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SAMMANFATTNING 

Titel:  Sinnesmarknadsföring – doft i servicelandskap 

Ämne/Kurs Företagsekonomi III - Ledning och utveckling handelsföretag, 
2FE60E 

Författare:  Evelin Karlsson och Malin Karlsson 

Handledare:  Joachim Timlon 

Examinator:  Bertil Hultén 

Datum:  2012-05-24 

Ämnesord:  Sinnesmarknadsföring, doft, servicelandskap 

Bakgrund/problem: Doft används i liten utsträckning inom marknadsföring trots att det 

bevisligen är ett sinne som är starkt kopplat till människans 

känslor.  

Syfte: Att redogöra för doftens betydelse i kundens sätt att uppfatta och 

intressera sig för produkterna. 

Metod: En kvantitativ forskning har tillämpats där ansatsen har varit 

deduktiv. Undersökningen som utfördes för denna uppsats 

genomfördes på IKEA i Kalmar. 

Teori: Den teori vi använt oss av tar upp ämnesområden som människans 

fem olika sinnen, doftkänslighet, perception, kundbeteende, 

varumärkets själ, servicelandskap och upplevelsevärld. 

Empirisk Analys 

och Diskussion: Vi redovisar  i detta kapitel de observationer som gjorts samt en 

analys av dessa. Vi kommer även att diskutera analysen där vi tar 

stöd av teorin. 

Slutsats: Genom sammanställningen av de hypoteser vi ställt upp kan vi inte 

konstatera att doft har någon betydelse för kundbeteendet på IKEA 

i Kalmar. 

Förslag till fortsatt  

forskning: Vi har i slutet av denna uppsats presenterat de rekommendationer 

för vad vi anser fortsatt forskning borde ta hänsyn till. 
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ABSTRACT 

 

Title:  Sensory marketing – scent in the servicescape  

Subject: Business Economy III – Management and development in retail 

businesses, 2FE60E 

Author:  Evelin Karlsson and Malin Karlsson 

Tutor:  Joachim Timlon 

Examinator   Bertil Hultén 

Date:  2012-05-24 

Subject terms: Sensory marketing, sent, servicescape 

Frame of reference: Scents are rarely used in marketing even though the human sense 

of smell is closely connected with the emotions. 

Purpose: Clarify the importance of a scent in the customers’ way to perceive 

and interest in the products. 

Method: A quantitative research has been applied where the approach has 

been deductive. The survey conducted for this paper was operated 

at IKEA in Kalmar. 

Theory: The theory we have used takes up topics as the five senses of a 

human being, smell sensitivity, perception, customer behavior, 

brand soul, servicescapes and world of experience in shopping. 

Empirical Analysis 

and Discussion In this chapter we report the results of the observation and an 

analyze them. We will also discuss the results of the analysis 

where we take the support of the theory 

Conclusions: Through the compilation of the hypotheses we set, we can not say 

that scent affect the customer behavior at IKEA in Kalmar. 

Suggestions for  

further research:  We have at the end of this paper presented the recommendations 

for what we believe future research should take in consideration. 
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel skall vi ge läsaren en introduktion till ämnesområdet som uppsatsen har 

i avsikt att behandla. Sedan kommer problemet tas upp och diskuteras för att därpå 

lyfta fram vår forskningsfråga. Läsaren kommer i slutet av kapitlet få en helhetsbild av 

syftet samt av de avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund  

 

Den svenska ekonomiska utvecklingen har ökat under de senaste decennierna och bidragit till 

en positiv ökning av bruttonationalprodukten (BNP). Det som ligger bakom ökningen av BNP 

är delvis en ökning av export, ökad offentlig- samt privat konsumtion men även en låg 

inflation med låga räntor.  Det blir nu betydligt lättare för de som bor i Sverige att dras mot en 

bättre livskvalitet när det kommer till det privata så som bostad, hälsa, sport, resor samt 

underhållning (Hultén, 2007:46). Konsumtionen ökade från 3 procent redan år 2004 till 3,5 

procent år 2005 vilket tyder på en ökad konsumtion hos konsumenterna (Hultén, 2007:46). 

Även 2010 visar på en positiv svängning gällande BNP som uppgick till 5,5 procent, det är 

den högsta tillväxten sen 70 talet då BNP uppgick till 6,5 procent (www.scb.se). 

 

Enligt Hultén (2007:9) har vi inom den västerländska kulturen de senaste två till tre 

decennierna följt med i den samhällsutveckling som pågått. Utvecklingen har gått från att vara 

ett industrisamhälle till ett samhälle som utvecklat sig mer mot ett postmodernt samhälle. Den 

förändringsprocess som pågått är relaterat till den ekonomiska utvecklingen men även till den 

ekonomiska tillväxten. Hultén et al (2011:38) benämner detta som det binära samhället där 

individer ser pengar och trygghet som en självklarhet och istället vill uppnå livskvalitet och 

självförverkligande. Detta ställer nya krav på företag och marknadsförare som måste vara 

kreativa och hitta innovativa lösningar för att leva upp till konsumenternas krav och 

förväntningar. Underhill (2009:172) menar att shopping är resultatet av vad konsumenterna 

upplever genom sina sinnen och det är därför viktigt att ge konsumenten en bra upplevelse av 

produkten i butiken innan köpet. Vidare menar Schmitt (2003:15) att det är just upplevelsen 

som kunden får vid kontakt med företaget som kommer att differentiera företaget på 
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marknaden och göra kunderna mer nyfikna på dem. Upplevelserna får vi genom att vi 

använder våra fem sinnen för att ta in intryck från omvärlden. Dessa intryck kan vara starkare 

eller svagare beroende på hur vi reagerar och värderar intrycken genom de fem sinnena 

(Schmitt, 2003:105). Enligt Hultén et al (2011:25) är det lättare för ett företag att differentiera 

sig på marknaden när man med hjälp av de olika sinnena skapar en kundupplevelse, kunderna 

får då en tydligare bild av vad företaget vill förmedla. Företag som arbetar med sinnen arbetar 

oftast med ett flertal sinnen för att lyckas närma sig kunden på ett emotionellt sätt. Företaget 

vill skapa en igenkännelse ut mot kunden, detta med hjälp av multisensoriska 

sinnesupplevelser genom att kunden får känna, se, höra, smaka och lukta på produkter (Hultén 

et al, 2011:25). 

 

År 2004 fick Richard Axel och Linda Buck Nobelpriset i klassen fysiologi eller medicin för 

deras forskning och kartläggning av det mänskliga doftsinnet. Enligt de båda 

Nobelpristagarna kan människan känna och minnas över 10 000 dofter vilket gör det till ett 

sinne som är väldigt betydelsefullt för hur vi upplever tillvaron. Vi människor reagerar på 

dofter även när vi endast känner en knappt märkbar essens och då vi till exempel känner en 

svag doft av citron är det bevisat att vi blir mer givmilda än om det inte finns någon doft alls 

(Hultén et al, 2011:105). Enligt Knasko (1995:229) är luktsinnet det sinne som är närmast 

kopplat till den känslomässiga delen av hjärnan vilket innebär att dofter kan framkalla känslor 

utan att vi människor har en chans att påverka eller förändra reaktionen då vi uppfattar doften. 

Hultén et al (2011:106) stärker detta påstående genom att beskriva luktsinnet som:  

 

“det mest direkta av människans sinnen då ingen större omvandling  

sker av doften på väg till hjärnan”. 

 

Dofter har tidigare inte förekommit i någon bred utsträckning i marknadsföringen men trots 

detta så har människor länge insett vikten i att använda sig av goda dofter för att öka 

välbefinnandet. Redan på antiken smörjde människor in sig i doftande oljor dels för att lösa 

upp smutsen på kroppen men även för att den goda doften av oljan skulle sitta kvar och dölja 

de naturliga kroppsodörerna (Bresle & Stenson, 2002:13). Detta har bevisats genom 

hieroglyfer som är fornegyptiska bildskrifter (www.ne.se). Hieroglyferna som forskare funnit 

tyder på att egyptierna trodde att doften skulle följa anden när den steg upp mot himlen som 



6 

 

 

kan bevisas av forskare som funnit bevis på detta i Tutankhamun (egyptisk kung på 1300-talet 

f.Kr) grav 3300 år efter hans död. Det var först vid prästernas ceremonier parfymen fick sitt 

namn då av olika sorters rökelser och söta örter och det var inte vem som helst som fick bära 

en parfym utan endast högre uppsatts människor. Dock efter en tid blev parfymen inte lika 

exklusiv och allmänheten började använda parfym, de blev till och med beordrade att använda 

parfym minst en gång i veckan för att få bort lukten av otvättad hud.  Det romerska folket 

började efter en tid att använda doften allt oftare, upp till tre gånger per dag. Även husdjuren 

skulle vara välparfymerade och vid speciella högtider var även fåglarnas fjädrar fyllda med 

doftande parfym för att när de sedan fällde ut sina vingar släppte dem även en väldoftande 

doft efter sig (www.nordicdeal.com). 

 

Den flytande parfymen var grekerna först med att framställa då dem blandade starka oljor 

med doftande pulver. Men att utvinna väldoftande oljor från blommor var det en arabisk 

läkare som upptäckte. Det den arabiska läkaren först experimenterade med var rosor som han 

utvann rosenvatten från som sedan blev en populär produkt bland folket då dess unika doft 

kändes som något exklusiv. Först under 1100- till 1200-talet fördes väldoftande blommiga 

parfymer från den islamiska världen till Europa och det var nu doften blev ett faktum för det 

europeiska folket (www.nordicdeal.com). 

 

Denna trend av väldoft har betydelse än idag då det enligt Soars (2009:287) är allt fler butiker 

som inser vikten av att använda människans alla fem sinnen i marknadsföringen av deras 

produkter eftersom detta ger kunden en starkare upplevelse. Vidare beskriver hon att kunder 

över lag tenderar att spendera mer pengar i en butik ju längre tid de befinner sig där.  

 

1.2 Problem  

 

Enligt Hultén (2007:135) bryr sig konsumenterna om produktpriserna i stor utsträckning, 

detta visar undersökningar där 70 procent av konsumenterna påstod att priset är det viktigaste 

i valet av en vara. Hultén (2007:135) nämner även i samma artikel att företagens 

lågpriserbjudande speglar kundens uppfattning av vad företagen erbjuder. Detta kan anses 

som ett problem då lågprisaktörer lätt kan bli ifrågasatta för sin image genom att försöka 

framstå som billigast men inte nödvändigtvis vara det samt att de inte kan erbjuda kunden en 

about:blank
about:blank
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bra kvalitet till det låga pris som kunden förväntar sig. Schmitt (2003:71) menar dock att 

konkurrens inte bara handlar om priset utan på senare tid allt mer även handlar om 

upplevelser, därav är det extremt viktigt för företag att ständigt vara uppdaterade med sitt 

servicelandskap på ett tilltalande sätt mot kunden. Hultén (2007:24) tyder på att konkurrensen 

blivit allt hårdare då det är företagets idéer, produkter samt varumärken som konkurrerar i det 

nuvarande samhället. Detta stärker även revisionsbyrån Ernst & Young som gjorde en studie 

år 2010 där 1400 ledande företag runtom i världen deltog. Resultatet av denna studie visade 

klart och tydligt på att de medverkande företagen anser att marknaden kommer vara 

konkurrensutsatt under de närmsta två åren, då 85 procent av de företag som deltog i 

undersökningen var eniga om detta. Det blir därmed en hårdare konkurrens på 

tillväxtmarknaden både gällande lokala aktörer samt västerländska aktörer på marknaden 

(www.ey.com). En stor utmaning för företag i dagens samhälle är därför att locka till sig 

kundens uppmärksamhet och fånga deras intresse genom sinnesmarknadsföring vilket många 

företag idag inte gör (Lindström, 2003:9).  

 

Som tidigare nämnt är människans doftsensorer tätt anslutet till den del av hjärnan som 

behandlar de känslor som vi människor känner (Knasko, 1995:229). På grund av detta kan 

dofter påverka hur vi känner både när vi är väl medvetna om att vi uppfattar en doft men även 

när vi inte är fullt medvetna om att det finns en doft där vi befinner oss (Hultén et al, 

2011:118). Företag bör därför satsa mer på att ge kunder en mulitsensorisk upplevelse 

speciellt då detta kan väcka starka känslor hos kunden (Hultén et al, 2011:25). Lindström 

(2005:69) menar att speciellt doften stärker kundens upplevelse i butiken och att det därmed 

borde satsas mer på just doft i marknadsföringen eftersom detta är ett sinne som ofta glöms 

bort att tillsättas i servicelandskap. 

 

Enligt Lindström (2005:70) är det relativt få företag som idag satsar på att använda fler sinnen 

för att stimulera kunden och ge denne en upplevelse i servicelandskapet trots att det 

bevisligen är möjligt att ta ut ett högre pris för samma vara om företagen aktivt arbetar med 

att stimulera kundens sinnen. Tidigare kunskap spelar stor roll i hur vi människor uppfattar 

olika sinnesintryck och detta kan spela roll i olika typer av beslutsfattanden (Goldstein, 

2010:9).  Exempelvis kan en doft få oss människor att associera till ett visst företag om 

företaget i fråga skapat en signaturdoft som kunden lätt kan förknippas med företaget. Om 

about:blank
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kunden känner denna signaturdoft kan kunden associera doften till företaget och därmed 

känna ett behov av att besöka företaget (Hultén et al, 2011:105). 

1.3 Forskningsfråga 

 

Utifrån vad vi diskuterat ovan har följande forskningsfråga framställts:  

 

Hur förändras kundbeteendet när en doft tillsätts i servicelandskap? 

 

Det vi vill undersöka är hur stor betydelse doften har i kundens beteende när dem befinner sig 

i IKEA:s servicelandskap.  

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är:  

 

Att redogöra för doftens betydelse i kundens sätt att 

uppfatta och intressera sig för produkterna 

 

Vårt syfte med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse i hur kundernas beteende 

påverkas av sinnesmarknadsföring med inriktning på doft i ett välkänt möbelvaruhus.  

1.5 Avgränsning 

 

Då sinnesmarknadsföring är brett har vi valt att avgränsa oss till sinnet doft. Vi har även valt 

att avgränsa oss till ett specifikt varuhus för att få jämna och ingående resultat i 

undersökningen. Varuhuset vi valt att analysera är IKEA i Kalmar eftersom vi anser detta som 

relevant för undersökningen samt att det är ett välkänt företag som konsumenter med största 

sannolikhet har kännedom om. Anledningen är att vi vill undersöka ett varuhus med ett brett 

sortiment som inte bara dem produkter vi vill undersöka. Detta kommer att främja 

undersökningen då vi utgår från att IKEA i Kalmar har en bred målgrupp vilket gör att det 

finns variation i observationsgruppen vilket är kontrollgruppen tillsammans med testgruppen, 

vi återkommer till de olika grupperna i Metodikkapitlet. Vi anser även IKEA i Kalmar som ett 
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relevant varuhus att studera då de har olika avdelningar för olika varor. Detta gör att de flesta 

kunder troligtvis inte åker till IKEA i Kalmar för att enbart köpa de produkter vi valt att 

studera och därmed kan vi se om vi även kan fånga upp dessa kunders intresse genom att 

tillsätta en doft. 

 

Vår studie kommer äga rum på avdelningen för sängkläder. Detta då vi anser att doften kan ha 

en betydande roll i valet av sängkläder. Doften vi avgränsat oss till är ”Clean Cotton” då 

kunderna ska få en känsla av nytvättade och rena sängkläder. Denna doft är lätt att känna igen 

och vi menar därför att kunderna på IKEA i Kalmar kommer att bli lockade till att stanna vid 

avdelningen för sängkläder. 

1.5.1 IKEA 

 

IKEA grundades år 1943 av Ingvar Kamprad som då var 17 år och bodde i Elmtaryd vid den 

lilla byn Agunnaryd i Småland. IKEA har fått sitt namn från just (Ingvar, Kaprad, Elmtaryd, 

Agunnaryd). Företaget är idag en internationell möbelkedja men var från början ett svenskt 

företag som ville nå ut till kunden med ett brett sortiment som skulle vara formrikt samt 

funktionsanpassad heminredning till ett lågt pris, så att de som ville hade möjligheten att köpa 

deras produkter. IKEA har även olika slogans: "En bättre vardag för de många 

människorna”,"Inte för de rika, men för de kloka". IKEA:s första varuhus startades i Älmhult 

i Småland och deras största varuhus ligger i Kungens kurva Stockholm. IKEA finns på de 

flesta ställen i världen förutom i världsdelarna Afrika samt Sydamerika och den totala siffran 

på antalet IKEA:s varuhus är 202 stycken i 41 olika länder och dess anställda uppkommer till 

131 000 stycken (www.ikea.se), (www.mimersbrunn.se). 
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1.6 Disposition 

 

Denna uppsats är indelad i följande sex kapitel: 

 

Figur 1. 1 Översikt 

 

Kapitel 1 Vi kommer i detta kapitel att presentera bakgrund, problem, forskningsfråga 

samt vårt syfte. Detta kommer ge läsaren en god uppfattning om uppsatsens 

ämne och varför vi anser det viktigt att studera. 

 

Kapitel 2 I metodkapitlet kommer undersökningens tillvägagångssätt att presenteras 

ingående för att ge läsaren förståelse och inblick i hur vi författare har arbetat.  

 

Kapitel 3 I detta kapitel kommer vi att presentera teori som hämtats från relevant litteratur 

som sedan ligger till grund för det empiriska data vi samlar in genom vår 

undersökning. 

 

Kapitel 4 Här redovisas först vår empiri följt av en analys. Därefter kommer vi att 

diskutera analysen samt koppla ihop den med teorin. 

 

Kapitel 5 Resultatet av vår analys och diskussion kommer att framföras genom att vi 

presenterar ett tydligt svar på uppsatsens forskningsfråga. 

 

  

Inledning  Metodik Teori 
Empirisk 

Analys och 
diskussion  

Slutsats 
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Utgångs-

punkt: 

Teori 

Deduktion Induktion 

Utgångs-

punkt: 

Empiri 

2. METODIK 

 

Vi kommer i metodikkapitlet ge läsaren en mer ingående blick i valet av metod till uppsatsen 

som sedan skall hjälpa oss författare att finna relevant fakta som kommer behövas för att 

lyckas besvara frågeställningen samt det syftet som är ställt. Vi kommer även redovisa för hur 

uppsatsen är uppbyggd samt för dess validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Induktion och deduktion 

 

Enligt Patel & Davidson (2003:25) finns två olika tillvägagångssätt för författaren att angripa 

teori samt empiri på: induktion eller deduktion. Skillnaden mellan dessa är att den induktiva 

forskningsmetoden utgår från empirisk data som sedan gör att forskaren kan framställa egna 

teorier. Den deduktiva forskningsmetoden innebär att forskaren utgår från teori för att sedan 

pröva dessa teorier genom empiriska undersökningar. (Raune, 2009:63). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 1 Induktion/dedukton 

Induktion är när författaren går från det specifika till det allmänna genom att utföra en 

specifik undersökning och med denna som grund bilda allmänna teorier. Ett exempel som 

Trost (2010:36) nämner är om en svan är vit kan slutsatsen dras att alla svanar är vita, detta 

stämmer dock inte då det finns svanar som är svarta. På grund av detta måste forskaren alltid 

ha grundlig empirisk data för att inte felaktiga slutsatser ska dras. Forskaren samlar in olika 

uppgifter i form av intervjuer och undersökningar som sedan blir ett underlag för de data som 

fastställs.   

 

Deduktion innebär att forskaren har en generell utgångspunkt, teorin, som sedan leder till en 

specifik slutsats genom att teorin ställs mot empirin (Trost, 2010:37). Detta styrker även Patel 
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och Davidson (2003:23) som tyder på att deduktion är när forskaren utgår från sina egna och 

allmänna principer samt befintliga teorier och sedan drar slutsatser om enskilda händelser. 

Trost (2010:37) menar sedan att utgångspunkten för forskningen är att man utgår från en teori 

som sedan genererar till specifika antaganden om verkligheten, detta i form av hypoteser som 

sedan testas genom utföranden av undersökningar. Teorierna kan vara uppbyggda 

på antaganden där forskaren inte behöver utföra några tester. Detta kallas för axiom som med 

andra ord kan förklaras som en självklarhet, ett exempel på innebörden av axiom är att något 

är givet så som att människan har skelett i kroppen. Utifrån ett antal olika axiom får forskaren 

fram något som kallas teorem, detta kan förklaras genom ett påstående som är bevisat. Utifrån 

detta teorem får forskaren då fram något som kallas hypotes. Hypotesen är något som alltid 

måste ha ett förhållande mellan två olika variabler, ett exempel på detta är att ju mer 

människan studerar, ju smartare kommer människan bli (Trost, 2010:37). 

 

I denna uppsats har vi valt att utgå från en deduktiv ansatts då vi utgår från existerande teorier 

för att sedan ställa upp hypoteser och sedan koppla ihop dem med observationerna på IKEA i 

Kalmar. Detta lämpar sig bäst för uppsatsen då vi vill undersöka om teorierna går att tillämpa 

i ett specifikt fall.  

 

De källor som kommer användas i denna uppsats kommer att vara båda primärkällor och 

sekundärkällor. Enligt Axelsson & Angdal (2005:226) är primärkällor en grundläggande källa 

som kommer direkt från forskarens undersökningar och sekundärkällan är en källa som 

uppkommit vid ett tidigare tillfälle, exempelvis böcker. Det finns en huvudregel som säger att 

de primära källorna är mer pålitliga än de sekundärkällorna då de sekundära källorna gått i 

flera led och kan ha ändrats under tidens gång. De primära källorna utesluter risken med att 

fastställa felaktig data (Hultén et al, 2007:84, Jacobsen 2002:152, Patel & Davidson, 

2003:65). 

 

En primärkälla är enligt Jacobsen (2007:152) som en nyinsamlad information som författaren 

samlat in för det aktuella projektets studier, det forskaren framställer har tidigare aldrig 

publicerats, samt att den insamlade data är anpassad efter vad forskaren har för projekt. En 

primärkälla är alltifrån intervjuer, observationer, mätningar samt frågeformulär (Hultén et al 

2007:84). 
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Sekundärdata är forskarens information som kommer från redan existerande källor. 

Informationen forskaren får fram är publicerade fastställda arbeten och verk från andra 

forskare. Sekundära data gör det lättare för forskaren att följa med i forskningsutvecklingen 

till sitt forskningsprojekt då den grundläggande informationen redan finns (Jacobsen, 

2007:152). Hultén et al (2007:84) anser att sekundärdata är alltifrån artiklar, brev, dagböcker, 

litteratur samt tidskrifter. 

2.2 Kvalitativa- samt kvantitativa forskningsmetoder  

 

Avgörandet i om forskaren kommer använda sig av en kvalitativ eller kvantitativ 

forskningsmetod har i grund att göra med hur forskaren formulerat sin undersökningsplan. 

Om problemet handlar om att få fram var, hur samt vilka skillnaderna är bör forskaren 

använda sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder det vill säga en kvantitativ 

forskningsmetod. Om forskaren istället vill ha svar på frågan genom att tolka och förstå så bör 

forskaren använda sig av verbala analysmetoder genom en kvalitativ forskningsmetod (Patel 

och Davidson, 2003:14). 

2.2.1 Kvalitativ forskning  

 

Bryman och Bell (2011:386) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som en metod där 

vikten ligger i ord snarare än i siffror. Detta stärker Patel och Davidsson (2003:14):  

 

”fokuserar på mjuka data, t.ex. i form av intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala 

analysmetoder av textmaterial” 

 

som en beskrivning av den kvalitativa forskningsmetoden. Vidare menar Bryman och Bell 

(2011:27) att den kvalitativa metoden betonar ett induktivt arbetssätt där forskaren drar sina 

slutsatser från verkligheten och skapar egna teorier. De menar även att den kvalitativa 

metoden bortser från naturvetenskapen och istället lägger fokus på hur samhället uppfattar 

omvärlden samt att metoden ser samhället som individers dynamiska skapelse.  
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En forskare som arbetar på ett kvalitativt sätt använder sig ofta av etnografi-

/deltagarobservationer vilket innebär att forskaren under en given period studerar en viss 

grupp människor för att få en klarare bild över hur just den folkgruppen beter sig. I samband 

med dessa observationer arbetar ofta forskaren även med kvalitativa intervjuer för att få en 

ännu djupare förståelse i observationerna. Kvalitativa intervjuer är ett samlingsnamn för 

många olika typer av intervjuer som exempelvis gruppintervjuer, fokusgrupper eller 

strukturerade intervjuer där intervjuaren från början strukturerat upp ett frågeformulär för 

respondenten/respondenterna (Bryman & Bell, 2010:135, 138, 299). 

2.2.2 Kvantitativ forskning  

 

En kvantitativ forskning är enligt Nationalencyklopedin ett arbetssätt där forskaren 

genomgående samlar in relevant empirisk data som är kvantifierbar, det vill säga data som 

kan göras om till siffror (www.ne.se). Forskaren sammanfattar de insamlade data till en 

statistisk analys som sedan sätts in i testbara hypoteser. Detta styrker även Patel och Davidson 

(2003:14) som tyder på att en kvantitativ forskning är när forskaren vid datainsamlingen gör 

mätningar samt statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Vi valde att tillämpa en 

kvantitativ forskning för denna uppsats då vi anser att observationer kommer ge oss relevant 

data för statistiskt underlag men att detta behövs stärkas genom korta frågeställningar till 

kunderna på IKEA i Kalmar. 

 

 Bryman och Bell (2010:86) beskriver den kvantitativa forskningen genom 11 steg: 

 

1) Teori 

I en kvantitativ forskningsmetodik menar Bryman och Bell (2010:86) att forskaren utgår från 

en deduktiv ansats. Då vi valt ett kvantitativt tillvägagångssätt för denna uppsats har vi därför 

utgått från en deduktiv ansats där vi började med att samla in teori. Vi har under insamlingen 

av teori använd oss av sekundärkällor så som böcker samt artiklar som tidigare publicerats. 

Artiklarna vi använt oss av är internetbaserade och hämtat från databaserna Electronic Library 

Information Navigator, ELIN.    
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2) Hypotes 

Bryman och Bell (2010:86) anser detta steg som viktigt då det är hypotesen som deduceras 

från teorin som sedan kommer prövas genom empiriska undersökningar. Vi har därför tagit 

fram hypoteser som kommer att presenteras i slutet av teorikapitlet där teorin står som 

bakgrund för hypoteserna. Dessa hypoteser kommer att ligga till utgångspunkt för hur vi 

analyserar den data vi samlat in och därmed ligga till grund för hur vi kommer fram till våra 

slutsatser.  

 

3) Undersökningsdesign 

Bryman och Bell (2010:86) menar på att valet av undersökningsdesign kommer ha en 

betydande roll gällande frågeställningar. Relevanta frågeställningar har en avgörande roll i 

viken data som samlats in och därmed en avgörande roll i vilka slutsatser som kan dras. 

 

För att komma fram till hur undersökningen skulle gå tillväga använde vi oss utav AIDA-

modellen (Attention, Interest, Desire, Action) som skapar en förståelse över hur 

kundbeteendet hos en kund ser ut. Modellen är uppdelad i delmål som innefattar: fånga 

uppmärksamhet, intresse, önskan samt köpbeteendet. Dessa delmål har i uppgift att skapa en 

överblick och förståelse i hur kunden tänker samt varför kunden agerar som den gör (Dahlén 

& Lange, 2003:95). Enligt Axelsson & Agndal (2005:194) är utgångspunkten genom hela 

AIDA-modellen budskapet samt målgruppen, vad företaget vill nå ut med samt till vem 

företaget vill nå ut till. Företaget bör därför ta reda på målgruppens intresse samt önskemål 

genom att använda sig av AIDA-modellen. 

 

Nedan beskrivs AIDA-modellens ingående delar: 

Uppmärksamhet (Attention) Hur många kunder uppmärksammar produkten? 

Intresse (Interest) Hur många kunder intresserar sig för produkten? 

Begär (Desire) Hur många stannar i den bestämda zonen? 

Beteende (Action) Hur många handlar? 

 

Figur 2. 2 AIDA-modellen (Schmidt & Sköld, 2004:130) 
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Denna modell kommer att vara vår grund för det frågeformulär vi kommer att använda oss 

utav under undersökningen för denna uppsats. 

 

4) Utformning av mått för begreppen 

Det fjärde steget handlar om operationalisering, med detta menar Bryman och Bell (2010:86) 

de tillvägagångssätt som kommer användas för mätning av olika variabler, exempelvis 

används en termometer för att mäta temperaturen. 

 

Den doft vi spred i servicelandskapet för att få en förändring mellan kontrollgrupp och 

testgrupp kom från en doftmaskin som placerades i anslutning till det avgränsade 

undersökningsområdet för att kunden skulle kunna känna doften och därmed bli 

uppmärksammad på produkterna i god tid för att stanna till vid dem.  

 

Doftmaskinen (för bild se bilaga 7.4) är inköpt från Internetbutiken Ljudia – sound and light. 

Företagets beskrivning av produkten är följande: 

 

Aroma Diffuser Doftmaskin 

”Smidig och snygg doftmaskin som är mycket enkel att sköta. Bara att fylla maskinen med 

vatten och en skvätt doftolja. Sedan sköter maskinen resten. Streamar ut tunn o kall ånga 

ifrån toppen. Perfekt för skönhetssalonger, SPA:n ,vardagsrum, sovrum mm. Kan ställas i två 

körlägen: Hög eller Låg. Enheten lyses upp av LED dioder, vilket gör att man kan sätta sin 

egen färg på maskinen (röd, grön eller blå). Effekt: 12W. Ström: 24 Vdc-500mA adapter 

ingår. Storlek 100x113x198mm. Vikt: 0,25kg” (www.ljudia.se). 

 

Doftoljan (för bild se bilaga 7.5) som användes i doftmaskinen är inköpt från Internetbutiken 

D7 – Sveriges största attitydshop. Företagets beskrivning av produkten är följande: 

 

Doftolja Nytvättade lakan 

”Den oemotståndliga doften av nytvättade lakan (fresh linen). 10 ml. Barnsäker kork. 

Doftoljor kallas även parfymoljor eller aromaoljor. De påminner om parfym till 

sammansättningen, men innehåller vanligtvis mer doftämnen eftersom de ska sprida doft över 

ett större område” (www.d7.se). 
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Själva undersökningen gick till så att under dag ett och två observerade vi kundernas beteende 

utan att någon förändring gjorts i servicelandskapet. Det som fokuserades på var hur lång tid 

kunden befann sig inom en förbestämd undersökningszon, om kunden kände på produkterna, 

uppskattad ålder på kunden samt om de köpte någon produkt.  

 

Efter att kunden klivit ut från det avgränsade området ställdes tre korta frågor (se 

frågeformulär i bilaga 7.3). Dessa frågor handlade om hur de upplevde servicelandskapet och 

kvaliteten på produkterna i undersökningszonen där kunden fick svara på en skala från ett till 

fem samt att de fick svara på om de tyckte det doftade gott, illa eller neutralt vid avdelningen 

för sängkläder. I undersökningen har vi även tagit hänsyn om kunderna som vi ställde de 

korta frågorna till var män eller kvinnor. Vi antog att kunden köpte varan om denne tog med 

sig varan bort från avdelningen för sängkläder.  

 

Vår kontrollgrupp, som är vår referens för att kunna se skillnader mellan gruppen där ingen 

förändring gjorts i servicelandskapet och den grupp där en doft tillsats, undersöktes under dag 

ett och två. Testgruppen observerades under dag tre och fyra där fokus låg på exakt samma 

saker som under dag ett och två men att vi under den tredje och fjärde observationsdagen 

tillsatte en svag doft av nytvättade lakan, allt annat är likadant.  

 

5) Val av platser där forskningen ska göras 

Bryman och Bell (2010:86) menar med detta steg att forskaren är tvungen att välja miljö för 

sina undersökningar med omsorg för att rätt data ska kunna utvinnas.  

 

Som tidigare nämnt kommer vår undersökning att äga rum på IKEA i Kalmar. Detta på grund 

av att vi ville undersöka ett varuhus som har brett sortiment med fler produkter än bara 

sängkläder och sängtillbehör. Vår mening var att de kunder som kom till varuhuset inte 

nödvändigtvis skulle ha som syfte att besöka avdelningen för sängkläder men att de skulle 

lockas till de utvalda produkterna på grund av den tillsatta doften.  

 

För att få utföra undersökningen på IKEA i Kalmar kontaktade vi Peter Johansson, ansvarig 

för textilavdelningen på IKEA i Kalmar, som ansåg att undersökningen hade ett bra syfte och 
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att resultatet av undersökningen skulle bli intressant. Johansson var därför positiv till att vi 

skulle besöka IKEA i Kalmar för att genomgående presentera vår undersökning. 

 

6) Val av respondenter 

Bryman och Bell (2010:87) menar med detta steg att forskaren skall finna de respondenter 

som är relevanta för forskningen, antalet kan variera beroende på hur omfattande forskningen 

är samt vilken grupp forskaren vill studera.  

 

Vi valde att observera samtliga kunder som passerade ett förbestämt område (orangestreckat i 

bilaga 7.1) vilka vi valt att benämna som grupp nr ett. De kunder som stannade inom det 

blåstreckade området (se bilaga 7.1) räknades som en speciell grupp (grupp nummer två) och 

de kunder som stannade och studerade det bestämda produktstället (rödmarkerat område i 

bilaga 7.1) räknades som ytterligare en speciell grupp (grupp nummer tre) som vi ställde tre 

korta frågor till (se frågeformulär i bilaga 7.3). Vi valde även att skilja på män och kvinnor i 

den sistnämnda gruppen vilket vi inte gjorde i de två första grupperna. Vi valde att sitta på en 

bänk (se grönmarkerat område i bilaga 7.1) bakom en informationstavla för att observera 

kunderna så att vi skulle påverka deras beteende i minsta möjliga grad.  

 

7) Tillämpning av undersökningsinstrumenten för datainsamling 

Bryman och Bell (2010:87) menar att vid denna punkt skall forskaren samla in data från de 

utvalda respondenterna med ett intervjuschema samt enkäter.  

 

För att klargöra när och vart undersökningen kommer att utföras har vi upprättat ett 

observationsschema för att läsaren enkelt ska kunna följa undersökningen. Det som skedde 

var att en kontrollgrupp observerades under två heldagar (onsdag och fredag vecka 17) för att 

kontrollera hur intresset för sängkläder var då inga förändringar skett. Testgruppen 

undersöktes under onsdag och fredag vecka 18 då den svaga doften av nytvättade lakan 

tillsattes. Genom att jämföra de båda grupperna var det möjligt att se om intresset för 

sängkläder förändras genom att en doft tillsatts.  

 

Utgångspunkten för valet av undersökningsdagar var att välja liknande dagar för att 

kundflödet ska vara så lika som möjligt och för att skillnader, som inte beror på den tillsatta 
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doften av rena lakan, mellan grupperna skulle kunna undvikas. De undersökningsdagar som 

valdes har medvetet hamnat efter att lön betalats ut (antag att lönen betalas ut den 25:e varje 

månad) för att få ett högt kundflöde. På följande sida finns observationsschemat för 

undersökningen. Trots att vår ambition var att alla faktorer skulle hållas lika under de olika 

observationsdagarna ändrade personalen om på avdelningen för sängkläder vilket innebar att 

skillnader uppstod mellan de olika dagarna. 

 

 

  Vecka  17 Vecka  18 

Kategori: 

Sängkläder 

Ons 25/4-12 Fre 27/4-12 Ons 2/5-12 Fre 4/5-12 

Plats: IKEA, Kalmar Kontrollgrupp Kontrollgrupp Testgrupp Testgrupp 

Figur 2. 3 Observationsschema 

8) Bearbetning av data 

Detta steg handlar om att bearbeta den empiri forskaren samlat in och omvandla den till 

statistiska modeller (Bryman & Bell, 2010:87). 

 

Vid sammanställningen av data använde vi oss av programmen Microsoft Excel samt 

statistikprogrammet SPSS.  De analyser vi använt oss av i statistikprogrammet SPSS är Chi-

två-test samt ANOVA-test.  I ett Chi-två-test mätte vi om det fanns något samband mellan två 

olika variabler samt att testet räknade ut skillnaden mellan det faktiska värdet och det 

förväntade värdet och därmed fick ut om resultatet berode på slumpen eller om det speglade 

verkligheten (Bryman & Bell, 2011:270). Ett ANOVA-test eller en variansanalys som det 

även heter analyserar medelvärdet för minst tre grupper (Wahlgren, 2008:113).   

 

9) Analys av data 

Vid detta steg kan forskaren nu använda sig av en rad olika tekniker för att analysera data. 

Forskaren behöver utvärdera empirin för att förstå dess innebörd (Bryman & Bell, 2010:87). 

 

De data vi samlade in genom undersökningen matades in i Microsoft Excel och 

statistikprogrammet SPSS och kodades om för att analyser och tester skulle kunna 

genomföras. Analyserna och testerna genomfördes och tabeller togs fram för att enkelt kunna 
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se resultaten av undersökningen. Genom denna metod har vi bland annat tagit fram 

medelvärden, standardavvikelser samt signifikansnivåer för skillnaderna mellan grupperna i 

undersökningen.  

 

10) Resultat och slutsatser 

Genom empirin och teorin har forskaren nu tillräkligt med data för att dra slutsatser kring 

undersökningen (Bryman & Bell, 2010:87).  

 

Genom analyserna och testerna tillsammans med stöd från teorin drog vi slutsatserna för 

uppsatsen. 

 

11) Formulering av resultat och slutsatser  

Forskaren skall nu kunna bevisa för läsaren att det som skrivits är relevant, detta kan göras 

genom att forskaren får sin rapport publicerad så att fler människor kan ta del av den (Bryman 

& Bell, 2010:87).  

 

Ett empiriskt analys- och diskussionskapitel har skrivits ner följt av ett slutsatskapitel där 

läsaren kan se vad vi kommit fram till genom vår undersökning. 

 

Bryman och Bell (2010:105) tyder på att den kvantitativa forskningen får utstå en hel del 

kritik, detta då en del människor anser att den kvantitativa forskningen inte tar hänsyn till att 

människan har olika åsikter och uppfattningar och därmed tolkar den värld de lever i på olika 

sätt. Bryman och Bell (2010:105) menar även på att de människor som intervjuas inte alltid 

kan svara på de frågor som ställs då de inte har kunskap. Även Goldstein (2010:18) menar att 

olika människor har olika kriterier när de svarar på frågor vilket kan ha haft betydelse i vår 

undersökning och därmed kan ha påverkat resultatet. 
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2.3 Validitet och reliabilitet  

2.3.1 Validitet  

 

Enligt Bryman & Bell (2011:48) handlar validitet om huruvida en slutsats av en undersökning 

hänger ihop med forskningsfrågan och därmed hur väl en undersökning faktiskt svarar på den 

ställda forskningsfrågan. Detta styrker även Holme och Solvang (1997:167) som menar att 

validitet är beroende av vad författaren mäter samt om detta är utformat i frågeställningen. 

Samma författare menar även att för att lyckas en måste forskare få fram en användbar 

mätning och samla så relevant och valid information som möjligt genom ett noga utformat 

test eller genom välutformade intervjufrågor. Beroende på vad forskaren vill få fram med 

forskningen utgår forskaren från fyra olika validitetsklasser: begreppsvaliditet, internvaliditet, 

externvaliditet och ekologiskvaliditet (Bryman & Bell, 2011:48-49).   

 

Begreppsvaliditet – även kallat teoretisk validitet som beskrivs som ”ett mått för hur ett 

begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna” (Bryman & Bell, 2011:48). Det 

begrepp som används som mått måste vara stabilt nog för att det säkert ska mäta rätt faktorer 

och det ska inte finna några tvivel om exakt vad som ska mätas. 

Intern validitet – den interna validiteten har som syfte att mäta hur trovärdigt resultatet av 

undersökningen överstämmer med verkligheten. Med detta menar vi hur trovärdigt det är att 

en specifik faktor som påverkar resultatet av undersökningen och att inga andra faktorer 

påverkat forskningen. 

Extern validitet – handlar om hur trovärdigt forskarens resultat är och hur pass 

generaliserbart det är utöver den studie som gjorts. Enligt Bryman och Bell (2011:49) är 

urvalet viktigt för en kvantitativ studie eftersom rätt urval kan vara representabelt och 

generaliserbart även utöver den undersökningskontext som utförts. 

Ekologisk validitet – desto naturligare miljön där undersökningen utförs är desto mer 

trovärdigt är det att undersökningen får ett resultat som speglar verkligheten på ett tillförlitligt 

sätt. 

 

Det mätinstrument vi använder oss utav är en undersökning på IKEA i Kalmar där vi 

observerar kunders beteende i servicelandskapet när en doft tillsatts i jämförelse med när 

ingen förändring skett. Mätinstrumentet inkluderade även tre korta frågor som ställdes till 
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kunderna i butik.  För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt valde vi först att observera 

kunderna utan att dem såg oss. Därefter gick vi fram till kunderna för att få deras åsikter som 

har spelat en stor roll i denna uppsats eftersom våra observationer inte var tillräckliga nog för 

att besvara vår forskningsfråga.  Vi har valt att ha liknande dagar under de olika 

undersökningsperioderna dock kan validiteten ha påverkats av vilken tid i månaden 

undersökningarna utförts, om den sammanföll med en speciell högtid, löning eller liknande. 

Vi anser att resultatet hade haft en högre validitet om undersökningen hade ägt rum under 

exempelvis den 25-26 två månader i följd. För att öka validiteten ytterligare anser vi att 

undersökningen borde ha pågått under fler än två dagar eftersom urvalet då skulle bli större 

och därmed tydligare spegla verkligheten. 

 

Annan kritik mot den metod vi använt oss av är att ingen testomgång med doft genomfördes 

innan undersökningen påbörjades. Vi besökte avdelningen för sängkläder på IKEA i Kalmar 

innan undersökningen påbörjades för att träffa Peter Johansson, ansvarig för textilavdelningen 

på IKEA i Kalmar, för att fastställa vilken undersökningszon vi skulle ha samt vart 

doftmaskinen kunde placeras. Dock testades inte doftmaskinen på plats under detta tillfälle.  

 

Då vi redan innan undersökningen fastställt vilka tider observationerna skulle omfatta blev det 

svårt för oss författare att få en trovärdighet i statistiken då vi i testgruppen endast frågade 

våra tre frågor till 28 kunder under den utsatta tiden. Det var endast dessa 28 som uppfyllde 

kraven för att få svara på frågorna och vi kunde därför inte utöka detta antal. Istället för att 

sätta ut en specifik tid för observationerna borde vi valt att fastställa ett visst antal kunder vi 

var tvungna att prata med under undersökningen. Dessutom vill vi redogöra för en kritisk 

aspekt gällande sammanställningen av data i statistikprogrammet SPSS. Detta på grund av att 

vi använt oss av programmet trots att vi endast har begränsad kunskap inom det. Dock har vi 

med hjälp av relevant litteratur kunnat läsa oss till hur vi ska gå tillväga för att använda oss av 

rätt analysmetod i programmet. För att säkerställa att sammanställningarna var korrekt 

uppställda hade vi en kort kontakt via e-post med Mikael Hilmersson som är kunnig inom 

ämnet för att stämma av de analyser vi gjort. Mikael Hilmersson är lektor på 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.  
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2.3.2 Reliabilitet 

 

Enligt Bryman och Bell (2011:94) finns det minst tre olika mått som används för att se om ett 

mått är reliabelt. Dessa tre är: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. 

Stabilitet – visar om en undersökning får samma resultat om den utförs flera gånger. Detta 

för att fastställa om resultatet är en slump eller inte. 

Intern reliabilitet – handlar om att hitta samband mellan olika indikatorer i undersökningen. 

Finns ingen intern reliabilitet kan det slutgiltiga resultatet bli missvisande då delresultaten inte 

överensstämmer. 

Interbedömarreliabilitet – innefattar forskarnas interna bedömningar av observationerna. 

Reliabiliteten ligger i om dessa bedömningar stämmer överens med varandra eller inte.  

 

Vi anser att undersökningen inte är stabil då den med största sannolikhet inte kommer visa 

samma resultat om den skulle utföras på nytt. Detta på grund av att doften inte uppfattades av 

kunderna i den utsträckning som undersökningen krävde samt att urvalet var för litet. 

Kontrollgruppen som undersöktes den 25 april samt den 27 april 2012 var betydligt fler (2339 

stycken) än antalet kunder i testgruppen (1628 stycken) som undersöktes den 2 maj samt den 

4 maj 2012. Detta är troligtvis anledningen till att vi fick ett mindre antal kunder i testgruppen 

som vi kunde ställa våra tre frågor till (28 stycken jämfört med 43 stycken i kontrollgruppen). 

Eftersom vi inte hade möjlighet att fråga 30 kunder i testgruppen som är minimum för ett 

statistiskt urval (Körner & Wahlgren, 2006:164) kan pålitligheten av analysen där dessa 

räknas in vara missvisande. 

 

Gällande den interna reliabiliteten anser vi att de olika indikatorerna i undersökningen 

överensstämmer med varandra och att det därmed finns en intern reliabilitet. De olika 

indikatorerna är de aspekter vi tar hänsyn till under undersökningen vilket är: tiden i 

undersökningszonen, den upplevda kvaliteten på produkterna, den upplevda kvaliteten i 

servicelandskapet samt den upplevda doften. Doften från doftmaskinen är den oberoende 

variabeln och den kommer enligt teorin att påverka kundernas bedömning av de beroende 

variablerna vilka är produkternas kvalitet, upplevelsen i servicelandskapet, uppfattningen av 

doften i servicelandskapet samt den tid kunderna spenderar i undersökningszonen. 



24 

 

 

 

Interbedömarreliabiliteten är reliabel då vi innan undersökningen noga gick igenom det 

tillvägagångssätt vi skulle ha då undersökningen pågick. Då vi utförde undersökningen 

tillsammans hade vi hela tiden en pågående konversation mellan oss som gjorde att vi fick 

tillfällen att ständigt stämma av med varandra så att undersökningen med säkerhet utfördes på 

rätt sätt men även på samma sätt utav oss båda författare. 

2.4 Källkritik 

 

Enligt Patel och Davidson (2003:65) är det extremt viktigt att ta reda på när en källa är 

publicerad samt vad syftet var med källan är. Utöver detta är det viktigt att ta reda på vem 

upphovsmannen till dokumentet är, detta för att läsaren själv ska kunna avgöra källans 

relevans och trovärdighet. För att kunna bidra med relevant och trovärdig teori till denna 

uppsats har vi därför varit noga med att grundligt redovisa exakt varifrån och när vi samlat in 

information för att läsaren lätt ska kunna söka upp och kontrollera informationens 

trovärdighet.
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3. TEORI 

 

För att hypoteser ska kunna tas fram har vi sammanställt relevant teori för ämnet. I detta 

kapitel kommer vi att redogöra för människans fem sinnen, främst om doftsinnet, men även 

för hur människan tar till sig information samt fakta om kundbeteende, servicelandskap, 

konkurrenslandskap, ett varumärkes själ med mera. 

 

3.1 Doft  

 

Enligt Ackerman (1992:18) tar en människa drygt 23 000 andetag under en dag och den luft 

vi andas under dagen har en volym på ungefär 12,5 kubikmeter. Detta innebär att en stor 

mängd luft som innehåller olika sorters doftmolekyler passerar våra doftsensorerna i varje 

andetag. Vi människor känner därmed av olika dofter i stort sett varje gång vi andas men trots 

detta har vi väldigt svårt att beskriva eller återskapa dofter utan att låna uttryck från andra 

sinnen. Vi säger exempelvis att någonting luktar blommigt eller fruktigt där vi kopplar hur 

doften doftar genom att beskriva en blomma eller en frukt (Ackerman, 1992:19). På grund av 

detta kallas doftsinnet ibland för “det stumma sinnet” eftersom det inte finns några direkta ord 

för att beskriva en doft (Hultén et al, 2011:107).  

 

I människans näsa finns cirka fem miljoner luktceller (Ackerman, 1992:40) som gör att vi kan 

känna drygt tio tusen olika dofter (Hultén et al, 2011:105). Detta kan tyckas vara oerhört 

mycket men jämför vi detta med exempelvis en hund som på ett ungefär har tvåhundra 

miljoner luktceller inser vi snabbt att det finns många dofter vi går miste om (Ackerman, 

1992:40). Ackerman (1992:40) menar dock att trots detta är människors doftsinne detaljerat i 

jämförelse med dess storlek. Luktsinnet är även (tillsammans med smaksinnet) människans 

kemiska sinne eftersom doftsensorerna reagerar på flyktiga kemikalier (kemikalier med ett 

visst ångtryck) som finns i luften (Bresle & Stenson, 2002:19). Vad som händer rent 

fysiologiskt är att när vi andas in transporteras luften upp genom näsborrarna och förbi 

näsmusslorna som delar upp luften i mindre strömmar. Luften filtreras och värms upp och när 

den kommit i höjd med ögonen når den de doftsinnesceller där nervtrådar känner av 

doftmolekylerna och skickar impulser upp mot luktloben.  
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I luktloben skickas signalerna vidare till luktbarken i hjärnan och vi uppfattar då doften 

(Bresle & Stenson, 2002:20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. 1 Människans luktsinne (Bresle & Stenson, 2002:21) 

Enligt Lindström (2005:68) har marknadsförare allt för länge endast använt sig av syn och 

hörsel som enda utgångspunkten för hur kunden ska uppleva ett varumärke. Detta 

tvådimensionella sätt att nå ut till kunder är i dagens samhälle inte tillräckligt för att stimulera 

kunden och ge denne en upplevelse under shoppingturen. Istället menar samma författare att 

det borde satsas mer kraft på att få in fler sinnen i marknadsföringen för att kunden ska kunna 

uppleva varumärket på ett djupare plan. Speciellt nämner Lindström (2005:69-70) doften i ett 

servicelandskap som en viktig faktor för hur varumärket upplevs samt att företag som arbetar 

med att ge kunden en multisensorisk upplevelse kan ta ut högre priser än de företag som 

endast satsar på ett eller två av människans sinnen. Lindström (2005:70) benämner det som att 

företag ska ta marknadsföringen från ett tvådimensionellt tillvägagångssätt till ett 

femdimensionellt marknadsföringssätt där alla sinnen stimuleras i samband med kontakten 

med ett företags varumärke. Även Jens Jens Nordfält, rektor för Center for Retailing vid 

Handelshögskolan i Stockholm och expert på butiksmarknadsföring, är för ett 

flerdimensionellt tillvägagångssätt i marknadsföringen. Speciellt pekar han på doft och menar 

att försäljningen i en kanadensisk studie ökade med tre procent när en citrusdoft tillsattes i 

servicelandskapet (www.metro.se). 

 

3.2 Doftkänslighet  
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Doftkänslighet är något som Astma och Allergiförbundet arbetar med att få allmänheten 

medveten om då en studie visade på 16 procent av kvinnorna och 7 procent av männen var 

överkänsliga mot dofter. Då personer med doftöverkänslighet kan känna av låga halter av doft 

och därmed få en reaktion är det viktigt att allmänheten visar hänsyn då ingen medicinering 

finns mot denna överkänslighet (www.astmaoallergiförbundet.se).  

 

Andersson (2012:1) beskriver begreppet “kemisk intolerans” eller “CI” (Chemical 

Intolerance) i sin artikel “Sick of Smells” som ett slags fenomen som framkallas av vardagliga 

dofter i samhället. Det kan exempelvis vara att en person inte klarar av att gå in i en 

parfymbutik eller känna doften av cigarettrök utan att bli illamående, få huvudvärk eller 

liknande. Vidare beskriver han att det inte behövs speciellt hög koncentration av en doft för 

att personer med kemisk intolerans ska känna av symptomen och att det därför inte är farligt 

även för en överkänslig person även om symptomen kan vara obehagliga. Enligt Nordin et al 

(2010:2163) påstår mellan 9-33 procent av befolkningen att de är kemiskt intoleranta men det 

verkliga antalet överkänsliga beror på vilken definition som används. Det är endast 0,9-6,3 

procent av befolkningen som faktiskt fått en diagnos för sin överkänslighet.  

3.3 Syn, hörsel, känsel och smak 

 

Utöver doftsinnet har vi människor fyra andra sinnen: syn, hörsel, känsel och smak. Genom 

dessa fem sinnen, doftsinnet inkluderat, kan vi uppfatta omvärlden och ta in intryck (Hultén et 

al, 2011:15). Gällande synsinnet är detta det sinne som är allmänt accepterat som det 

viktigaste sinnet när vi människor skapar oss en uppfattning om ett varumärke och även det 

sinne som de flesta människor litar på utan att tveka (Hultén et al, 2011:58, 60). För att 

människan över huvud taget ska kunna se krävs det att ljus går genom ögats pupill för att 

sedan fångas upp på näthinnan som skapar en första bild av det vi tittar på. Denna bild skickas 

sedan vidare till hjärnan via en synnerv för att bilden ska tolkas. Tolkningen av bilden skickas 

i sin tur vidare till syncentrat längst bak i hjärnan där bilden sätts i ett sammanhang med hjälp 

av våra tidigare erfarenheter och minnen (Hultén et al, 2011:61). Cirka 60 procent av alla de 

sinnesceller som finns i människokroppen sitter just i ögat vilket gör det till människans 

viktigaste sinnesorgan. Synintrycken, eller de visuella stimuli som vi människor får i 

vardagen ligger till grund för knappt 80 procent av de beslut vi fattar vilket gör att ett 

varumärkes design spelar stor roll i marknadsföringen av ett företag (Hultén et al, 2011:62).  
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När det kommer till hörseln så menar Hultén et al (2011:83) att:  

 

“ljud bidrar till människans sinnesstämning och psykologiska tillstånd, och varnar för faror 

likväl som den skapar lugn för själen”. 

 

En förenklad bild över vad som händer när ett ljud hörs är att luftmolekyler sätts i rörelse och 

bildar ljudvågor som sedan når örats trumhinna. Denna börjar vibrera och ljudvågorna 

fortsätter in i örat förbi ytterst små hörselben för att till slut nå de nervceller som skickar 

impulser till hjärnan vilket gör att ett ljud uppfattas (Ackerman, 1992:170). I 

marknadsföringen har det sedan 1920-talet förekommit bland annat ljudjinglar, kända röster 

och musik för att väcka kundens uppmärksamhet och intresse för ett företag (Hultén et al, 

2011:84, 87). Musik i butiker kan bidra till att kunder stannar längre och spenderar mer 

pengar beroende på om musiken ligger i linje med företaget eller inte. Exempelvis kan 

restauranger spela lugn musik för att få gästerna att stanna länge och beställa in mer mat och 

dryck. Jämför detta med snabbmatskedjor som istället kan använda sig av musik i ett högt 

tempo för att kunderna inte ska stanna så länge (Hultén et al, 2011:91).  

 

Till skillnad från syn- och hörselsinnet som uppfattas med hjälp av ljus- eller ljudvågor så 

behöver känselsinnet komma i direktkontakt med föremålet som ska undersökas. Genom 

receptorer i huden skickas signaler till hjärnan vilket vi uppfattar genom att känna om ett 

föremål är varmt eller kallt, fast eller flytande och så vidare. Olika delar av kroppen är olika 

känsliga för beröring eftersom receptorerna sitter tätare eller glesare och har därmed olika stor 

plats i hjärnan där beröringen registreras och uppfattas (Hultén et al, 2011:132-133). Enligt 

Hultén et al (2011:132) är det viktigt att kunden får känna på produkterna i butiken eftersom 

detta “kan skapa ett psykologiskt ägarskap” redan innan köpet och att kunden därmed är mer 

benägen att betala priset för produkten för att kunna ta den med sig hem.  

 

Det sista av de fem sinnen är smaksinnet som tillsamman med doftsinnet är människans två 

kemiska sinnen (Bresle & Stenson, 2002:19). Det är via de cirka 10 000 smaklökarna vi 

människor har på tungan som den gastronomiska smaken först tas upp. Informationen om 

smaken registreras av smakceller som finns i varje smaklök och skickas sedan vidare till 
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hjärnan via nervceller där vi uppfattar smaken (Ackerman, 1992:137). Enligt Lindström 

(2005:30) kan det vara svårt för företag att inkludera smak i marknadsföringen eftersom det 

inte faller sig naturligt för många företag. Dock menar han att de företag som faktiskt satsar 

på att få med en god smak till sina produkter har större chans att bygga starka varumärken än 

ett företag som helt exkluderar gastronomisk smak. 

 

Enligt Hultén et al (2011:20) skiljer sig sinnesmarknadsföring från de traditionella mass- och 

relationsmarknadsföringssätten eftersom fokus i sinnesmarknadsföringen ligger på individen 

istället för på den stora massan. Vidare menar Hultén et al (2011:21) att företag borde hitta en 

balans i marknadsföringen genom att ut mot kunderna både visa en professionell och en 

emotionell sida. Den emotionella delen skapas genom att människans fem sinnen stimuleras 

och ger kunden en upplevelse vilket gör att företaget kan nå kunden på ett djupare plan och att 

varumärket fastnar i kundens minne (Hultén et al, 2011:20). Enligt Lindström (2005:17) 

skapas en synergieffekt om fler sinnen används samtidigt som vilket gör att upplevelsen blir 

starkare än om bara ett sinne skulle ha stimulerats. Som exempel tar samma författare upp de 

sinnen vi människor använder när vi tittar på en film: syn och hörsel. Lindström (2005:17) 

menar att om ljudet skulle höras utan att några bilder visas eller bilder visas utan ljud så hade 

den totala upplevelsen inte alls blivit lika stark som den blir när stimuli av de två sinnena slås 

ihop.  

3.4 Perception 

 

Den perceptuella processen är den process som äger rum från att en individs sinnesorgan 

uppfattar ett stimuli tills dess att hjärnan talar om för individen vad den har uppfattat så att 

individen kan reagera och förstå sinnesintrycket (Goldstein, 2010:5). Enligt modellen på 

följande sida finns det nio steg från stimuli till handling. En förenklad bild är de tre stegen 

”Stimulus, Electricity & Experience and action” där stimuli blir till en elektrisk impuls som 

uppfattas av hjärnans nervceller och som där översätts till information som individen förstår 

(Goldstein, 2010:5). Utöver dessa tre finns även ”Knowledge” som står som ett fristående steg 

eftersom detta kan vara en faktor som påverkar hela den perceptuella processen. Exempelvis 

kan tidigare kunskap medföra att en individ uppfattar något på ett annat sätt än vad en individ 

utan tidigare kunskap skulle ha gjort (Goldstein, 2010:9). På följande sida finns en modell 

över den perceptuella processen. 
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Figur 3. 2 The Perceptual Process (Goldstein, 2010:6) 

 

Enligt Goldstein (2010:11) finns det två olika sätt för att förstå hur perception fungerar: den 

psykofysiska ansatsen samt den fysiologiska ansatsen. Den förstnämnda ansatsen används 

ofta då forskaren vill studera sambandet mellan stimuli och perception och den sistnämnda 

ansatsen används då forskaren vill studera skillnaden mellan den psykologiska processen och 

stimuli och mellan den psykologiska processen och perception. För att studera perception 

enligt den förstnämnda ansatsen kan forskaren exempelvis visa upp två liknande färger och 

fråga en testperson om dessa är lika eller olika (Goldstein, 2012:13). För att testpersonen ska 

kunna skilja på färgerna krävs en viss mängd olikhet vilket kan benämnas som 

”skiljetröskeln” vilket är den minsta möjliga mängd för att en skillnad ska kunna upptäckas 

(Goldstein, 2010:15; Schiffman, 2001:37). Det var fysikern och filosofen Gustav Theodor 

Fecher, levnadsår 1801-1887, som först kom upp med detta begrepp. Han etablerade även 

begreppet ”absolut tröskel” som det minsta möjliga stimuli som kan upptäckas av de olika 

sinnena (Goldstein, 2010:13; Schiffman, 2001:25). Fecher menade även att olika människor 

har olika kriterier för hur de exempelvis svarar på frågor. En person kan svara att den ser en 

skillnad när den knappt är märkbar medan en annan person inte svarar att den ser någon 

skillnad förens den är klar och tydlig (Goldstein, 2010:18). Vidare menar Goldstein (2010:12) 

att kognitiva faktorer så som människors tidigare minnen, kunskap och förväntningar 

påverkar perceptionen och att det därför är viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer vid 
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forskning kring perception. Gällande den fysiologiska ansatsen så är detta, precis som 

benämningen antyder, vad som händer rent fysiologiskt när ett sinne stimuleras (se kapitel 3.1 

samt 3.2). Detta kan mätas genom de elektriska impulser som bildas i neuronerna i hjärnan, 

genom anatomi samt genom kemiska processer i kroppen (Goldstein, 2010:11).  

 

Schiffman (2001:476) menar att människans doftsinne kan vara upp till 10 000 gånger så 

känsligt som människans smaksinne och att människan kan känna av även väldigt låga 

koncentrationer av doftämnen i luften. Hur stor koncentration som behövs för att nå upp till 

den absoluta tröskeln skiljer sig mellan olika ämnen men i extrema fall kan det behövas så lite 

som en molekyl doftämne till 50 trillioner molekyler luft för att tröskeln ska nås (Schiffman, 

2001:476). Samma författare beskriver även skillnaden mellan kvinnors och mäns 

perceptionsförmåga gällande doft samt samma skillnad mellan äldre och yngre människor. 

Konstaterandet är att kvinnor är känsligare för doft än vad män är, med hög sannolikhet på 

grund av hormonet östrogen i kvinnans kropp, yngre människor är känsligare för doft än vad 

äldre människor är, troligen på grund av för mycket påfrestningar för doftsinnet genom åren 

(Schiffman, 2001:478).  

3.5 Servicelandskap och upplevelsevärld 

 

Enligt Bitner (1992:57) är servicelandskapet eller “the Servicescape” den plats där 

kunden konsumerar en tjänst. Vidare menar samma författare att denna plats påverkar 

kunderna som studerar miljön runt omkring sig för att få en uppfattning om hur kvalitén 

på företagets produkter är (Bitner, 1992:57). Ezeh och Harris (2007:59) beskriver att 

servicelandskapet dels består av materiella ting så som bland annat själva byggnaden och 

dekorationer men även av immateriella ting som exempelvis temperatur, musik och doft. 

Ezeh och Harris (2007:60) menar även att om en kund är nöjd med servicelandskapet så är 

chansen större att kunden blir nöjd med den totala upplevelsen hos företaget. Schmitt 

(2003:105) visar på att företagen kan dra marknadsföringen steget längre genom att 

beskriva hur företagen kan arbeta med kundupplevelsen som helhet genom CEM där 

människans fem sinnen är inkluderade men även hur kunden emotionellt känner för ett 

varumärke, hur de tänker kring varumärket, hur varumärket passar in på deras livsstil samt 

hur varumärket passar in i den kultur kunden lever i. 
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När en kund besöker en butik har denne olika mål med besöket och där kan servicelandskapet 

spela stor roll i hur lätt kunden kan uppfylla sitt mål (Bitner, 2001:61). Hur kunder uppfattar 

servicelandskapet kommer därför spela stor roll i hur kunden beter sig, detta är i högsta grad 

individuellt och är väsentligt för vilken image kunden får av företaget (Bitner, 2001:62). 

Enligt Knasko (1995:229) är dofter i servicelandskap som kan förknippas med produkterna en 

faktor som påverkar kundens beteende i butik. Vidare menar samma författare att det inte 

finns någon akademiskt stöd för teorin att väldoft ökar köpbeteendet.  

 

Schmitt (2003:17) redogör för begreppet Customer Experience Management, CEM, där 

butikens och företagens främsta uppgift är att ge kunden en minnesvärd upplevelse och 

därmed få kunden att vilja komma tillbaka. Han menar att upplevelsen börjar när kunden får 

första kontakten med butiken, företaget, produkterna eller tjänsterna och att den fortsätter hela 

vägen fram tills att kunden gör sig av med produkten eller att tjänsten avslutas. På grund av 

att en stor del av hur människan uppfattar sin omgivning beror på doft kan detta stärka eller 

försvaga hur en kund ser på en produkt. Finns det en doft som är nära relaterat till produkten 

så som att det exempelvis doftar blommor hos en florist så kommer detta att ge kunden en 

starkare upplevelse av besöket i butiken (Hultén et al, 2011:110). 

  

3.6 Kundbeteende 

 

Underhill (2009:116) tyder på att kunderna kräver mer och vill ha en miljö som tillfredsställer 

dem, butikerna tillgodoser detta genom att anpassa utformningen av butiken efter kundens 

rörelsemönster. Samma författare menar att människan rör sig på ett sätt som är naturligt och 

bekvämt för kroppens uppbyggnad samt att kunder främst ser de produkter som står väl 

synligt längs den väg de tar genom butiken (Underhill 2009:116). Även Nordfält (2007:150) 

menar att butikens utformning och layout har en stor och betydande påverkan om hur kunden 

för sig fram genom butiken. Samma författare har lagt fram grundregler gällande 

butikslayouten.  Dessa grundregler är att kunder som handlar från olika avdelningar i en butik 

handlar mer än de kunder som är inriktade på vissa områden. En annan punkt som Nordfält 

(2007:150) tagit fram är ju mer tid kunden spenderar i butik, ju mer köper kunden. En tredje 

faktor är att “kundtrafiken” tenderar till att centreras längst väggarna i butiken om det inte 



33 

 

 

styrs om av butikslayouten. Ytterligare stöd för att butikens utformning har stor betydelse 

kommer från Hulten et al (2011:76) som menar att butikens utformning är en viktig del i hur 

kunden uppfattar varumärket då kunden vill känna tillfredsställelse under sitt besök i butiken. 

Då kunden blir nöjd har butiken troligtvis lyckats med att tillfredställa kunden och kunden 

kommer troligtvis spendera mer pengar då dess sinnen stimulerats. 

 

En studie som gjorts visar att det bara är fem procent av butikens kunder som jämför butikens 

olika produkter med varandra innan dem bestämmer sig för en produkt. Vidare visar studien 

att det bara är 1 av 10 som läser de hylletiketter butiken har och att det bara är hälften som 

väljer en vara efter priset. Vidare menar Jens Nordfält, rektor för Center for Retailing vid 

Handelshögskolan i Stockholm att företaget med hjälp av en levande butiksmiljö så som tv-

skärmar, musik, ljud eller dofter kan påverka försäljningsnivån (www.dagenshandel.se). 

Företagen måste visa en trovärdighet ut mot kunden, därför är det bra om företagets löften 

speglar konceptet i butik.  Kunden skaffar sig information utifrån olika källor så som 

kataloger, annonser, skyltfönster samt exponering av produkter i butik och kundservice. Om 

företag lovar mer och vad de kan leverera till kunden mister företaget lätt sina kunder på 

grund av en besvikelse (www.foretagande.se).  

 

Jens Nordfält, rektor för Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm tyder på att 8 

av 10 köpbeslut kunden tar fattas direkt i butiken, allt handlar om butikens utformning 

gällande de olika sinnesintrycken som används. Något som blivit allt mer vanligt för butiker 

är att de utgår från en lösningsorienterad exponering. Jens Nordfält menar med detta att 

företaget inte bara vill hjälpa sina kunder med att hitta de produkter de söker utan även hjälpa 

dem att finna produkter de inte viste att dem ville ha innan de besökte butiken 

(www.svenskhandel.se). 

 

Shopping kan även vara en form av terapi, belöning eller tidsfördriv, det är inte produkten i 

sig som är terapin utan själva upplevelsen som ger kunden terapi. Gällande kvinnor och män 

finns det en tydlig skillnad i hur shopping uppfattas. Kvinnan shoppar gärna med en väninna 

där shoppingen kan sträcka sig över en hel dag (www.dn.se). Kvinnor vill gärna se sig 

omkring och strosar gärna runt i ett lugnt tempo, kvinnor vill gärna känna på produkterna och 

jämför gärna priserna med likasinnade produkter. Kvinnan som shoppare frågar gärna 
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personalen om information hos produkten, något mer som är bevisat är att kvinnor spenderar 

mer tid och pengar än män på shopping (Underhill, 2011:182). 

 

När det kommer till mannen som shoppare finns det en radikal skillnad gentemot kvinnan, 

männen vill gärna att det skall gå fort när de shoppar samt att de rör sig betydligt snabbare 

inne i butiken än vad kvinnan gör. Mannen som shoppare vill ha produkterna lättåtkomliga 

och har svårt att titta på andra produkter än den produkt som var syftet med butiksbesöket. 

Mannen frågar gärna inte personalen om hjälp och lämnar hellre butiken om varan inte hittas 

direkt. Männen ser shopping som något behövligt medan kvinnan ser shopping som ett nöje 

(Underhill, 2011:150). 

 

Ett exempel som Underhill (2011:156) nämner är skillnaden mellan kvinnor och män i en 

elektronikbutik.  Personalen i butiken i fråga märkte klart och tydligt att när männen besökte 

butiken gick de fram med bestämda steg till produkten där de kände på produkten samt läste 

den information som fanns tillgänglig vid produkten, de valde att avstå från den hjälp som 

erbjöds. Kvinnornas beteende var tvärtemot männens, kvinnorna gick direkt fram till 

informationsdisken och frågade om hjälp. Detta exempel visar klart och tydligt på att männen 

föredrar att själva samla information med hjälp av skyltar samt informationstavlor. Kvinnorna 

däremot visar tydliga tecken på att de vill få produkten pressenterade utav någon från 

personalen.  

 

Lindström (2009:3) beskriver hur omedvetna konsumenter egentligen är om varför de väljer 

ett varumärke framför ett annat. Han menar att konsumenter omedvetet sållar bort information 

som inte väcker tillräckligt mycket uppmärksamhet i havet bland alla varumärken och 

produkter och att det därför är oerhört viktigt för företag att vara innovativa och komma fram 

till en marknadsföringsstrategi som drar till sig kundens uppmärksamhet. Underhill 

(2009:179) menar på att kunden alltid ska få möjligheten att uppleva produkten i största 

möjliga mån innan ett köp. Med detta menar han att kunden ska få möjligheten att exempelvis 

lukta på en produkt även om doften inte har med produktens syfte att göra men ändå spela en 

väsentlig roll i den totala produktupplevelsen. Ett tydligt exempel på detta är schampo och 

duschtvål. Deras primära syfte är att tvätta rent hår och kropp men skulle de lukta illa så 
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Varumärket som 
hjärna: 

Produktegenskaper 
och fördelar 

Varumärket som 
hjärta: 

Känslor, njutning 
och värderingar 

Varumärkets själ 

Den multi-sensoriska 

varumärkesupplevelse

n tydliggörs genom 

sensoriella strategier, 

sensationer och 

sinnesuttryck. 

skulle de med största sannolikhet inte vara speciellt populära bland konsumenterna då 

produkternas doft utgör en stor del av den totala upplevelsen runt dem (Underhill, 2009:179). 

  

3.7 Varumärkets själ 

 

Ett varumärkes själ kan tydas genom kundbemötanden samt empatin för varumärket, detta 

tydliggörs genom olika sensoriella strategier (Hultén et al, 2011:177). Samma författare 

menar med detta hur ett företag med hjälp av olika strategier kan använda sig av dessa för att 

sprida vidare stimuli vilket de olika sinnesorganen sedan kommer reagera på. Hulten et al 

(2011:177) menar även att detta kan förekomma i anslutning till det fysiska (butiker) eller 

virtuella (hemsidor) servicelandskapet. De olika strategierna är sensorer, sensationer samt 

sinnesutryck, dessa tre strategier anses vara representanterna för ett varumärkes hjärna och 

hjärta. Innebörden av ”varumärkets hjärna” innefattar logik och rationalitet, där tillgänglighet 

är en viktig faktor. ”Varumärkets hjärta” innefattar känslor, njutning, identitet samt 

värderingar som varumärket förmedlar. Det gäller att företagen når ut till sina kunder med 

både hjärna och hjärta för att skapa en ultimat sinnesupplevelse hos kunden (Hultén et al, 

2011:186). 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 3. 3 Varumärket som själ. (Hultén et al., 2011:180) 
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 3.8 Hypoteser 

 

Utifrån referensramen ovan har vi formulerat nedanstående hypoteser som sedan kommer 

pressenteras mer ingående i empirisk analys och diskussionskapitlet. Undersökningen som 

genomfördes för denna uppsats hade som syfte att acceptera eller förkasta de hypoteser som 

framställts. 

 

Hypotes 1- Kvinnor kommer uppmärksamma produkterna i större utsträckning än män. 

 

Hypotes 2 - Kunderna i testgruppen kommer att uppmärksamma produkterna i större 

utsträckning än kunderna i kontrollgruppen. 

 

Hypotes 3 - Kunderna i testgruppen kommer att vidröra produkterna i större utsträckning än 

kunderna i kontrollgruppen. 

 

Hypotes 4 - Kunderna i testgruppen kommer att uppleva att produkterna håller en högre 

kvalitet än vad kunderna i kontrollgruppen upplever. 

 

Hypotes 5 - Kunderna i testgruppen kommer uppleva servicelandskapet mer positivt än vad 

kunderna i kontrollgruppen upplever det. 

 

Hypotes 6 - Kunderna i testgruppen kommer att handla mer än vad kunderna i 

kontrollgruppen kommer göra. 

 

Hypotes 7 - Kunderna i testgruppen kommer att stanna i undersökningszonen under längre tid 

än kunderna i kontrollgruppen. 

 

Hypotes 8 - Kunderna i testgruppen upplever doften i servicelandskapet som godare än 

kunderna i kontrollgruppen. 
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4. EMPIRISK ANALYS OCH DISKUSSION 

 

I detta kapitel har vi valt att lägga fram de empiriska data som samlats in följt av analyser 

genomförda i datorprogrammen Microsoft Excel samt statistikprogrammet SPSS. Efter 

empirin och analysen har vi valt att lägga till teori och diskussion för att sätta hypoteserna i 

ett sammanhang. Kommentarer från kunderna kommer att finnas med i kapitlet 

 

4.1 Hypoteser 

 

Upplägget vi valt i detta kapitel är att redovisa hypoteserna var för sig och sedan presentera 

den empiri vi samlat in för respektive hypotes. Utifrån empirin har vi presenterat de analyser 

som utförts och därefter accepterat eller förkastat de hypoteser vi ställt upp. Efter varje 

hypotes har vi valt att lägga in en diskussion som vi varvar med teori för att stödja våra 

påståenden. Anledningen till detta upplägg är att vi vill tydliggöra resultaten samt vad vi anser 

att de kan bero på. Vi vill ge läsaren en inblick i hur undersökningen gick till samt redogöra 

för de faktorer som kan ha påverkat undersökningen. Vi redovisar tydligt i detta kapitel vad 

som är empiri, analys, teori samt vad som är våra egna spekulationer. 

 

4.1.1 Hypotes 1 

 

Kvinnor kommer uppmärksamma produkterna i större utsträckning än män. 

 

Tabellen nedan visar skillnaden mellan kvinnors och mäns uppmärksamhet på produkterna i 

undersökningszonen. De som räknats in i denna kategori är de som stannat i zonen vid 

produkterna och visat uppmärksamhet för dem, alltså grupp nummer tre i både 

kontrollgruppen och testgruppen, här kommer vi alltså inte att ta hänsyn till doft utan bara till 

kön. N är antalet kunder, Mean står för medelvärdet för tiden kunderna spenderade i 

undersökningszonen, Std. Deviation är standardavvikelsen vilket beskriver hur mycket de 

olika variablerna skiljer sig från medelvärdet.  
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Report 

Tid 

Kön Mean N Std. Deviation Minimum Maximum 

Man 18,92 12 9,940 9 39 

Kvinna 19,36 59 10,911 2 46 

Total 19,28 71 10,687 2 46 

 

Tabell 4. 1 Skillnad mellan män och kvinnor 

Medelvärdena skiljer sig inte markant åt mellan män och kvinnors tid i undersökningszonen 

då män i genomsnitt stannar 18,92 sekunder och kvinnor i genomsnitt stannar 19,36 sekunder. 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Tid * Kön Between Groups (Combined) 1,924 1 1,924 ,017 ,898 

Within Groups 7992,442 69 115,832   

Total 7994,366 70    

 

Tabell 4. 2 Signifikansnivå för skillnader mellan män och kvinnor 

Vid en signifikant skillnad ser vi att det motsvarar p= 0,898 > 0,05. Det är därför inte 

statistiskt säkerhetsställt att det finns en signifikant skillnad mellan kvinnors och mäns 

spenderade tid i undersökningszonen.  

Hypotes 1: förkastas - Kvinnor kommer inte att uppmärksamma produkterna i större 

utsträckning än män. 

 

Då män i stor utsträckning ofta har ett bestämt mål när de rör sig i butikslandskap (Underhill, 

2010:150) kan detta vara en faktor för att få män (12 stycken) stannade i undersökningszonen 

i jämförelse med de 59 kvinnor som stannade. Vi anser att på grund av att få män i jämförelse 

med kvinnorna stannade i undersökningszonen kan resultatet av denna hypotes vara 

missvisande. Enligt Dagens Nyheter finns det tydliga skillnader mellan kvinnors och mäns 

beteende i shoppingen (www.dn.se). Underhill (20011:182) menar att kvinnor lugnt går 

igenom en affär och jämför produkter och priser medan mannen har ett bestämt mål och vill 

helst inte stanna länge i en och samma butik. Kvinnor frågar gärna personalen om hjälp 

medan män hellre själva tar reda på väsentlig information om produkten genom att läsa på 

skyltar i butiken (Underhill, 2011:156). Vi menar dock att anledningen till att män stannade så 



39 

 

 

pass länge berodde på att de hade sällskap med kvinnor som gick runt på avdelningen för 

sängkläder medan männen valde att vänta på dem på ett och samma ställe vilket för många 

var i undersökningszonen. Då de flesta män som inte var i sällskap med en kvinna snabbt gick 

förbi undersökningszonen kunde de heller inte känna någon doft och påverkas därmed inte av 

att vi tillsatt en doftmaskin. Om undersökningen hade gjorts om och bortsett från de personer 

som stod och väntade på sitt sällskap och endast passivt tittat på produkterna påstår vi att 

resultatet skulle blivit annorlunda och hypotesen accepterats. Dock pekar undersökningen för 

denna uppsatts på att det inte finns någon signifikant skillnad mellan kvinnor och mäns 

spenderade tid i undersökningszonen. Vi anser som ovan nämnt att detta kan bero på att de 

män vi räknat in i undersökningen ofta varit i sällskap med en kvinna och där med stannat 

likat länge som denna kvinna. 

 

4.1.2 Hypotes 2 

 

Kunderna i testgruppen kommer att uppmärksamma produkterna i större utsträckning än 

kunderna i kontrollgruppen. 

 

Kontrollgrupp Kontrollgrupp Onsdag  Kontrollgrupp Fredag Kontrollgrupp Totalt 

Antal förbipasserande 1059 1280 2339 

Antal som stannar i zon 98 81 179 

Procent 9,3 % 6,3 % 7,7 % 

Testgrupp Testgrupp Onsdag Testgrupp Fredag Testgrupp totalt 

Antal förbipasserande 703 925 1628 

Antal som stannar i zon 49 69 118 

Procent 7,0 % 7,5 % 7,2 % 

 

Tabell 4. 3 Skillnader i antal kunder mellan kontrollgrupp och testgrupp 

 

Tabellen visar skillnaden gällande uppmärksamheten i kontrollgruppen och testgruppen. 

Kunderna som räknas in i denna kategori är det totala antalet förbipasserande (grupp nummer 

ett) samt det antal som stannar i zonen (grupp nummer två). Procentsatsen visar hur stor andel 

av de förbipasserande som stannar i undersökningszonen. 
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Grupp * Zon Crosstabulation 

 
Zon 

Total Stanna Passera 

Grupp Kontrollgrupp Count 179 2160 2339 

Expected Count 175,3 2163,7 2339,0 

% within Grupp 7,7% 92,3% 100,0% 

Testgrupp Count 118 1505 1623 

Expected Count 121,7 1501,3 1623,0 

% within Grupp 7,3% 92,7% 100,0% 

Total Count 297 3665 3962 

Expected Count 297,0 3665,0 3962,0 

% within Grupp 7,5% 92,5% 100,0% 

 

Tabell 4. 4 Skillnader i antal kunder mellan kontrollgrupp och testgrupp 

Av totalt 2160 kunder som passerade textilavdelningen i kontrollgruppen stannade 179 kunder 

i undersökningszonen. Jämförs detta med de 1505 kunder som passerade textilavdelningen i 

textgruppen stannade 118 av dessa i undersökningszonen. Detta medför att procentuellt sett är 

andelen kunder i de båda grupperna som stannar i undersökningszonen i stort sett lika stora. 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,202
a
 1 ,653   

Continuity Correction
b
 ,151 1 ,698   

Likelihood Ratio ,203 1 ,653   

Fisher's Exact Test    ,668 ,350 

Linear-by-Linear 

Association 

,202 1 ,653 
  

N of Valid Cases 3962     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 121,66. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 4. 5 Chi-2-test för skillnader i antal kunder mellan kontrollgrupp och testgrupp 

Pearson Chi-Square (X2 ) blev 0,202 vilket med en frihetsgrad (df) ger ett p-värde (Asymp. 

Sig. 2-sided) på 0,653 > 0,05. Då signifikansen uppgår till 65,3 procent och därmed överstiger 

5 procent finns det ingen signifikant skillnad gällande uppmärksamheten i de båda grupperna 

och därmed kan hypotesen inte statistiskt säkerställas. 
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Hypotes 2: förkastas - Kunderna i testgruppen kommer inte att uppmärksamma produkterna i 

större utsträckning än kunderna i kontrollgruppen. 

 

Enligt undersökningen var det inte fler kunder som uppmärksammade produkten i testgruppen 

när doften tillsattes. Vi anser dock att undersökningen blev missvisande och hade brister då 

doften inte spred sig tillräckligt mycket för att kunderna skulle hinna reagera och visa något 

förändrat beteende. Vi anser även att resultatet blev missvisande eftersom fokus endast låg på 

ett produktställ med produkter och att doften även spred sig till delar av avdelningen som vi 

inte undersökte. Detta innebar att kunder exempelvis blev mer intresserade av andra 

produktställ där doften var markant och tydlig. Vi upplevde att många kunder drogs till det 

produktställ (se bilaga 7.9 & 7.10) där vi placerat doftmaskinen. Detta är dock inget vi kan 

styrka genom undersökningen eftersom den inte inkluderade det produktstället men vår 

uppfattning var att fler kunder uppmärksammade dessa produkter. Vi vill även nämna att 

dessa produkter till synes blev populärare under perioden för testgruppen då vi lade märke till 

att många kunder kände på dem men även att många köpte dem. Detta kan även ha berott på 

att doftmaskinen är placerad vid dessa produkter vilket gjorde kunderna uppmärksamma då de 

såg vattenångan från doftmaskinen stiga upp från stället.  

 

Goldstein (2010:9) menar att kunskap är en bidragande faktor till vad människor uppfattar och 

vi menar att kunder inte är beredda på att det skall dofta i servicelandskapet och därmed är det 

lätt för kunderna att undgå doften och inte påverkas av den. I undersökningen för denna 

uppsats spred sig doften över ett så pass litet område att kunden endast hade en liten chans att 

reagera på doften innan de passerat undersökningszonen och därmed inte blivit påverkade av 

att det doftade annorlunda än normalt. Enligt Goldstein (2010:15) och Schiffman (2001:37) 

finns en skiljetröskel som ska uppnås innan människan kan reagera på stimuli och då vi i 

undersökningen inte kunde ha någon stark doft i servicelandskapet kan denna skiljetröskel ha 

understigits. Schiffman (2001:476) menar dock att människan kan reagera på låga 

koncentrationer av doft men eftersom det fanns en lufttrumma i närheten av doftmaskinen 

drog den till sig den doftånga som spreds ut i servicelandskapet och att doften spred sig 

därmed bort från kundernas väg genom butiken. 

 

 

4.1.3 Hypotes 3 
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Kunderna i testgruppen kommer att vidröra produkterna i större utsträckning än kunderna i 

kontrollgruppen. 

 

Tabell 4. 6 Skillnader i antal kunder mellan kontrollgrupp och testgrupp 

Tabellen visar skillnaden gällande i vilken utsträckning kunden i kontrollgruppen rör vid 

produkterna i zonen i jämförelse med kunderna i testgruppen. Kunderna som räknas in i denna 

kategori är det totala antalet förbipasserande som stannar i undersökningszonen (grupp 

nummer två) samt det antal kunder som stannar vid produktstället (grupp nummer tre). 

Procentsatsen visar hur stor andel av de som rör vid produkterna jämfört med dem som 

stannar i undersökningszonen. 

 

Grupp * Rör Crosstabulation 

 
Rör 

Total Ja Nej 

Grupp Kontroll Count 41 138 179 

Expected Count 40,4 138,6 179,0 

% within Grupp 22,9% 77,1% 100,0% 

Test Count 26 92 118 

Expected Count 26,6 91,4 118,0 

% within Grupp 22,0% 78,0% 100,0% 

Total Count 67 230 297 

Expected Count 67,0 230,0 297,0 

% within Grupp 22,6% 77,4% 100,0% 

 

Tabell 4. 7 Skillnader i antal kunder mellan kontrollgrupp och testgrupp 

I denna tabell syns det antal kunder som rörde vi produkterna jämfört med de kunder som 

stannade i undersökningszonen. Skillnaden mellan de båda grupperna är knappt märkbar då 

22,9 procent i kontrollgruppen mot 22,0 procent i testgruppen rörde vid produkterna. 

Kontrollgrupp Kontrollgrupp Onsdag  Kontrollgrupp Fredag Kontrollgrupp Totalt 

Antal som stannar i zon 98 81 179 

Antal som rör produkt 21 20 41 

Procent 21,4% 24,7% 22,9% 

Testgrupp Testgrupp Onsdag Testgrupp Fredag Testgrupp totalt 

Antal som stannar i zon 49 69 118 

Antal som rör produkt 10 16 26 

Procent 20,4% 23,2% 22,0% 



43 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,031
a
 1 ,860   

Continuity Correction
b
 ,001 1 ,973   

Likelihood Ratio ,031 1 ,860   

Fisher's Exact Test    ,888 ,489 

Linear-by-Linear 

Association 

,031 1 ,861 
  

N of Valid Cases 297     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,62. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 4. 8 Chi-två-test skillnader i antal kunder mellan kontrollgrupp och testgrupp 

 

Pearson Chi-Square (X2 ) blev 0,031 vilket med en frihetsgrad (df) ger ett p-värde (Asymp. 

Sig. 2-sided) på 0,860 > 0,05. Då signifikansen uppgår till 86 procent och därmed överstiger 5 

procent finns det ingen signifikant skillnad gällande antal kunder som rörde vid produkterna i 

de båda grupperna och därmed kan hypotesen inte statistiskt säkerställas. 

Hypotes 3: förkastas - Kunderna i testgruppen kommer inte att vidröra produkterna i större 

utsträckning än kunderna i kontrollgruppen. 

 

Enligt undersökningen för denna uppsats förkastas hypotes nummer tre då kunderna i 

kontrollgruppen vidrörde produkterna mer än kunderna i testgruppen. Vi anser att detta kan 

bero på fyra olika faktorer. Dessa faktorer är att perioden för undersökningsgruppen 

sammanföll med utbetalning av lön då vi menar att kunderna går ut och shoppar för nöjes 

skull istället för nödvändighetens skull under denna period. Löningen sammanföll även med 

Valborgshelgen vilket kan ha bidragit till att fler personer tagit sig tiden till att shoppa i lugn 

och ro under den helgen. En tredje faktor vi anser kan ha bidragit till att hypotesen förkastades 

var att produktstället i undersökningszonen inte var lika välfyllt under de olika dagarna (se 

bilaga 7.6; 7.7; 7.8) och detta kan ha påverkat hur kundernas intresse för produktstället var. Vi 

förstår självklart att produkter behöver bytas ut för att locka kunder till köp men samtidigt är 

vi besvikna då detta kan ha påverkat resultatet av vår undersökning för uppsatsen. Den fjärde 

faktorn som kan ha påverkat resultatet är att skyltningen ändrades i samband med att 

produkterna byttes ut. Under de första två dagarna när kontrollgruppen undersöktes var det en 
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skyltning med ett lågt pris (199 kronor) medan de två dagarna när testgruppen undersöktes var 

det skyltat om ett högre pris (249 kronor). Skillnaden mellan de två olika priserna är inte stor 

men för kunden öga anser vi att priset 199 kronor låter mer lockande för ögat än 249 kronor, 

detta speciellt då det är IKEA som ska hålla låga priser.  Som Jens Nordfält, rektor för Center 

for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm nämner att 8 av 10 köpbeslut görs i butik och 

kunder drar sig lätt till produkter med annonsering av extrapris. Då det fanns annonseringar 

synliga från undersökningszonen anser vi att detta kan ha varit en bidragande faktor till att 

kunden förbisåg produkterna i undersökningszonen och istället gick vidare och kände på 

produkterna med extrapris. 

4.1.4 Hypotes 4 

 

Kunderna i testgruppen kommer att uppleva att produkterna håller en högre kvalitet än vad 

kunderna i kontrollgruppen upplever. 

 

Tabellen nedan visar skillnaden mellan kontrollgruppens och testgruppens anseenden gällande 

kvaliteten på produkterna i undersökningszonen. De som räknats in i denna kategori är de som 

stannat i zonen vid produkterna och visat uppmärksamhet för dem (grupp nummer tre). N är 

antalet kunder, Mean står för medelvärdet för kunderna anseenden, Std. Deviation är 

standardavvikelsen vilket beskriver hur mycket de olika variablerna skiljer sig från 

medelvärdet.  

 

Report 

Kvalitén 

Grupp Mean N Std. Deviation 

Kontroll 3,49 35 1,011 

Test 3,72 25 ,843 

Total 3,58 60 ,944 

 

Tabell 4. 9 Medelvärde för upplevd kvalitet av produkterna 

Enligt tabellen ovan har kontrollgruppen och testgruppen väldigt lika anseenden om kvalitén 

på produkterna. Kontrollgruppen fick ett medelvärde på 3,49 medan testgruppen fick ett 

medelvärde på 3,72 som ger en skillnad på 0,23. Genom ett ANOVA-test i 

statistikprogrammet SPSS får vi ingen signifikant skillnad enligt tabellen nedan då 

signifikansnivån överstiger 5 procent. 
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ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Kvalitén * Grupp Between Groups (Combined) ,800 1 ,800 ,897 ,348 

Within Groups 51,783 58 ,893   

Total 52,583 59    

 

Tabell 4. 10 Signifikansnivån                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vid signifikans ser vi att det motsvarar p= 0,348 > 0,05. Det är därför inte statistiskt 

säkerhetsställt att kunderna upplever en högre kvalitet i testgruppen dock är det enligt 

medelvärdet aningen högre betyg från testgruppen än från kontrollgruppen. 

Hypotes 4: förkastas - Kunderna i testgruppen kommer inte att uppleva att produkterna håller 

en högre kvalitet än vad kunderna i kontrollgruppen upplever. 

 

Hypotesen förkastas då skillnaden mellan medelvärdet mellan de båda grupperna endast är 

0,23 (medelvärde för kontrollgrupp: 3,49 och medelvärdet för testgrupp: 3,72). Dock menar 

Lindström (2005:69-70) att företag kan ta ut ett högre pris på deras produkter om de arbetar 

med en multisensorisk upplevelse mot kunden. Vi tolkar detta som att kunder som får en 

multisensorisk upplevelse i ett varuhus kommer anse att kvaliteten på produkterna är högre 

och att de därmed är villiga att betala ett högre pris. En av kunderna under första dagen för 

kontrollgruppen nämnde att 

”Man får vad man betalar för” 

därefter gav kunden betyget tre av fem gällande både kvaliteten på produkterna och 

upplevelsen av servicelandskapet. Jämför vi detta med kommentaren från en av kunderna i 

testgruppen:  

  

”Har inte tänkt på det förens du frågade men det luktar fantastiskt gott” 

 

som sedan gav betyget fem av fem både till kvaliteten på produkterna och till upplevelsen av 

servicelandskapet så vill vi peka på att doften faktiskt kan ha en betydelse.  Nordfält 

(www.metro.se) menar att doft ökar försäljningen vilket kan innebära att kunden ser kvalitén 

relativt hög i jämförelse med priset. På grund av detta anser vi att även fast skillnaden inte var 

stor finns det en förklaring till den skillnad som fanns nämligen att kvaliteten mellan de olika 
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produkterna skiljde sig emellanåt. Kunderna drog sig till de produkter i produktstället som de 

ansåg vara attraktiva och då kvaliteten skiljdes kraftigt mellan produkterna blev detta en 

faktor som påverkade vilket betyg kunden gav kvaliteten på produkterna. Även att 

produkterna byttes ut var en faktor till att resultatet av undersökningen inte är pålitligt då det 

som jämfördes inte var exakt lika. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet var att 

vi under dagarna då testgruppen undersöktes intervjuades dem i undersökningszonen där de 

enkelt kunde sträcka sig efter produkterna och känna på kvaliteten. Kontrollgruppen däremot 

intervjuades först när de var på väg bort från undersökningszonen vilket resulterade att de inte 

kunde känna på produkternas kvalitet utan fick svara utifrån vad de kom ihåg från när de 

rörde produkterna.  

 

4.1.5 Hypotes 5 

 

Kunderna i testgruppen kommer uppleva servicelandskapet mer positivt än vad kunderna i 

kontrollgruppen upplever det. 

 

Tabellen nedan visar skillnaden mellan kontrollgruppens och testgruppens anseenden gällande 

kvaliteten på produkterna i zonen. De som räknats in i denna kategori är de som stannat i 

zonen vid produkterna och visat uppmärksamhet för dem (grupp nummer tre). N är antalet 

kunder, Mean står för medelvärdet för kunderna anseenden, Std. Deviation är 

standardavvikelsen vilket beskriver hur mycket de olika variablerna skiljer sig från 

medelvärdet.  

 

 

Report 

Servicelandskap 

Grupp Mean N Std. Deviation 

Kontroll 3,12 43 1,636 

Test 3,50 28 1,374 

Total 3,27 71 1,540 

 

Tabell 4. 11 Skillnader i betyg av servicelandskap mellan kontrollgrupp och testgrupp 

Enligt tabellen ovan har kontrollgruppen och testgruppen liknande anseenden gällande 

servicelandskapet. Kontrollgruppen fick ett medelvärde på 3,12 medan testgruppen fick ett 

medelvärde på 3,50 som ger en skillnad på 0,38. Genom ett ANOVA-test i 
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statistikprogrammet SPSS visas ingen signifikant skillnad enligt tabellen nedan då 

signifikansnivån överstiger 5 procent. 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Servicelandskap * 

Grupp 

    Between Groups         (Combined) 2,497 1 2,497 1,05

4 

,308 

    Within Groups 163,419 69 2,368   

    Total 165,915 70    

 

Tabell 4. 12 ANOVA-test för skillnader i betyg av servicelandskap mellan kontrollgrupp och testgrupp 

Vid signifikans ser vi att det motsvarar p= 0,308 > 0,05. Det är därför inte statistiskt 

säkerhetsställt att kunderna upplever en högre kvalitet i testgruppen dock är det enligt 

medelvärdet aningen högre betyg från testgruppen än från kontrollgruppen. 

Hypotes 5: förkastas - Kunderna i testgruppen kommer inte att uppleva servicelandskapet 

som mer positivt än vad kunderna i kontrollgruppen upplever det. 

 

Vi anser att kundens uppfattning av servicelandskapet skulle ha fått ett högre betyg av 

testgruppen om doften skulle vart mer markant.  En av de kunder som kände doften nämnde 

så luktade det fräscht på avdelningen och detta ledde till ett högre betyg för helheten. En 

faktor som kan ha varit en bidragande orsak till att vissa kunder gav ett relativt lågt betyg i 

testgruppen jämfört med vad vi från början trott är att skyltningen var missvisande under 

första dagen för testgruppen då fel priser annonserades ut.  En del kunder som gav ett lägre 

betyg påpekade att den missvisande skyltningen om pris var en orsak till det lägre betyget 

gällande servicelandskapet. Detta kan bidra till att förtroendet kunden känner för företaget 

minskar och att helhetsperspektivet av servicelandskapet blir mindre positivt 

(www.foretagande.se). 

 

Ezeh och Harris (2007:59) menar att servicelandskapet består av materiella samt immateriella 

ting och om kunden inte är nöjd med servicelandskapet kan denna få en mindre positiv bild av 

företaget som helhet.  Detta kan vara en orsak till det relativt låga betyget från testgruppen 

eftersom det under perioden för testgruppen stod ett antal kartonger lite varstans på 

avdelningen för sängkläder. Detta kunde uppfattas som rörigt för kunden då det blev svårt att 

komma åt andra produkter samt att det var svårt för kunderna att ta sig fram genom 

avdelningen. Vi hade innan undersökningen stämt av med Peter Johansson, ansvarig för 



48 

 

 

textilavdelningen, för att säkerställa att undersökningszonen skulle se likadan ut under de två 

veckorna då undersökningen pågick. Trotts detta skiljde sig produktsortimentet samt 

skyltningen i undersökningszonen sig åt aningen mellan de olika dagarna.  

 

Detta gjorde att servicelandskapet kunde uppfattas som mindre attraktivt under dagen och då 

Hultén et al (2011:62) menar att synen påverkar köpbeslutet med 80 procent. Detta kan vara 

en bidragande faktor till att få köp gjordes under dagen då kartongerna stod framme.  

 

4.1.6 Hypotes 6 

 

Kunderna i testgruppen kommer att handla mer än vad kunderna i kontrollgruppen kommer 

göra.  

Kontrollgrupp Kontrollgrupp Onsdag  Kontrollgrupp Fredag Kontrollgrupp Totalt 

Antal som stannar i zon 98 81 179 

Antal som köper produkt 2 1 3 

Procent 2,0 % 1,2 % 1,68 % 

Testgrupp Testgrupp Onsdag Testgrupp Fredag Testgrupp totalt 

Antal som stannar i zon 49 69 118 

Antal som köper produkt 2 0 2 

Procent 4,1 % 0,0 % 1,69 % 

 

Tabell 4. 13 Skillnader i antal kunder som handlar 

Tabellen ovan visar skillnaden gällande i vilken utsträckning kunden i kontrollgruppen köper 

produkterna i zonen i jämförelse med testgruppen. Kunderna som räknas in i denna kategori 

det antal som stannar i zonen (grupp nummer två). Procentsatsen visar hur stor andel som 

köper produkten av dem som stannar i undersökningszonen. 
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Grupp * Köp Crosstabulation 

 
Köp 

Total Ja Nej 

Grupp Kontroll Count 3 176 179 

Expected Count 3,0 176,0 179,0 

% within Grupp 1,7% 98,3% 100,0% 

Test Count 2 116 118 

Expected Count 2,0 116,0 118,0 

% within Grupp 1,7% 98,3% 100,0% 

Total Count 5 292 297 

Expected Count 5,0 292,0 297,0 

% within Grupp 1,7% 98,3% 100,0% 

 

Tabell 4. 14 Skillnader i antal kunder som handlar 

Av de 179 kunderna i kontrollgruppen som stannade i undersökningszonen var det 3 av dem 

som handlade. I testgruppen var det 118 kunder som stannade i undersökningszonen och 2 av 

dessa handlade. Detta ger ingen skillnad i andel köp per kund i undersökningszonen då de 

båda grupperna är 1,7 procent som handlar.    

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,000
a
 1 ,990   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,000 1 ,990   

Fisher's Exact Test    1,000 ,660 

Linear-by-Linear 

Association 

,000 1 ,990 
  

N of Valid Cases 297     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,99. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 4. 15 Chi-två-test för skillnader i antal kunder som handlar 

 

Pearson Chi-Square (X2 ) blev 0,000 vilket med en frihetsgrad (df) ger ett p-värde (Asymp. 
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Sig. 2-sided) på 0,990 > 0,05. Då signifikansen uppgår till 99 procent och därmed överstiger 5 

procent finns det ingen signifikant skillnad gällande antal kunder som köpte produkterna i de 

båda grupperna och därmed kan hypotesen inte statistiskt säkerställas. 

Hypotes 6: förkastas - Kunderna i testgruppen kommer inte att handla mer än vad kunderna i 

kontrollgruppen kommer göra. 

 

Vi får förkasta hypotesen då skillnaden mellan de båda grupperna knappt var märkbar. Vi 

anser dock att skillnaden skulle ha varit större om undersökningsdagarna inte hade skiljt sig åt 

så pass mycket som de faktiskt gjorde. Löningen och vädret under perioden för 

kontrollgruppen samt långhelgen mellan de båda undersökningsperioderna anser vi var en stor 

bidragande faktor till hur resultatet blev (Peter Johansson, ansvarig för textilavdelningen, 

IKEA Kalmar). Hade undersökningen exempelvis ägt rum under samma datum men olika 

månader påstår vi att resultatet skulle vara mer jämförbart och att hypotesen skulle accepteras.  

Vi menar även att doften, som var tänkt skulle påverka kundernas köpbeteende, knappt var 

märkbar vid vissa tillfällen och därför inte inspirerade kunderna till fler köp. Detta stärker 

Jens Nordfält, rektor för Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm 

(www.metro.se) genom att beskriva hur doft i en studie påverkat att försäljningen ökade med 

tre procent. Vi menar även att priset spelar in i antalet köp för de båda 

undersökningsgrupperna eftersom priset under första veckan var lägre än priset under andra 

veckan. Läs mer om detta nedan i hypotes 8. 

4.1.7 Hypotes 7 

 

Kunderna i testgruppen kommer att stanna i zonen under längre tid an kunderna i 

kontrollgruppen. 

 

Tabellen visar skillnaden mellan kontrollgruppens och testgruppens tid i zonen. De som 

räknats in i denna kategori är de som stannat i zonen vid produkterna och visat 

uppmärksamhet för dem (grupp nummer tre). N är antalet kunder, Mean står för medelvärdet 

för tiden, Std. Deviation är standardavvikelsen vilket beskriver hur mycket de olika 

variablerna skiljer sig från medelvärdet. 

 

Report 
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Tid 

Grupp Mean N Std. Deviation Minimum Maximum 

Kontroll 21,74 43 12,056 2 46 

Test 15,50 28 6,747 8 37 

Total 19,28 71 10,687 2 46 

 

Tabell 4. 16 Skillnader i antal kunder som stannar i zonen 

Enligt tabellen ovan skiljer sig medelvärdet mellan kontrollgruppen och testgruppen gällande 

tiden i zonen. Kontrollgruppen fick ett medelvärde på 21,74 medan testgruppen fick ett 

medelvärde på 15,50 som ger en skillnad på 6,24 sekunder. Genom ett ANOVA-test i 

statistikprogrammet SPSS visas en signifikant skillnad enligt tabellen nedan då 

signifikansnivån understiger 5 procent. 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Tid * Grupp Between Groups (Combined) 661,180 1 661,180 6,221 ,015 

Within Groups 7333,186 69 106,278   

Total 7994,366 70    

 

Tabell 4. 17 Signifikansnivå för skillnader i antal kunder som stannar i zonen 

Vid en signifikant skillnad ser vi att det motsvarar p= 0,015 < 0,05. Det finns därför en 

signifikant skillnad mellan kunderna i testgruppen och kunderna kontrollgruppen. Skillnaden 

visar dock att medelvärdet för tiden som kunderna spenderade i undersökningszonen var 

längre för kontrollgruppen än för testgruppen och därmed förkastas denna hypotes. 

Hypotes 7: förkastas - Kunderna i testgruppen kommer inte att stanna i zonen under längre 

tid än kunderna i kontrollgruppen. 

 

Vi menar att detta beror på att vi intervjuade kunderna i kontrollgruppen när de var på väg 

bort från undersökningszonen medan vi för testgruppen intervjuade dem innan de hunnit 

lämna zonen. Detta gör att vi påverkade den tid då kunderna befann sig i zonen och 

medelvärdena som skiljer sig 6,24 sekunder mellan de olika grupperna är skulle med största 

sannolikhet varit annorlunda om vi inte gått fram till kunderna i testgruppen innan de lämnat 

undersökningszonen. Anledningen till att vi valde att ändra undersökningssätt var att 

kunderna inte hade en chans att känna någon doft när de lämnat undersökningszonen då 
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doften var för svag. I och med detta anser vi att resultatet inte är trovärdigt då vi ändrat 

undersökningssätt under undersökningens gång. 

4.1.8 Hypotes 8 

 

Kunderna i testgruppen upplever doften i servicelandskapet som godare än kunderna i 

kontrollgruppen. 

 

Grupp * Doft Crosstabulation 

 
Doft 

Total God Neutral 

Grupp Kontroll Count 5 30 35 

Expected Count 8,8 26,3 35,0 

% within Grupp 14,3% 85,7% 100,0% 

Test Count 10 15 25 

Expected Count 6,3 18,8 25,0 

% within Grupp 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Count 15 45 60 

Expected Count 15,0 45,0 60,0 

% within Grupp 25,0% 75,0% 100,0% 

 

Tabell 4. 18 Skillnader i upplevd doft 

 

Tabellen visar skillnaden mellan kontrollgruppen samt testgruppens anseende om doften i 

servicelandskapet. De som räknats in i denna kategori är de som stannat i zonen vid 

produkterna och visat uppmärksamhet för dem (grupp nummer tre). Kunderna gavs även 

möjligheten till svarsalternativet att det doftade illa, dock var det inga kunder som valde detta 

alternativ.  
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,143
a
 1 ,023   

Continuity Correction
b
 3,863 1 ,049   

Likelihood Ratio 5,121 1 ,024   

Fisher's Exact Test    ,035 ,025 

Linear-by-Linear 

Association 

5,057 1 ,025 
  

N of Valid Cases 60     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,25. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabell 4. 19 Signifikansnivå för skillnader i upplevd doft 

 

Pearson Chi-Square (X2 ) blev 5,143 vilket med en frihetsgrad (df) ger ett p-värde (Asymp. 

Sig. 2-sided) på 0,023 < 0,05. Då signifikansen uppgår till 2,3 procent och därmed understiger 

5 procent finns det en signifikant skillnad gällande det antal kunder som ansåg att det fanns en 

god doft i servicelandskapet i de båda grupperna och därmed kan hypotesen statistiskt 

säkerställas. 

Hypotes 8: accepteras - Kunderna i testgruppen upplever doften i servicelandskapet som 

godare än kunderna i kontrollgruppen. 

 

För att kunderna skulle kunna känna doften var de tvungna att stå på ett visst ställe i 

undersökningszonen vilket kan ha påverkat de relativt låga betyget och vi påstår att fler 

kunder skulle angivit betyget ”Gott” om doften skulle varit tydligare över hela 

undersökningszonen. Som teorin tyder på har doften effekt på kundbeteendet i butik (Bitner, 

2001:61) och eftersom 60 procent i undersökningen för denna uppsatts anser det dofta neutralt 

i servicelandskapet påstår vi att detta kan vara en bidragande faktor till att antalet köp inte var 

så många som vi hade väntat oss från testgruppen. Vi lade även märke till att de kunder som 

tydde på att de kände en doft i servicelandskapet gav även ett högre betyg för både kvalitet 

och hur det uppfattade servicelandskapet. Vi menar att detta kan innebära att om doften varit 

mer markant hade fler kunder angivit ett högre betyg både för kvalitet och servicelandskap. 
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Dock kunde vi inte ha använt oss utav en starkare doft då Astma och Allergiförbundet menar 

att människor som är överkänsliga för doft då kan ta skada (www.astmaoallergiforbundet.se).
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5. SLUTSATS  

 

För att ge läsaren en överblick över de hypoteser som ställts upp för denna uppsats har vi i 

början av detta kapitel sammanställt en överskådlig tabell som visar accepterade och 

förkastade hypoteser. Efter detta har vi skrivit ner våra slutsatser och svarat på 

forskningsfrågan. Metodkritik samt förslag till fortsatt forskning är de sista delarna i detta 

kapitel. 

 

5.1 Forskningsfråga 

 

Hur förändras kundbeteendet när en doft tillsätts i servicelandskapet? 

 

5.2 Redovisning av slutsats 

 

Vi kan med undersökningen för denna uppsatts som bakgrund konstatera att kundbeteendet 

inte förändras markant när en doft tillsätts. Detta har vi kommit fram till genom att ställa upp 

åtta hypoteser som vi sedan accepterat eller förkastat. Vi var tvungna att förkasta sju av åtta 

hypoteser då det statistiskt sett inte var möjligt att säkerställa att det fanns en signifikant 

skillnad mellan vår kontrollgrupp och vår testgrupp. Vi kunde dock acceptera en hypotes, 

nummer åtta, där kunderna själva fick svara om de ansåg sig känna en god, neutral eller illa 

doft i servicelandskapet. De 40 procent i testgruppen som faktiskt tyckte att de kände en god 

doft jämfört med de 60 procent som ansåg att det doftade neutralt är en signifikant ökning 

från kontrollgruppen och vi anser att denna skillnad skulle kunna bli ännu större vid fortsatt 

forskning. På nästa sida har vi sammanställt en tabell över vilka hypoteser som accepterats 

respektive förkastats för att läsaren ska få en lättare överblick av de resultat vi kommit fram 

till genom undersökningen.  
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H1: Kvinnor kommer uppmärksamma produkterna i större 

utsträckning än män. 
FÖRKASTAD 

H2: Kunderna i testgruppen kommer att uppmärksamma 

produkterna i större utsträckning än kunderna i 

kontrollgruppen. 

FÖRKASTAD 

H3: Kunderna i testgruppen kommer att vidröra produkterna 

i större utsträckning än kunderna i kontrollgruppen. 
FÖRKASTAD 

H4: Kunderna i testgruppen kommer att uppleva att 

produkterna håller en högre kvalitet än vad kunderna i 

kontrollgruppen upplever. 

FÖRKASTAD 

H5: Kunderna i testgruppen kommer uppleva 

servicelandskapet mer positivt än vad kunderna i 

kontrollgruppen upplever det. 

FÖRKASTAD 

H6: Kunderna i testgruppen kommer att handla mer än vad 

kunderna i kontrollgruppen kommer göra.  
FÖRKASTAD 

H7: Kunderna i testgruppen kommer att stanna i zonen under 

längre tid an kunderna i kontrollgruppen. 
FÖRKASTAD 

H8: Kunderna i testgruppen upplever doften i 

servicelandskapet som godare än kunderna i kontrollgruppen. 
ACCEPTERAD 

 

Tabell 5. 1 Sammanställning av hypoteser 

 

5.4 Fortsatt forskning  

 

Vi anser att denna typ av undersökning bör utvecklas och undersökas grundligare. Exempelvis 

rekommenderar vi att doften sprids från ett flertal olika små doftkällor istället för en enskild 

doftmaskin. Detta för att en svag doft ska kännas över hela servicelandskapet istället för att 

doften är stark och sprids från ett ställe eftersom detta kan medföra att den sprids åt ”fel” håll 

bort från kunderna och därmed lätt kan missas. Vi anser även att det med fördel hade varit 

relevant att undersöka en hel avdelning då detta skulle ge kunderna en större chans att hinna 

reagera på den tillsatta doften innan de passerat den. Som vi nämnt tidigare bör inte heller 

doften vara synlig eftersom detta drar till sig kunders uppmärksamhet och kan därmed 

påverka resultatet. Doften bör vara extremt svag och kunder bör bli informerade om att det 

finns en doft på avdelningen då en del kunder kan vara överkänsliga mot dofter. Det bör även 

säkerställas att allt annat i servicelandskapet förutom doften kommer vara exakt likadant 

under hela undersökningsperioden. Personalen på avdelningen som ska undersökas bör vara 
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väl informerade om att ingenting får flyttas på eller ändras för att undersökningen ska bli så 

pålitlig som möjligt. Ju mindre som ändras under undersökningen i servicelandskapet desto 

troligare är det att doften är den faktor som är orsaken till de skillnader som finns i kundernas 

beteende. 

 

Vi anser även att det är relevant att notera om de förbipasserande är män eller kvinnor. Detta 

för att kunna få en tydligare bild även över hur stor andel män respektive kvinnor som 

stannade i undersökningszonen i jämförelse med de som passerade området. Gällande tiderna 

för undersökningen kan vi nu i efterhand rekommendera att undersökningen borde pågå under 

hela dagen utan avbrott samt att den borde pågå ända fram till stängning. Detta för att lyfta 

fram samtliga kunder som passerar avdelningen under en heldag. Vi vill även lyfta fram att 

undersökningarna bör äga rum under mer lika förhållanden. Detta var vår mening från början 

men då vi inte räknat in helgdagarna under Valborg anser vi att detta blev en 

påverkningsfaktor för undersökningen. 
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BILAGA 

 

I detta kapitel finns de bilagor vi hänvisat till i den löpande texten i uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartong 

Pelare 

Bänk 

Informations tavla 

Korgar 

Hyllor 

Utställningsplatts 

Förvaringssnurra 

In- och utgångar 

1 – Doftmaskinens första platts 

2 – Doftmaskinens andra platts 

3 – Doftmaskinens slutliga platts 

3 

1 

        2

  

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kön: 

Man  Kvinna  

Ålder:_______år 

Köper kunden någon produkt? Ja  Nej  

Hur länge stannar kunden i undersökningsområdet?_____ sekunder 

Rörde kunden vid produkten    Ja  Nej  

Frågor till kund: 

Hur upplevde du servicelandskapet? 1 -5   

Om du kände på produkterna hur upplevde du materialets kvalitet? 1-5  

Hur upplevde du doften i servicelandskapet? God   Illa    Neutral  
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