget har utformats på ett enkätliknande sätt så att det ska vara enkelt att fylla i 

den och vara effektivt under intervjuns gång. Därför finns även mindre talmeningar 

inlagda som manus för intervjuaren att följa. Detta skall även syfta till att fungera som 

en begränsning av intervjuareffekter. Detta då vi har varit tre personer under 

experimentet som genomfört intervjuerna. Gällande minimering av intervjuareeffekter 

så har även klädseln varit någorlunda enhetlig samt att ingen av oss som genomfört 

intervjuerna har använt egna väldofter. 

Intervjuunderlagets struktur följer vidare en ordningsföljd som verkar för att snabbt ta 

reda på respondentens direkta attityd till den miljö de befinner sig i (fråga 2-6 i bilaga: 

1 intervjuunderlag). Dessa frågor föregås av en inledande uppvärmningsfråga för att 

etablera ämnet och snabbt undandröja eventuella missförstånd om intervjuns syfte och 

tillvägagångssätt (se fråga 1 i bilaga 1: intervjuunderlag). Efter de första sex frågorna 
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så fortsätter intervjun med de mer doftspecifika frågorna. Detta för att inte, innan 

attitydfrågorna, avslöja att undersökningen handlar om doftuppfattning. Dessa följs 

sedan till slutet av formella demografiska frågor, förutsättningsfrågorna för 

segmenteringen (se fråga 10-15 i bilaga 1: intervjuunderlag). 

Intervjuerna och underlagen har testats på pilotrespondenter och under arbetets gång 

förfinats för att sedan inför experimentintervjuerna se ut som bifogat underlag (bilaga 

1). Tiden som beräknats och i genomsnitt använts för en intervju har varit cirka en till 

två minuter 

Attitydfrågornas samlade poäng (se fråga 2 – 6 i bilaga 1: intervjuunderlag) är det 

underlag som i samlad form eller som varje fråga för sig ger ett attitydresultat. En viss 

attitydpoäng eller avvikelse tillsammans med specifik demografisk variabel skapar det 

underlag som kan användas för segmentering av respondenten. Ännu mer intressant 

och kanske användbart blir ett resultat som kan anses signifikant i relation till en 

större svarandegrupp. 

Indikatorer på intressanta svar utgörs även av fråga åtta samt nio där respondenterna 

svarat på om de känner någon specifik doft i miljön samt vad de tycker om den. Detta 

utgör även en flerdimensionerad indikation tillsammans med attitydpoäng, 

demografiska förutsättningar och försäljningsresultat. En indikation för hur attityden 

förhåller sig till övriga variabler och därför även till möjligheten för segmentering. 

Frågeunderlaget har även kompletterats med ett svarskort där respondenten fått en 

visuell uppfattning över alternativen när denne svarat (se bilaga 3: svarskort). 

 

4.4 Utvecklad operationalisering – reliabilitet och validitet 

I teorin råder avsaknad av forskning och experiment som avslöjar och utvecklar 

kopplingen mellan en människas attityd till en köpmiljö som doftar i relation till 

individens demografiska karaktärsdrag. Som vi beskriver i vår teorigenomgång är 

teoribildningen på de tre områden vi använder; attitydteori, segmenteringsteori samt 

doftmarknadsföringsteori, relativt utvecklad. Med de framstående teorierna på 

området vill vi hävda att det borde finnas ett värde och möjlighet till att segmentera 

utefter människors attityder till en doftsatt köpmiljö. Därför utvecklade vi det 

genomförda experimentet för att på ett introducerande och grundläggande sätt 

undersöka en kundgrupps attityder. Detta för att sedan försöka segmentera kunders 

attityder med hjälp av de data vi har fått fram.  
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Experimentets speciellt utformade attitydfrågor rör endast den miljön som 

respondenten befinner sig i. Med dessa frågor vill vi avslöja en människas attityd till 

en mejeriavdelning och, framför allt, till vår experimentmiljö. Så som attitydteorier 

påvisar byggs människors attityd upp under hela livet och baseras bland annat på 

upplevelser och interaktioner. Respondenternas attityder kommer att avslöjas genom 

svaren på frågorna om den miljön de befinner sig i. Detta är i linje med Scholder & 

Fitzgerald (1998), som presenterat teorier om att attityder påverkas i en doftande 

miljö och förändras där. 

Respondenternas attityder till doft, ljus, utrymme, sortiment och så vidare, bidrar alla 

till att skapa deras förutsättning att motta en planterad doft i mejerimiljön och därmed 

visa på kundgruppens attitydförutsättningar. Detta kommer således, om möjligt, att 

kunna användas för segmentering, då respondenterna med största säkerhet beskriver 

sin egen attityd samt att alla har egna demografiska karaktärsdrag. Resonemanget 

stöds av Baron & Byrne (1994), som presenterat teorier för att vi alla har olika 

attityder som skapas genom, bland annat, den socialisering människor genomgår som 

barn och under livets gång. Resultatet skulle även kunna överföras till andra 

experimentområden då segmentens nya egenskaper, i form av doftattityder, sannolikt 

gäller för fler platser än bara den butik vi undersökt. De teoretiska egenskaper som är 

de mest värdefulla att segmentera utefter är bland annat attityder, och detta i en 

situationsspecifik miljö, Kotler & Keller (2007). Med resultaten hoppas vi att 

attitydvariablerna, i enlighet med områdets teori, kan utgöra goda underlag för att 

förutsäga konsumentbeteende. Denna kombination av människors attityder och det 

beteende de visar upp, är något som tidigare varit svårt att bevisa men som även det 

utvecklats med nya analysmetoder, Sample & Warland (1973); Kaiser & Schultz 

(2009), och kanske mer genom vårt experiment. Gällande dofternas påverkan, i en 

köpmiljö, har flera värdefulla teorier på området presenterats de senaste åren. Vi 

hävdar att vi kartlagt de mest utmärkande och viktigaste i vårt arbete med det här 

experimentet och segmenteringsförsöket. Som forskare föreslagit på området är 

människor mycket mottagliga till dofter som stimuli och påverkas i köpsituationen 

genom att konsumera mera. Detta är något som vi har utgått ifrån i vår studie och 

återprövat i vårt experiment. 

Experimentet har genomförts i två omgångar där två efterföljande dagar i två 

efterföljande veckor har använts som motsvarigheter och jämförelseperioder. Dessa 

dagar har valts utifrån dess försäljningssiffror. Dagarna tisdag och onsdag är för 



 

 26 

butiken dagar då försäljningen är medelgod. Detta är passande för experimentet ur ett 

riskperspektiv, men också relativt representativt för butikens målgrupp, då hela 

öppettiden under veckans mellandagar anses innehålla en representativ kundgrupp 

relativt till butikens ordinarie. Samtidigt är resultaten begränsade till butikens 

ordinarie målgrupps egenskaper. Dagarna som jämförts kan anses representativa och 

stabila då dessa är likartade dagar två veckor i följd och båda innan löningsperioden, 

vilket även, enligt butiksinnehavaren, kan anses stabilt i förhållande till andra 

alternativ. 

Attityderna som mäts utifrån fem frågor har utformats för att mäta respondenternas 

attityder vid frågetillfället. Frågorna kan analyseras var och en för sig eller som en 

samlad attitydpoäng. Poängen kan anses pålitlig då frågorna rör samma huvudämne, 

vilket är kopplat till andra butiksrelaterade frågor och atmosfärfiska faktorer som talar 

till sinnena. Alla sinnena samspelar med varandra och är av intresse även tillsammans 

för att utläsa attityder, därför har frågor om avdelningens ljussättning ställts som en 

attitydfråga. Spangenberg et al. (2005) har tidigare presenterat forskning rörande just 

den kopplingen och funnit positiva samband. 

Vad gäller intervjuernas öppna frågor har kodningsmallen noga styrt svarens möjliga 

kodning och därmed eliminerat eventuella egentolkningar från intervjuarnas sida. 

Därför hävdar vi att resultaten och svaren, från de frågor vi ställer, kan anses pålitliga.  

Gällande svarskontinuitet mellan frågorna som internt reliabilitetsmått kan detta 

variera en aning men ändå anses pålitligt. Attitydpoängen kan utan problem variera 

mellan frågorna då de är högst personliga och rör attityder. 

 

4.5 Etiska aspekter 

Uppsatsens etiska aspekter har noga övervägts och presenteras nedan. 

Experimentet som ligger till grund för uppsatsens empiriska material grundar sig i ett 

område som idag är under framforskning och under utveckling. 

Doftmarknadsföringen är ett område som ligger i gränslandet till det omdiskuterade 

fenomenet subliminal perception. Därför är det naturligt ett område som det än så 

länge kan råda tvivel och frågetecken kring och som behöver redas ut. Det är bland 

annat därför vi valt att genomomföra vårt experiment i den här uppsatsen. Att förstå 

effekterna på demografisk individnivå av doftmarknadsföring, med produktlika 
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dofter, i vår vanligaste konsumentmiljö, dagligvaruhandeln, är av vikt och är idag 

knapphändigt i forskningen. 

Flera forskningsorganisationer har idag ställt upp uppförande/genomförandekoder för 

forskning. Dessa har tagits i beaktande och vi hoppas att våra idéer och val kan 

förklaras utförligt nedan. 

Etiska regler som är vanligt förekommande för forskning är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitets - och anonymitetskrav, nyttjandekrav samt falska 

förespeglingar, Bryman & Bell (2005). Dessa har noga övervägts och hanteras som 

följer. Gällande informationskravet, där respondenterna ska vara informerande om 

syftet, har detta varit omöjligt att göra utan att använda sig av en så kallad vit lögn. 

Därför beslutades i början av studien att syftet skulle återges men på ett förminskat 

och ofullständigt sätt. Begränsningen har legat i att om respondenterna innan 

intervjuerna skulle varit medvetna om att frågorna som ställdes gällde deras attityd till 

en doftande miljön, skulle svaren med stor säkerhet varit missvisande och påverkade. 

Detta faktum placeras även under ett större ställningstagande som vi vill presentera 

direkt. Nämligen att vi vill hävda att ändamålen helgar medlen. Dock inte ur en 

generell synvinkel, men för uppsatsens specifika studie, vill vi för egen del hävda att 

en studie rörande människors attityder ovetande till en doftsatt miljö skulle vara näst 

intill omöjliga att undersöka om de varit medvetna om miljöns rådande tillstånd.  

Vi vill dock reservera oss för skador på respondenter eller andra farliga konsekvenser 

av vårt experiment. Dessa hävdar vi inte kan accepteras trots vårt ställningstagande. 

Mer om de riskerna och våra ställningstaganden presenteras senare i metodkapitlet. 

De nästföljande etiska reglerna gäller samtyckeskraven och konfidentialitets- och 

anonymitetskravet. Dessa har vi behandlat med högsta respekt. Respondenter som inte 

velat delta i intervjuer eller svara på specifika frågor har aldrig behövt göra detta, 

vilket de även informerats om. Lika så gäller sekretessen och anonymiteten. Alla 

respondenter har deltagit i intervjuerna anonymt samt att alla svar behandlats med 

största försiktighet. 

Nyttjandekravet och de falska förespeglingarna är etiska krav som behandlats enligt 

en, som vi ser det, medelväg. Nyttjandet av resultaten kan inte begränsas eftersom 

uppsatsen är en offentlig handling och kan därför läsas av vem som helst, vilket 

innebär att resultaten skulle kunna användas för affärsutveckling i vilket sammanhang 

som helst. Dock kommer resultaten i första hand att presenteras för inblandade parter, 

handledare samt butiksägare av den butik där experimentet genomförts. 



 

 28 

De falska förespeglingarna har varit svåra att behandla, då vi inte velat ljuga avsiktligt 

för de respondenter som deltagit i intervjuerna, men inte heller berättat hela sanningen 

om experimentet. Situationen är densamma som för informationskravet. Vi har alltså 

inte ljugit om intervjuns och undersökningens syfte, men heller inte berättat direkt att 

den behandlar deras attityd till doften som använts i den butiksmiljö där de befinner 

sig. Lösningen har här, som även under informationen, varit att berätta att intervjun 

syftar till att undersöka er attityd till mejeriavdelningen, vilket alltså är sant men även 

ofullständigt ur en kritisk synvinkel. 

Bryman & Bell (2005) som presenterar de etiska reglerna ovan nämner även Diener & 

Crandall´s (1978) kategorier och principer för etiska frågeställningar i 

samhällsforskning. Dessa är: skada för deltagarnas del, brist på samtycke, inkräktar på 

privatlivet, bedrägeri, falska förespeglingar samt undanhållande av viktigt 

information. Flera av dessa behandlas ovan men de som ännu inte diskuterats är skada 

för deltagarna samt inkräktar på privatlivet. Vi anser inte att experimentet inkräktar i 

någon större utsträckning på individens privatliv. Inte mer än att konsumentgruppens 

köpvanor av vaniljspecifika produkter kartläggs i en doftsatt miljö. Detta är något som 

kan anses som sedvanlig statistik för den genomsnittliga livsmedelsbutiken och håller 

sig på gruppnivå och inkräktar därför inte. Gällande respondenternas och de 

besökande kundernas personliga säkerhet, har en noggrann och lång process 

genomgåtts för att försäkra miljön mot eventuell inverkan på de som vistats i den. 

Den personskada som noga övervägts är relaterad till det faktum att en artificiell doft 

använts i en miljö, där dofter vanligtvis inte förkommer i produktlikt utförande. 

Därför har diskussionen varit högaktuell samt på grund av att cirka sex procent av 

svenska befolkningen kan anses få allvarliga fysiska besvär av starka dofter, 

www.astmaochallergiförbundet.se (2010-05-18). 

Doften som använts har därför noga kontrollerats. Doften är tillverkad i Sverige och 

framförallt avsedd för doftsättning och parfymframställning. Doftens säkerhets-

datablad har noga granskats gällande doftens innehåll. De specifika ämnen som 

framförallt kontrollerats är de ämnen som presenteras i säkerhetsdatabladet samt i 

Läkemedelsverkets föreskrifter (2007:4) om förbud och begränsningar för vissa 

ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter, LVFS 2009:14.  

Dessa ämnen är rapporteringspliktiga ämnen för kosmetika enligt beslut i EU, 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/15/EG. 
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I enlighet med den presenterade listan och dess riskämnen, som kan vara 

allergiframkallande, har vår använda doft ett innehåll på 0,000 procent av de ämnen 

som säkerhetsdatabladet tillsammans med Läkemedelsverket tar upp. Detta är en av 

de åtgärder vi vidtagit för att säkerställa respondenternas säkerhet relaterat till rådande 

forskningsresultat gällande överkänslighet. Vi vill dock även framhålla att miljön som 

uppsatsens experiment genomförts i är en matvarubutik, alltså en miljö som redan 

idag doftar många olika saker på olika nivåer. Vilket även försäkrar oss om att ingen 

förväntar sig en doftfri miljö. 

Viktigt att nämna är även att doften endast använts på mejeriavdelningen, alltså en 

avdelning med bara slutna förpackningar för livsmedlen. 

Det som diskuterats ovan är dock inget som legitimerar en växande användning av 

doftmarknadsföring som affärsverktyg eller som ett accepterat marknadsförings-

verktyg. Faktumet att människor påverkas på gränsen till omedvetet av handlarna och 

industrin, är ett kontroversiellt ämne. Lika så faktumet att en del av vår befolkning är 

överkänsliga mot dofter. Detta är således ett område som är i behov av mer forskning. 

Diskussionen om etisk användning av dofter som marknadsföringsverktyg, med mera, 

lämnar vi dock utanför denna uppsats och överlåter till andra att forska kring eller 

yrkesmässigt diskutera. 
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5.0 Empiriskt material – intervjuresultat och experiment 

Det presenterade materialet i empirin bygger på primärdata insamlad genom 

strukturerade intervjuer samt försäljningssiffror från butiken som experimentet 

genomfördes i. Det som presenteras är summeringar av relevant data som sedan, i 

separata kapitel, analyseras och utmynnar i slutsatser kopplad  till studiens syfte.  

 

Empirins upplägg 

5.1 – ger en överskådlig presentation av de 251 respondenternas attityd till köpmiljön 

i en icke-doftsatt köpmiljö, samt för de 251 respondenternas attityd till köpmiljön i en 

doftsatt köpmiljö. 

5.2 – visar ett signifikanstest för de 251 respondenternas attityd till köpmiljön inom 

icke-doftsatt köpmiljö gentemot de 251 respondenternas attityd till köpmiljön inom 

doftsatt köpmiljö. 

5.3 – visar ett signifikanstest för mäns gentemot kvinnors attityd till köpmiljön i en 

icke-doftsatt köpmiljö, samt för mäns gentemot kvinnors attityd till köpmiljön i en 

doftsatt köpmiljö. 

5.4 – visar ett signifikanstest för mäns (i en icke-doftsatt köpmiljö) gentemot mäns (i 

en doftsatt köpmiljö) attityd till köpmiljön, samt för kvinnors (i en icke-doftsatt 

köpmiljö) gentemot kvinnors (i en doftsatt köpmiljö) attityd till köpmiljön. 

5.5 – visar signifikanstest för ålderskategorier, i relation till respondenternas attityd 

till köpmiljön, inom grupperna: män i en icke-doftsatt köpmiljö, män i en doftsatt 

köpmiljö, kvinnor i en icke-doftsatt köpmiljö och kvinnor i en doftsatt köpmiljö. 

5.6 – ger en överskådlig presentation för postnummer, i relation till respondenternas 

attityd till köpmiljön, inom grupperna: män i en icke-doftsatt köpmiljö, män i en 

doftsatt köpmiljö, kvinnor i en icke-doftsatt köpmiljö och kvinnor i en doftsatt 

köpmiljö. 

5.7 – Summering av resultat för 5.2 – 5.6 

5.8 – ger en överskådlig presentation gällande hur många av de 251 respondenterna, 

inom icke-doftsatt köpmiljö, som upplevde att det doftade något, vilken doftkategori 

de placerade doften inom och deras attityd till doften, samt hur många av de 251 

respondenterna, inom doftsatt köpmiljö, som upplevde att det doftade något, vilken 

doftkategori de placerade doften inom och deras attityd till doften.  
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5.9 – visar ett signifikanstest för respondenternas, inom icke-doftsatt köpmiljö och 

som kände doft, attityd till doften gentemot de respondenternas, inom doftsatt 

köpmiljö och som kände doft, attityd till doften. 

5.10 – presenterar kund- och försäljningsstatistik, för icke-doftsatt köpmiljö samt för 

doftsatt köpmiljö, med procentuella förändringar mellan relevanta datum. 

 

5.1 Empiriskt material baserat på båda köpmiljöerna 

Tabell 1: Respondenters attityder till köpmiljön i en icke-doftsatt köpmiljö samt 

doftsatt köpmiljö 

 
 
 

Fråga 2: 

Butiksmiljön 

Fråga 3: 

Andra 

mejeriavdelningar 

Fråga 4: 

Belysning 

Fråga 5: 

Utrymme 

Fråga 6: 

Sortiment 

Summerat 

attitydmedelvärde 

för köpmiljön som 

helhet 

Icke-doftsatt köpmiljö       

Giltig 251 251 251 251 251 251 Antal 

Saknad 0 0 0 0 0 0 

Medelvärde 4,43 4,12 4,63 4,49 4,83 22,49 

Standardavvikelse ,920 ,995 1,150 1,161 ,983 3,589 

Doftsatt köpmiljö       

Giltig 251 251 251 251 251 251 Antal 

Saknad 0 0 0 0 0 0 

Medelvärde 4,37 4,11 4,59 4,37 4,88 22,31 

Standardavvikelse ,985 1,010 1,025 1,177 ,978 3,713 

Källa: Egen 

 

Tabellen visar medelvärden, samt standardavvikelsen, för respondenternas svar på 

attitydfrågorna två till sex (se bilaga 1: intervjuunderlag) i en icke-doftsatt miljö och 

doftsatt miljö. Svaren är kodade enligt kodningsmallen (se bilaga 2: kodningsmall). 

Genom att summera medelvärdena från attitydfrågorna två till sex presenteras 

respondenternas summerade attitydmedelvärde för köpmiljön som helhet tillsammans 

med standardavvikelsen.  
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5.2 Signifikanstest för respondentgruppernas attityder till köpmiljön 

mellan båda köpmiljöerna 

Tabell 2: Respondentgrupp inom icke-doftsatt köpmil jö gentemot 

respondentgrupp inom doftsatt köpmiljö 

 
 

1 = Icke-doftsatt köpmiljö 

2 = Doftsatt miljö Antal Medelvärde Standardavvikelse 

Medelvärdes 

differens 

Sig. (2-

tailed) 

1 251 4,43 ,920 Fråga 2: 

Butiksmiljö 
dimension1 

2 251 4,37 ,985 
0,064 0,454 

1 251 4,12 ,995 Fråga 3:  

Andra mejeriavdelningar 
dimension1 

2 251 4,11 1,010 
0,004 0,965 

1 251 4,63 1,150 Fråga 4: 

Belysning 
dimension1 

2 251 4,59 1,025 
0.036 0,713 

1 251 4,49 1,161 Fråga 5: 

Utrymme 
on1 

2 251 4,37 1,177 
0,120 0,252 

1 251 4,83 ,983 Fråga 6: 

Sortiment 
dimension1 

2 251 4,88 ,978 
-0,048 0,585 

1 251 22,49 3,589 Summerat 

attitydmedelvärde för 

köpmiljön som helhet 

dimension1 

2 251 22,31 3,713 
0,175 0,591 

Källa: Egen 

 

Genom ett T-test, med en signifikansnivå på 0,05, kan man inte påvisa någon 

signifikant skillnad för respondenter, i en icke-doftsatt köpmiljö gentemot 

respondenter i en doftsatt köpmiljö, i relation till deras svar på attitydfrågor 2-6 samt 

för det summerade attitydmedelvärdet för köpmiljön som helhet. Attityden till 

köpmiljön skiljer sig alltså inte mellan respondenter i en icke-doftsatt köpmiljö 

gentemot respondenter i en doftsatt köpmiljö. 
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5.3 Signifikanstest för mäns och kvinnors attityd till köpmiljön inom 

båda köpmiljöerna 

Tabell 3: Män gentemot kvinnors summerade attitydme delvärde i en icke-

doftsatt köpmiljö samt doftsatt köpmiljö 

 
 
 

 

1 = Män 

2 = Kvinnor Antal Medelvärde Standardavvikelse 

Medelvärdes 

differens 

Sig. (2-

tailed) 

Icke-doftsatt köpmiljö 
      

1 101 22,73 3,382 Summerat attitydmedelvärde för   

köpmiljön som helhet 2 150 22,33 3,725 
0.406 0,381 

Doftsatt köpmiljö       

1 104 22,09 3,307 Summerat attitydmedelvärde för   

köpmiljön som helhet 2 147 22,48 3,978 
-0,039 0,414 

Källa: Egen 

 

Genom ett T-test, med signifikansnivå på 0,05, kan man inte påvisa någon signifikant 

skillnad mellan mäns gentemot kvinnors summerade attitydmedelvärde för köpmiljön 

som helhet, varken i en icke-doftsatt köpmiljö eller i en doftsatt köpmiljö. Attityden 

till köpmiljön skiljer sig alltså inte åt mellan män och kvinnor, varken i en icke-

doftsatt köpmiljö eller i en doftsatt köpmiljö. 
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5.4 Signifikanstest för mäns gentemot mäns samt kvinnors gentemot 

kvinnors attityd till köpmiljön (båda köpmiljöerna) 

Tabell 4: Män gentemot män och kvinnor gentemot kvi nnor i en icke-doftsatt 

köpmiljö samt doftsatt köpmiljö  

 1 = Icke doftsatt miljö 

2 = Doftsatt miljö Antal Medelvärde Standardavvikelse 

Medelvärdes 

differens 

Sig. (2-

tailed) 

Män       

1 101 22,73 3,382 Summerat  

attitydmedelvärde för  

köpmiljön som helhet 

dimenion1 2 104 22,09 3,307 0,646 0,168 

Kvinnor       

1 150 22,33 3,725 Summerat 

attitydmedelvärde för  

köpmiljön som helhet 

dimension1 2 147 22,48 3,978 -0,150 0,738 

Källa: Egen 

 
Genom ett T-test, med signifikansnivå på 0,05, kan man inte påvisa någon signifikant 

skillnad i det summerade attitydmedelvärdet för köpmiljön som helhet mellan män i 

en icke-doftsatt köpmiljö gentemot män i en doftsatt köpmiljö. Tabellen visar även, 

genom ett T-test med en signifikansnivå på 0,05, att man inte kan påvisa någon 

signifikant skillnad i det summerade attitydmedelvärdet för köpmiljön som helhet 

mellan kvinnor i en icke-doftsatt köpmiljö gentemot kvinnor i en doftsatt köpmiljö. 

Detta innebär att attityden till köpmiljön inte skiljer sig mellan män i en icke-doftsatt 

köpmiljö gentemot män i en doftsatt köpmiljö, eller mellan kvinnor i en icke-doftsatt 

köpmiljö gentemot kvinnor i en doftsatt köpmiljö. 
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5.5 Signifikanstest för ålderskategorier gentemot könstillhörighet i 

relation till attityd till köpmiljöerna 

Tabell 5: Män inom ålderskategorier i en icke-dofts att köpmiljö 

Män i en icke-doftsatt köpmiljö 
Ålderskategori 

Summerat attitydmedelvärde 

för köpmiljön som helhet 

Pearson korrelation 1 -,306** 

Sig. (2-tailed)  ,002 

Ålderskategori 

Antal 101 101 

Pearson korrelation  -,306** 1 

Sig. (2-tailed) ,002  
Summerat medelvärde 

gällande attitydmedelvärde 

för köpmiljön som helhet Antal 101 101 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Källa: Egen 

 

Genom ett korrelationstest, med en signifikansnivå på 0,05, mellan ålderskategorier 

hos män i en icke-doftsatt köpmiljö i relation det summerade attitydmedelvärdet 

gällande köpmiljön som helhet, kan man påvisa ett signifikant samband med en svagt 

negativ korrelation (se diagram 1 i bilaga 4: diagram). Detta innebär att männen i en 

icke-doftsatt köpmiljö tenderar att ha positivare attityd till köpmiljön ju äldre de blir. 

Dock är denna tendens är alldeles för liten för att man skall kunna hävda att det är så.  

 

Tabell 6: Män inom ålderskategorier i en doftsatt k öpmiljö 

Män i en doftsatt köpmiljö 
Ålderskategori 

Summerat attitydmedelvärde 

för köpmiljön som helhet 

Pearson Korrelation 1 -,328** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

Ålderskategori 

Antal 104 104 

Pearson Correlation -,328** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  
Summerat medelvärde för 

attitydmedelvärde för 

köpmiljön som helhet Antal 104 104 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Källa: Egen 

Genom ett korrelationstest, med en signifikansnivå på 0,05, mellan ålderskategorier 

hos män i en doftsatt köpmiljö i relation till det summerade attitydmedelvärdet 

gällande köpmiljön som helhet, kan man påvisa ett signifikant samband med en svagt 
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negativ korrelation (se diagram 2 i bilaga 4: diagram). Detta innebär att männen i en 

doftsatt köpmiljö tenderar att ha positivare attityd till köpmiljön ju äldre de blir. Dock 

är denna tendens är alldeles för liten för att man skall kunna hävda att det är så. 

 

Tabell 7: Kvinnor inom ålderskategorier i en icke-d oftsatt köpmiljö 

Kvinnor i en icke-doftsatt köpmiljö 
Ålderskategori 

Summerat attitydmedelvärde 

för köpmiljön som helhet 

Pearson Korrelation 1 -,231** 

Sig. (2-tailed)  ,005 

Ålderskategori 

Antal 150 150 

Pearson Korrelation -,231** 1 

Sig. (2-tailed) ,005  
Summerat medelvärde 

gällande attitydmedelvärde 

för köpmiljön som helhet Antal 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Källa: Egen 

 

Genom ett korrelationstest, med en signifikansnivå på 0,05, mellan ålderskategorier 

hos kvinnor i en icke-doftsatt köpmiljö i relation till det summerade attityd-

medelvärdet gällande köpmiljön som helhet, kan man påvisa ett signifikant samband 

med en svagt negativ korrelation (se diagram 3 i bilaga 4: diagram). Detta innebär att 

kvinnorna i en icke-doftsatt köpmiljö tenderar att ha positivare attityd till köpmiljön ju 

äldre de blir. Dock är denna tendens är alldeles för liten för att man skall kunna hävda 

att det är så. 
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Tabell 8: Kvinnor inom ålderskategorier i en doftsa tt köpmiljö 

Kvinnor i en doftsatt köpmiljö 
Ålderskategori 

Summerat attitydmedelvärde 

för köpmiljön som helhet 

Pearson Korrelation 1 -,140 

Sig. (2-tailed)  ,090 

Ålderskategori 

Antal 147 147 

Pearson Korrelation -,140 1 

Sig. (2-tailed) ,090  
Summerat 

attitydmedelvärde för 

köpmiljön som helhet Antal 147 147 

Källa: Egen 

Genom ett korrelationstest, med en signifikansnivå på 0,05, mellan ålderskategorier 

hos kvinnor i en doftsatt köpmiljö i relation till det summerade attitydmedelvärdet 

gällande köpmiljön som helhet, kan man inte påvisa ett signifikant samband (se 

diagram 4 i bilaga 4: diagram). Detta innebär att det inte finns ett samband mellan 

inom vilken ålderskategori kvinnor befinner sig inom i relation till deras attityd till 

köpmiljön. 
 

5.6 Överskådlig presentation för postnummer gentemot köns-

tillhörighet i relation till attityd för köpmiljöerna 

Presentation rörande postnummer har gjorts med de postnummer som visade sig 

inneha fler än fem respondenter inom sig, i båda köpmiljöerna. Därav har flertalet 

postnummer exkluderats då antalet respondenter inom de postnumren var för litet till 

antalet för att studera. Då det blir för många relationer för att testa variablerna i ett 

chi2-test, har vi valt att presentera korstabeller av respondenter inom de postnummer 

med över fem respondenter. Vi presenterar även det summerade attitydmedelvärdet 

till köpmiljön som helhet för respondenter inom varje postnummer.  
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Tabell 9: Män inom postnummer i en icke-doftsatt kö pmiljö 

Postnummer  
35243 35245 35249 36040 Total 

14 0 0 1 0 1 

15 1 0 0 0 1 

16 0 1 1 0 2 

17 0 0 0 2 2 

18 1 1 1 0 3 

19 2 1 2 0 5 

20 0 0 1 0 1 

21 1 1 4 2 8 

22 1 2 0 1 4 

23 0 1 1 2 4 

24 1 1 4 0 6 

25 0 0 1 1 2 

26 1 0 1 1 3 

27 1 0 1 0 2 

29 0 0 1 0 1 

Summerade attitydvärdet till 

köpmiljön som helhet 

30 0 1 0 1 2 

Total 9 9 19 10 47 

Källa: Egen 

 

Tabell 9 visar antal respondenter inom varje postnummer i relation till deras 

summerade attitydvärde till köpmiljön. Genom att studera tabellen kan man inte 

konstatera något samband mellan män, inom vilket postnummer de bor på och 

attityden till köpmiljön, i en icke-doftsatt köpmiljö. 
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Tabell 10: Män inom postnummer i en doftsatt köpmil jö 

Postnummer  
35243 35245 35249 35263 36040 Total 

16 0 0 1 0 0 1 

17 0 1 0 2 0 3 

18 0 0 1 0 0 1 

19 1 0 1 0 0 2 

20 0 0 0 0 1 1 

21 0 1 1 1 0 3 

22 2 1 1 0 0 4 

23 0 1 2 1 2 6 

24 0 1 0 0 0 1 

25 1 1 4 0 2 8 

26 0 1 0 1 0 2 

27 0 1 0 0 0 1 

Summerade attitydvärdet 

till köpmiljön som helhet 

28 1 0 0 0 1 2 

Total 5 8 11 5 6 35 

Källa: Egen 

 

Tabell 10 visar antal respondenter inom varje postnummer i relation till deras 

summerade attitydvärde till köpmiljön. Genom att studera tabellen kan man inte 

konstatera något samband mellan män, inom vilket postnummer de bor på och 

attityden till köpmiljön, i en doftsatt köpmiljö. 
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Tabell 11: Kvinnor inom postnummer i en icke-doftsa tt köpmiljö 

Postnummer  
35242 35243 35244 35245 35249 35253 35592 36040 36042 Total 

14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

15 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 

16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

17 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4 

18 0 2 0 0 2 1 1 0 0 6 

19 0 1 1 0 2 0 0 1 2 7 

20 0 0 0 1 0 2 2 1 1 7 

21 1 1 0 2 1 0 0 1 1 7 

22 2 0 0 1 3 0 2 2 0 10 

23 1 0 1 1 2 1 0 1 0 7 

24 1 0 0 3 5 0 1 0 0 10 

25 1 0 2 2 1 0 1 0 0 7 

26 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5 

27 0 2 0 0 3 0 1 0 1 7 

28 0 2 0 0 1 0 1 0 0 4 

29 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Summerade 

attitydvärdet till 

köpmiljön som 

helhet 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 7 9 5 14 25 5 10 7 8 90 

Källa: Egen 

 

Tabell 11 visar antal respondenter inom varje postnummer i relation till deras 

summerade attitydvärde till köpmiljön. Genom att studera tabellen kan man inte 

konstatera något samband mellan kvinnor, inom vilket postnummer de bor på och 

attityden till köpmiljön, i en icke-doftsatt köpmiljö. 
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Tabell 12: Kvinnor inom postnummer i en doftsatt kö pmiljö 

Postnummer  
35239 35242 35243 35245 35249 36040 36042 36051 Total 

10 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

16 1 0 1 0 1 0 1 0 4 

17 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

18 1 1 2 0 2 0 0 1 7 

19 0 0 0 0 2 1 0 0 3 

20 0 1 0 4 1 0 0 0 6 

21 0 0 1 1 3 0 0 1 6 

22 0 1 2 4 5 0 2 0 14 

23 0 0 2 1 3 0 2 0 8 

24 0 2 0 0 1 2 0 0 5 

25 0 1 1 0 5 2 1 0 10 

26 1 0 1 2 4 2 0 0 10 

27 0 0 1 0 1 1 0 2 5 

28 0 0 0 0 4 1 2 0 7 

29 2 0 0 0 0 1 0 1 4 

Summerade 

attitydvärde till 

köpmiljön som 

helhet 

30 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Total 5 6 12 13 34 10 8 5 93 

Källa: Egen 

 

Tabell 12 visar antal respondenter inom varje postnummer i relation till deras 

summerade attitydvärde till köpmiljön. Genom att studera tabellen kan man inte 

konstatera något samband mellan kvinnor, inom vilket postnummer de bor på och 

attityden till köpmiljön, i en doftsatt köpmiljö. 
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5.7 Resultatsammanfattning 

Tabell 13: Resultatsammanfattning (5.2 - 5.6) 

Tabell  Resultat 

2 Man kan inte påvisa någon signifikant skillnad  
3 Man kan inte påvisa någon signifikant skillnad  
4 Man kan inte påvisa någon signifikant skillnad  
5 Man kan påvisa ett signifikant samband, dock ej godtagbar korrelation 
6 Man kan påvisa ett signifikant samband, dock ej godtagbar korrelation 
7 Man kan påvisa ett signifikant samband, dock ej godtagbar korrelation 
8 Man kan inte påvisa något signifikant samband  
9 Man kan inte konstatera något samband 
10 Man kan inte konstatera något samband 
11 Man kan inte konstatera något samband 
12 Man kan inte konstatera något samband 

Källa: Egen 
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5.8 Empiriskt material gällande respondenters doftupplevelse i båda 

köpmiljöerna 

Tabell 14: Respondenter inom båda köpmiljöerna som känner doft, vilken doft 

de känner och attityd gentemot doften 

 

 Frekvens Procent Giltig procent Medelvärde attitydfråga 9 

I en icke doftsatt köpmiljö     

2 1 ,4 1,5 4,00 

3 3 1,2 4,4 3,33 

4 53 21,1 77,9 4,26 

5 7 2,8 10,3 5,00 

6 4 1,6 5,9 4,50 

Giltiga 

Total 68 27,1 100,0 4,22 

Saknade System 183 72,9   

Total 251 100,0   

I en doftsatt köpmiljö     

1 44 17,5 37,3 4,00 

2 6 2,4 5,1 5,00 

3 10 4,0 8,5 4,50 

4 27 10,8 22,9 4,11 

5 13 5,2 11,0 4,62 

6 18 7,2 15,3 4,00 

Giltiga 

Total 118 47,0 100,0 4,37 

Saknade System 133 53,0   

Total 251 100,0   
Källa: Egen 

 

Tabellen visar på frekvens, procent och giltig procent för antal respondenter som 

känner doft i en icke-doftsatt köpmiljö samt för antal respondenter som känner doft i 

en doftsatt köpmiljö. Tabellen visar även på inom vilken doftkategori respondenterna 

har placerat doften (se fråga 7 och 8 i bilaga 1: frågeformulär). Tabellen presenterar 

även medelvärdet för hur doften upplevs inom varje doftkategori och mynnar ut i ett 

samlat attitydmedelvärde för attitydfråga 9 (se fråga 9 i bilaga 1: frågeformulär). 

Svaren är kodade enligt kodningsmallen (se bilaga 2: kodningsmall) 
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5.9 Signifikanstest för respondentgruppers attityder till doft mellan 

båda köpmiljöerna 

Tabell 15: Respondentgrupp som känner doft inom ick e-doftsatt köpmiljö 

gentemot respondentgrupp som känner doft inom dofts att köpmiljö 

 1 = Icke doftsatt köpmiljö 

2 = Doftsatt miljö Antal Medelvärde Standardavvikelse 

Standardfel för 

medelvärde 

1 68 4,31 1,200 ,146 Attitydfråga 9 
dimension1 

2 118 4,19 1,198 ,110 

Källa: Egen 

 

Genom ett T-test, med en signifikansnivå på 0,05, kan man inte påvisa någon 

signifikant skillnad mellan respondenter i en icke-doftsatt köpmiljö gentemot 

respondenter i en doftsatt köpmiljö, i relation till deras det samlade attityd-

medelvärdet på attitydfråga 9. Attityden till hur köpmiljön doftar, hos dem som 

känner doft, är alltså lika mellan respondenter i en icke-doftsatt köpmiljö gentemot 

respondenter i en doftsatt köpmiljö. 

 

5.10 Försäljningsstatistik för båda köpmiljöerna 

Tabell 16: Procentuella försäljningsförändringar me llan datum 

Datum 

Antal 

betalande 

kunder Omsättning 

Försäljning 

Mejeriavdelning 

Försäljning 

Vaniljprodukter 

Differens fsg. 

mejeriavd. fsg. 

vaniljkategori   

Tis 2010-05-11 � 

Tis 2010-05-18 -3,12% -9,56% -7,14% 25,74% 

 

+ 32,88 

Ons 2010-05-12 � 

Ons 2010-05-19 -15,59% -40,59% -33,24% -16,94% 

 

+ 16,30 

Tis 2009-05-19 � 

Tis 2010-05-18 0.00% -9,02% -8,39% 6,60% 

 

+17,99 

Ons 2009-05-20 � 

Ons 2010-05-19 -18,12% -62,01% -31,66% -23,16% 

 

+8,50 

Tis 2009-05-19 � 

Ons 2010-05-19 3,43% -7,21% -1,87% 8,40% 

 

+10,27 

Källa: Egen 

 

Tabell 16 visar statistik för den butik där undersökningen och experimentet har 

genomförts. Antal betalande kunder och omsättning är variabler som avser hela 

butiken. Försäljning mejeriavdelning och försäljning vaniljprodukter är avdelnings-
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specifika siffror för mejeriavdelningen. Försäljning vaniljprodukter baseras på en 

egen varugrupp på mejeriavdelningen, där alla produkter med någon form av vanilj 

ingår. Variabeln differens för försäljning mellan mejeriavdelningen och 

vaniljprodukterna visar den enhetsprocentuella skillnaden mellan variablerna, vilket 

beskriver hur mycket större skillnaden för vaniljprodukterna är gentemot skillnaden 

för försäljningen på bara mejeriavdelningen.  

Kolumn två till fem, från vänster till höger, visar procentuella skillnader mellan 

angivna datum. Alltså hur mycket större eller mindre en faktor har varit i 

experimentmiljön jämfört med kontrollmiljön. Till exempel var antalet betalande 

kunder 3,12 % färre den 18 maj 2010 (experimentmiljön) jämfört med den 11 maj 

2010 (kontrollmiljö), vilket visas på första jämförda datumet på datumrad ett. 

 

De datum som jämförs är: 

- Tis 2010-05-11 � Tis 2010-05-18 – Icke-doftsatt tisdag mot doftsatt tisdag. 

- Ons 2010-05-12 � Ons 2010-05-19 – Icke-doftsatt onsdag mot doftsatt 

onsdag. 

- Tis 2009-05-19 � Tis 2010-05-18 –Icke-doftsatt tisdag föregående år med 

doftsatt tisdag. 

- Ons 2009-05-20 � Ons 2010-05-19 – Icke-doftsatt onsdag föregående år med 

doftsatt onsdag. 

- Tis 2009-05-19 � Ons 2010-05-19 – Icke-doftsatt 19/5 föregående år mot 

doftsatt 19/5.  

 

De datum som presenteras syftar till att ge en jämförande bild mellan icke-doftsatta 

datum och doftsatta datum, det vill säga kontrollgrupp mot experimentgrupp. 

Föregående års datum redovisas även för att ge en ytterligare dimension och 

jämförelsevariabel. Detta är något som varit möjligt då experimentmiljön enligt 

butiksledningen haft stabila siffror i många år. Det sista datumet där en tisdag 

jämförts med en onsdag är intressant då båda är datum dagen innan barnbidrag betalas 

ut i Sverige. Denna jämförelse är intressant då försäljningen i dagligvaruhandeln i 

Sverige tenderar att öka när bidrag, så som barnbidraget, betalas ut.  
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6.0 Experimentanalys 

Uppsatsens problematiserande modell, Figur 1, presenteras nedan i analysen i ett 

tredje utförande, Figur 1.2. Tilläggen består av de hypotetiska relationer och orsaks-

samband som under arbetets gång fungerat som ämnets illustrerande underlag för hur 

dofter skulle kunna påverka köpbeteende och attityder hos konsumeter i en köpmiljö. 

De punkter som lagts till är numrerade ett till fem. Punkt ett och två illustrerar de 

orsakssamband som experimentet undersökt. Punkt ett genom intervjuerna rörande 

konsumenternas attityder samt punkt två genom mejeriavdelningens försäljnings-

siffror i relation till den tillsatta doftens närvaro. 

Punkterna tre, fyra och fem illustrerar samband som också utgör delar av helheten för 

uppsatsens problematik och undersökning. Men detta är delar som inte ingående 

undersökts, då syftet med uppsatsen inte varit att specifikt undersöka dessa. Dock 

utgör punkterna viktiga relationer och kan därför vara ett ämne för vidare forskning. 

 

Fig. 1.2 Hypotetiskt orsakssamband, process för attitydskapande genom doftstimuli i 

köpmiljö 

 

Källa: Egen 
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Punkt 1: doft som påverkan på attityder 

Enligt Spangenberg et al. (1996) tenderar 

konsumenter i en doftsatt köpmiljö, i 

relation till en icke-doftsatt köpmiljö, att 

inte uppfatta doft samtidigt som de är mer 

positiva till omgivningen då utvärderings-

tiden för omgivningen ökar. I kombination 

med detta resonemang menar Scholder & 

Fitzgerald (1998) att attityder förändras vid olika dofter samt är beroende på 

respondenternas karaktär. Således skulle en doftande miljö öka engagemanget och 

därmed förändra attityder hos konsumenter undermedvetet. Samtidigt menar Baron 

och Byrne (1994) och Solomon et al. (2006) att attitydpåverkan är svårt att nå, då de 

är djupt grundade i människor och är svårföränderliga. Solomon et al. (2006) menar 

även att nya attityder är beroende av den redan befintliga attityduppsättningen och 

måste därför passa in med dessa för att bli accepterade.  

Inom ramen för vårt experiment har vi undersökt konsumenters attityder i en icke-

doftsatt köpmiljö samt i en doftsatt köpmiljö. Under 5.1 kan vi i tabell 1 studera 

respondenternas attityd för båda köpmiljöerna, både på attitydfrågenivå och för 

helhetsattityden. Det som visar sig är att attityden är likvärdig mellan de 251 

respondenter i den icke-doftsatta köpmiljön gentemot de 251 respondenter i den 

doftsatta köpmiljön. Detta stöds av det signifikanstest som gjorts mellan dessa 

grupper och presenteras i 5.2 under tabell 2. Testet visar att det inte finns signifikanta 

skillnader gällande attityden, vilket innebär att attityden till köpmiljön inte skiljer sig 

åt mellan de två respondentgrupperna. 

Resultatet är intressant i relation till resonemanget, som förs av Spangenberg et al. 

(1996) samt Scholder & Fitzgerald (1998), det vill säga att attityd till omgivningen 

påverkas positivt genom doftsatt köpmiljö i relation till icke-doftsatt köpmiljö, då 

engagemanget till att utvärdera omgivningen ökar. Detta då våra resultat visar på en 

likvärdig attityd till köpmiljön mellan respondenterna inom den icke-doftsatta 

köpmiljön och respondenterna inom den doftsatta köpmiljön. I relation till detta kan 

det resonemang som förs av Baron och Byrne (1994) och Solomon et al. (2006) 

härledas till vår undersökning, nämligen att attityder är något som är djupt rotat hos 

människor vilket innebär att de inte går de att förändra enkelt.  
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Eftersom attityden till köpmiljön visade sig vara relativt likvärdig och positiv hos 

respondenter både i den icke-doftsatta köpmiljö som den doftsatta miljön, torde det 

vara så att experimentet ej förändrade attityden hos kunder som utsattes för 

doftpåverkan. Den likvärdiga attityden kan bero på andra förutsättningar hos butiken, 

till exempel att flertalet kunder är lojala med generellt positiv attityd till butiken. 

Därmed kan vi även diskutera resonemanget som förs av Solomon et al., där de 

hävdar att vid påverkan eller skapande av nya attityder krävs en samstämmighet med 

den befintliga attityduppsättningen för att accepteras hos konsumenten. Då attityden 

hos respondenterna generellt redan är positiv utan doftpåverkan, så kan det innebära 

att en behaglig doft förmodligen överensstämmer med de befintliga 

attityduppsättningarna och skapar en likvärdig attityd.  

Att kartlägga konsumenter med liknande behov och önskemål, det vill säga att 

segmentera, blir allt viktigare för företag då man inte kan fokusera på alla potentiella 

konsumenters och uppfylla deras behov och önskemål, Kotler (2009). Det kostar helt 

enkelt för mycket för företag att rikta sig till alla potentiella kunder, vilket gör att 

kundpreferenser, attityder och karaktärer blir allt viktigare att segmentera utifrån, 

Söderlund (1998). När det handlar om att segmentera utifrån köpsituation innefattar 

det beteendesegmentering och attitydsegmentering enligt Frank et al. (1972). Det 

gäller att kartlägga, bland annat, preferenser, uppfattningar, och attityder som 

konsumenterna har. Dessa två segmenteringsgrunder är dock inte mätbara genom 

observation, utan kräver att man samlar in material för mätbarhet. Inom denna 

situationsspecifika del är det, enligt Kotler & Keller (2007), bäst att segmentera 

utifrån karaktärsdrag. Att endast segmentera utifrån demografiska variabler ger en 

missvisande bild om varför konsumenter intresserar sig för ett visst företag eller köper 

dess produkter. Konsumenters attityder och preferenser om produkter är av stor 

betydelse, dock skall segmentering ske utifrån flera kombinerade faktorer för att ge ett 

validerat resultat för vilka som skall ingå i segmenteringsgruppen enligt Yankelovich 

(1964). 

En del av syftet med denna studie var att undersöka hur attityder till köpmiljön 

påverkas genom doftsättning för att, om möjligt, använda resultaten som 

segmenteringsgrund. För att kartlägga attityden till köpmiljön har vi utgått från Franks 

et al. (1972) resonemang kring att utläsa attityder hos konsumenter, samt till viss del 

även beteende, gentemot omgivningen på mejeriavdelningen och produkter. Att 

inkludera beteendesegmentering var nödvändigt för att få en helhetsbild och skapa 
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den validitet som Yankelovich (1964) diskuterar och som kräver flertalet 

kombinerade faktorer. I enlighet med Kotler (2007), har mätbart resultat samlats in 

gällande attityden och de demografiska karaktärsdragen; kön, ålder och inom vilket 

postnummer respondenterna bor på. Men genom testen som redovisas under 5.3, 

tabell 3 till och med 5.6, tabell 12, där de demografiska karaktärsdrag vi använt oss 

satts i relation till attityd, finns det inga grunder att segmentera utifrån. Detta då 

attityden till köpmiljön inte skiljer sig åt utifrån de olika demografiska 

karaktärsdragen. 

 

Punkt 2: doft som påverkan på köpbeteende  

Beteendet som undersökts i experimentet 

genom punkt två, i Figur 1.2, inkluderar 

mejeriavdelningens försäljningssiffror i 

kombination med doftens närvaro. Som 

nämns ovan har attityderna spelat en stor 

roll i experimentet, men utan det egentliga 

köpbeteendet utgör attityderna en mindre 

intressant diskussion. Doftens påverkan på köpbeteendet är enligt forskningen stark. 

Dofter påverkar människans djupaste känslor och skapar starka minnen, Roberts 

(2008), vilket i sin tur då kan generera ett beteende.   

Doftmarknadsföring är mer direkt och intensivt än andra marknadsföringsverktyg som 

kan uppfattas genom övriga sinnen, Herz (2008) och därför även sannolikt något som 

skulle kunna påverka ett beteende. Vaniljdoften som används i experimentet är i allra 

högsta grad produktlik med vaniljprodukterna på mejeriavdelningen, det vill säga 

naturligt kopplad till produkterna. Produktlikhet anses förbättra uppfattningen om en 

produkt, samtidigt som kundernas agerande påverkas så att de blir mer flexibla och 

variationssökande. Schifferstein & Blok (2002), har påvisat detta samband som 

positivt genom att rätt associationer är ett måste och kan öka försäljningen. 

Statistiken som presenteras under 5.10, tabell 16, vittnar om procentuella relationer 

mellan doftsatta dagar och icke-doftsatta dagar. Doften som användes i experimentet 

var just produktlik och har visat sig generera positiva resultat. 
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Relationerna som statistiken visar upp är procentuella förändringar från en icke-

doftsatt dag gentemot en doftsatt dag. Ökningar för försäljningen av vaniljprodukter 

kan konstateras i tre fall av fem. I de resterande två fallen har minskningar av 

vaniljproduktsförsäljningen skett, men då mycket mindre än butikens 

omsättningsminskning och mejeriavdelningens försäljningsminskning. Konstaterbart 

är alltså att när alla jämförelsevariabler sjunkit (antalet betalande kunder, omsättning 

och mejeriavdelningens specifika försäljningssiffror), har även försäljningen av 

vaniljprodukter sjunkit, men då mycket mindre i relation till butikens omsättning samt 

mejeriavdelningens försäljning. Detta kan även illustreras genom differensen mellan 

mejeriavdelningens försäljning i jämförelse med vaniljprodukternas försäljning. Om 

vi vid en djupare analys utgår från en nollhypotes som antar att försäljningen av 

vaniljprodukter vanligtvis bör följa mejeriavdelningens försäljning, innebär det att 

försäljningskolumnen för vaniljprodukter bör likna kolumnen för mejeriavdelningen 

som helhet. Men vid en jämförelse kan vi konstatera att skillnaden i procentenheter är 

markant mellan kolumnerna. Skillnaden visar endast enhetsprocentuellt positiva 

ökningar. Därför kan vi vid en sådan skillnad endast förkasta vår nollhypotes och 

fastslå att vaniljprodukternas försäljning inte följer mejeriavdelningens försäljning. 

Detta i kombination med en enda känd påverkan, det vill säga vaniljdoften, skulle 

kunna bevisa ett orsakssamband mellan försäljningsökningen av vaniljprodukterna 

och vår doftpåverkan på butiksmiljön. Vid en ytterligare analys av endast de tre fallen 

med positiv försäljningsförändring av vaniljprodukter kan vi även se att dessa dagar är 

ökningen relativt stor och ända upp till 25,74 procent. Konstaterbart är även att 

försäljningsförändringen av vaniljprodukter har skett i samband med minskad 

totalförsäljning i både butiken och på mejeriavdelningen. 

Dessa resultat blir än mer intressanta i relation till respondenternas attityd till de 

dofter de känt på mejeriavdelningen de olika dagarna. Tabell 15 under 5.9 visar här på 

näst intill oförändrade attityder, oavsett vilka dofter respondenterna känt. Medelvärdet 

för deras attityd är 4.31 och 4,19 (på den sexgradiga skalan, se bilaga 2 

kodningsmall), alltså mycket likvärdiga varandra och övervägande positivt. Tilläggas 

bör även att i den doftsatta miljön kände 50 personer fler att det doftade något, och 44 

av dessa kände doften vanilj. Ändå förhöll sig attitydskalan relativt oförändrad. 

Respondenterna har alltså haft ungefär likvärdig attityd mellan miljöerna, oavsett 

vilken doft som uppfattats. Detta är av intresse i samband med siffror som indikerar 

en positiv försäljningsförändring i den doftsatta miljön. 
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Punkt 3: doft som påverkan på personliga förutsättningar 

Kopplingen mellan en doftmanipulerad 

miljö och personerna som befinner sig 

inom denna, handlar om hur dessa 

personer uppfattar doften. Hur doften 

uppfattas är beroende av, enligt Davies & 

Kooijman (2003), bakomliggande faktorer 

som, till exempel, personliga upplevelser 

och erfarenheter samt biologiska förutsättningar, vilka påverkar attityderna som 

skapas.  

I vår undersökning ställdes frågan: Hur upplever du doften?, där huvuddelen av 

respondenterna hade likvärdiga svar. Dock har vårt syfte med undersökningen, och 

även experimentet som helhet, varit att utläsa skillnader i attityder och därför har vi 

inte inriktat oss på vilka personliga förutsättningar som legat till grund för 

respondenters uttalade attityder till köpmiljön. Doft som påverkan på personliga 

förutsättningar är dock intressant och viktigt för modellen i stort och definitivt något 

som vidare forskning bör fokusera på för att kartlägga de bakomliggande 

förutsättningarna för upplevelse av olika dofter.  

 

Punkt 4: personliga förutsättningar som påverkan på attityd 

Den fjärde relationen i Figur 1.2 behandlar 

sambandet mellan personliga förut-

sättningar och attityd. Attityder är en 

produkt av de bakomliggande förut-

sättningarna, som gör att personer som 

exponeras för en doft uppfattar och skapar 

attityder gentemot doften på olika sätt. 

Baron & Byrne (1994) menar att individer påverkas av andra individer genom 

interaktioner och socialisering, vilket i sin tur gör att attityder ständigt förändras. 

Detta är även något som Pavlos et al.(1929) behandlar inom sina beteendeteorier. 

Barn tar efter sina föräldrar under uppväxten, vilket även gör att attityder hos en 

person speglar föräldrarnas attityder.  
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Utifrån frågeformuläret ställdes ett antal frågor rörande demografisk fakta om 

respondenterna samtidigt som andra fakta om deras uppväxt och biologiska bakgrund 

utelämnades. Attityderna till köpmiljön har varit det primära undersökningssyftet och 

därför är personliga förutsättningar som påverkan på attityder något som bör 

undersökas närmre i vidare forskning. En mer djupgående studie av respondenter och 

deras personliga förutsättningar bör undersökas i en doftmanipulerad köpmiljö, för att 

kartlägga orsaker till attitydskillnader och likheter.   

 

Punkt 5: attityder som påverkan på köpbeteende 

Attityder till köpomgivningen, produkter, 

tjänster och så vidare är den sista relationen 

innan köpbeteendet. Punkt fem i Figur 1.2 

behandlar denna relation som i studien 

utgör sambandet mellan attityd till 

köpomgivningen, om den påverkas positivt 

eller negativt, samt om det kan ha inverkan 

på köpbeteendet. Tidigare studier har motbevisat att samband mellan en persons 

attityd och dennes agerande finns, LaPiere (1934). Undersökningsmetoder har dock 

arbetats om, material har analyserats och resulterat i att det till viss del finns samband, 

Sample & Warland (1973); Kaiser & Schultz (2009).  

I undersökningen har vi utläst konsumenters direkta attityder till omgivningen. Detta 

har vi gjort genom intervjuer i köpmiljön, det vill säga innan köpet har skett, vilket 

stämmer överens med uppsatsens syfte. Vi har kartlagt attityder, men hur specifika 

attityder har påverkat köpbeteendet har inte gått att utläsa. Detta eftersom vi inte med 

säkerhet kan påvisa vem som konsumerade vilka produkter från mejeriavdelningen. 

Detta innebär att attityder och försäljningssiffror inte kan påvisas en direkt koppling. 

Framtida undersökningar rörande denna koppling skulle vara av intresse för 

kartläggning av attityder vid doftmanipulation. 
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7.0 Resultat och slutsats 

Kan man i en doftmanipulerad, jämfört med en icke-doftmanipulerad köpmiljö, utläsa 

skillnader i konsumenters uttalade attityder till köpmiljön och därigenom skapa nya 

grundval för segmentering? 

 

Uppsatsens syfte och problemformulering ställer först frågan huruvida konsumenters 

attityder skiljer sig i doftsatta miljöer eller inte. Genom vårt experiment har vi haft 

avsikten att undersöka detta och med resultaten ge förslag på en ny teori till området. 

Ett område där teorierna ännu är under tidig utveckling. 

Vi har funnit, i vår analys av experimentdata, att attityderna tenderar att vara positiva 

och att några betydande attitydskillnader hos konsumenterna inte finns mellan den 

icke-doftsatta och doftsatta miljön.  

Områdets problem ifrågasätter även segmenteringsmöjligheterna. Resultaten har även 

där visat att det är mycket lika mellan attityderna i miljöerna, oavsett segmenterings-

grund. Det går således inte att skilja på män och kvinnors attityder. Det går heller inte 

genom att undersöka vilka postnummer de bor på eller när de är födda. 

Vi vill därför föreslå att konsumenternas attityd tenderar att vara relativt god till 

butiksomgivningen, doftsatt eller icke-doftsatt, samt inte skilja sig mellan män och 

kvinnor oavsett postnummer eller ålder.  

Syftet har även varit att undersöka hur den använda doften påverkat försäljningen 

samt köpupplevelsen. Analysresultaten av försäljningsstatistiken visar tydliga 

tendenser till att vaniljdoften ökar försäljningen av vaniljrelaterade varor på 

mejeriavdelningen. Detta i samband med att andra mått, så som butiksomsättning och 

avdelningsomsättningen, sjunkit. Experimentet har således på något sätt förändrat 

köpupplevelsen på mejeriavdelningen. Detta är vårt förslag på ny teori till 

doftmarknadsföringsområdet. 
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7.1 Fortsatt forskning 

Doftmarknadsföringsområdet är, som vi 

beskrivit i uppsatsen, ett område aktuellt 

under forskningsluppen och för 

professionella utredningar. Att använda sig 

av dofter är även ett kontroversiellt område 

vid diskussionens kant. Det skulle 

gissningsvis, inom en snar framtid, kunna 

blossa upp en debatt gällande de etiska aspekterna rörande forskningsområdet samt 

den professionella användningen av dofter som marknadsföringsverktyg.  

Men precis som vi statuerat i uppsatsen, behövs fortfarande mer forskning på 

konsumentbeteende och dofters kraft och inverkan på konsumenter. Detta för att 

professionellt kunna utvärdera de verktyg som används och planeras för användning. 

Men även för att forska på hur människor påverkas och vad som sker vid 

doftexponering i en köpmiljö, samt hur olika dofter påverkar oss i en köpmiljö vid en 

val- och utvärderingssituation. Detta för att skapa förståelse och kunskap om huruvida 

användningen kan anses pålitlig, etisk och acceptabel. 

Gällande en fortsatt forskning utifrån vårt genomförda experiment kan vi erbjuda våra 

data för sekundäranalys om någon så önskar. Men framförallt så behövs en utvidgad 

forskning i vår riktning. Relationen mellan konsumentgruppers karaktärsdrag och 

skillnader, i relation till olika butiksvarianter och miljöer, är avancerad och 

mångdimensionell. Därför vore ett intressant och naturligt steg i forskningen att utöka 

den typ av studie som genomförts i vår uppsats. En utvidgning skulle kunna utgå ifrån 

ett liknande geografiskt område men innefatta fler butiksvarianter. Detta för att 

undersöka skillnader mellan konsumentgrupper i olika varianter av butiker, vilket 

breddar svarandegruppen och generaliseringsmöjligheterna. Vidare forskning skulle 

även kunna fokusera på en typ av butik, men på flera platser och med fler 

respondenter, vilket skulle öka generaliseringsmöjligheterna för en viss typ av 

konsumentgrupp. 

Relaterat till vårt experiment och Figur 1.2 vill vi även uppmärksamma sambanden 3, 

4 och 5. De två förstnämnda sambanden innefattar personliga förutsättningar för en 

konsument. Dessa är komplexa och en stor mängd data om de tillfrågades uppväxt, 

biologiska förutsättningar och tidigare livserfarenheter behövs samlas in för att, om 
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möjligt, kunna urskilja mönster till attitydskapande. De personliga förutsättningarna 

har inom vår undersökning utgjort vad vi benämner som den svarta lådan. Det är 

denna del som påverkas av stimuli och som är av största vikt när attityder i ledet efter 

punkt 4 skapas. Det femte sambandet, utifrån vår modell, återfinns mellan 

konsumentens attityd och dennes köpbeteende. Enligt vad som diskuterats under 

analyskapitlet krävs det att titta på vad konsumenter köper i en butik, för att sedan 

matcha var konsuments varor i relation till dennes attityd till den doftsatta köpmiljön. 

Allt detta för att förstå effekterna av den svarta lådan och därigenom kartlägga hela 

vår beskrivna process i Figur 1.2.  
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Bilaga 1 – intervjuunderlag 

 
Hej jag heter XYX och kommer från Linnéuniversitetet, jag undrar om du skulle 
kunna hjälpa mig genom att svara på några korta frågor om mejeriavdelningen här 
på Coop? Undersökningen tar endast 3 minuter. 
 
1. Hur många gånger i veckan handlar du matvaror? (Uppläses utan ordinarie 
svarsskala, 1-6) 

1. Mindre än 1ggr/vecka 
2. 1-2ggr/vecka 
3. 3-4ggr/vecka 
4. 5ggr eller fler/vecka 

 
Du får nu svara på en skala mellan ett till sex, där ett är Inte alls trevlig och sex är 
Mycket trevlig. 
Fråga två: 
 
2. Hur tycker du att den omgivande butiksmiljön är här på mejeriavdelningen? 
Inte alls trevlig - Mycket trevlig 
1 2 3 4 5 6 
 
3. Om du jämför med andra mejeriavdelningar du handlat på, hur upplever du 
den här? 
Mycket sämre - Betydligt bättre 
1 2 3 4 5 6 
 
4. Hur upplever du belysningen här på avdelningen? 
Obehaglig - Väldigt behaglig 
1 2 3 4 5 6 
 
5. Hur upplever du utrymmet här på avdelningen? 
Väldigt trångt - Mycket rymligt 
1 2 3 4 5 6 
 
6. Vad tycker du om sortimentet som erbjuds? 
Väldigt dåligt utbud - Mycket bra utbud 
1 2 3 4 5 6 
 
7. Känner du att det doftar något speciellt här på mejeriavdelningen? 

1. Ja (Fortsätt på fråga 8) 
2. Nej (Gå till Födelseår, fråga 11) 
3. Vet ej (Gå till Födelseår, fråga 11) 

 
 
Följdfrågor Doft 
8. (Om ja) Vad känner du för doft?.........................................................................  
 
9. Hur upplever doften?  (Väldigt behaglig 1-6 Obehaglig) 
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1 2 3 4 5 6 
 
10. Associerar du doften till något speciellt?..........................................................  
 
11. Ålder 
Vilket år är du född? ...............................................................................................  
 
12. Har du barn under sju år? Ja Nej 
. 
13. Postnummer?  
Vilket postnummer bor du på?................................................................................  
 
14. Kön Man   Kvinna 
 
Tack för att du tog dig tid! 
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Bilaga 2 – kodningsmall 

Fråga 1) Handlar/vecka:  
1 = 1 gång eller mindre 
2 = 1 – 2 ggr 
3 = 3 – 4 ggr 
4 = 5 ggr eller fler 
 
Fråga 2) Butiksmiljö: 
1 – 6 
 
Fråga 3) Andra mejeriavdelningar: 
1 – 6 
 
Fråga 4) Belysning: 
1 – 6 
 
Fråga 5) Utrymme: 
1 – 6 
 
Fråga 6) Sortiment: 
1 – 6 
 
Fråga 7) Känner doft:  
1 = Ja 
2 = Nej 
 
Fråga 8) Vad känner du för doft:  
1 = Vaniljrelaterat  
2 = Bröd och bakningsrelaterat 
3 = Mejeri 
4 = Grillrelaterat 
5 = Friskt/rent 
6 = Övrigt 
 
Fråga 9) Attitydfråga:  
Hur upplevs doften: 
1 – 6 
 
Fråga 10) Doftassociation:  
Fri kodning (text) 
 
Fråga 11) Födelseår:  
0 = 1900 – 1909 
1 = 1910 – 1919 
2 = 1920 – 1929 
3 = 1930 – 1939 
4 = 1940 – 1949 
5 = 1950 – 1959 
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6 = 1960 – 1969 
7 = 1970 – 1979 
8 = 1980 – 1989 
9 = 1990 – 1999 
 
Fråga 12) Barn upp till 7 år:  
1 = Ja 
2 = Nej 
 
Fråga 13) Postnummer: 
Kodas enligt den femsiffriga kod, det vill säga i sin helhet. 
 
Fråga 14) Kön:  
1 = Man 
2 = Kvinna 
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Bilaga 3 – svarskort 

 
Visuellt Svarskort 
Visas för respondenterna under intervjun, pekkort. 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 
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Bilaga 4 - diagram 

Diagram 1: Antalet män inom ålderskategorier, i en icke-doftsatt köpmiljö, i relation 

till det summerade attitydmedelvärdet för köpmiljön som helhet 

 

Källa: Egen 
 
Diagram 2: Antalet män inom ålderskategorier, i en doftsatt köpmiljö, i relation till 

det summerade attitydmedelvärdet för köpmiljön som helhet 

 

Källa: Egen 
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Diagram 3: Antalet kvinnor inom ålderskategorier, i en icke-doftsatt köpmiljö, i 

relation till det summerade attitydmedelvärdet för köpmiljön som helhet 

 

Källa: Egen 

 

Diagram 4: Antalet kvinnor inom ålderskategorier, i en doftsatt köpmiljö, i relation 

till det summerade attitydmedelvärdet för köpmiljön som helhet   

:  

Källa: Egen 


