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Förord 
 

Processen vi har genomgått för att göra den här uppsatsen har varit lärorik samt 

underhållande. Vi anser att vi har skapat oss en bred förståelse för vårt huvudämne 

sinnesmarknadsföring och vi vill framförallt tacka Pr. Bertil Hultén som har väckt 

vårt intresse för ämnet och hjälpt oss under uppsatsens gång. Hans vägledning inför 

observationerna samt konstruktiva feedback av själva uppsatsen har varit högst 

uppskattande från vår sida.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till EM Severins i Kalmar för att vi har fått möjlighet 

att genomföra vårt experiment i deras butik och att de har tillåtit oss att interagera 

med deras kunder. Det är framförallt butikschefen Mats Eriksson och 

möbelrådgivaren Fredric Lindqvist som har varit med och godkänt allt vårt arbete 

och varit positiva till våra idéer och försökt hitta lösningar så att det har passat båda 

parterna.  

 

Slutligen vill vi även tacka Joachim Timlon och Leif Rytting som varit med och 

väglett oss genom uppsatsens gång och gett oss instruktioner samt förbättrings- 

förslag till uppsatsen.  
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Dominic Sandner  _______________________  

 

Emma Sjödoff   _______________________ 

 1 



  

 2 



 

Sammanfattning 
 

Uppsatsens titel  En Doftstimulerande Butiksmiljö 

Ämne    Sinnesmarknadsföring 

Författare   Dominic Sandner och Emma Sjödoff 

Handledare   Joachim Timlon 

Examinator   Bertil Hultén 

 

 

Forskningsfråga  

Påverkas kunders utvärdering av produkten vid införseln av olfaktoriska stimuli?  

Syfte  

Vi har för avsikt att beskriva, analysera och diskutera om införsel av olfaktoriska 

stimuli påverkar kundernas produktutvärdering i en butik. 

Metodik  

Uppsatsen utgår från en kvantitativansats och använder sig av deduktion. Metodi-

kvalet beror på att grunden till rapporten är baserad på hypoteser som författarna har 

valt att pröva, med hjälp av ett fältexperiment.  

Slutsats  

Rapporten kommer till slutsatsen att doftstimuli inte påverkar kunders 

produktutvärdering vid införseln av olfaktoriska stimuli i en möbelbutik. 

Nyckelord 

Servicelandskap, atmosfär, sinnesmarknadsföring, olfaktoriska stimuli, perception, 

närmande, köpbenägenhet, luktsinnet, produktutvärdering.  
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1 Inledning 

 

En introduktion till uppsatsens forskningsområde kommer ske i detta kapitel som 

sedan går över i en problemdiskussion. Avslutningsvis presenteras vår 

problemformulering som mynna ut en forskningsfråga med tillhörande syfte och 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Efter att journalisten James Vlahos (2007) besökte Las Vegas 2007 fick han en 

artikel publicerade i New York Times om hur det jättelika lägenhets- och 

hotellkomplexet Citycenter i Las Vegas tog till sig ett nytt marknadsföringsverktyg 

för att sälja in sina lyxlägenheter till potentiella köpare. För att få multimiljonärer att 

investera i ett andra eller tredje boende ansågs det nödvändigt att något extraordinärt 

gjordes. Citycenters vice vd för bostadsförsäljningen ville beröra sina kunder både 

emotionellt och psykiskt men även nå deras hjärtan och själ. Artikelförfattaren 

beskrev hur ett halvt dussin besökare leddes in i en specialdesignad paviljong där en 

nästan fem meter lång modell av Las Vegas Strip, känd för sina många hotell och 

kasinon, med upplysta miniatyrtorn föreställande Citycenters hotell och bostads-

komplex stod uppställd. Vlahos (2007) beskrev hur atmosfären i paviljongen 

verkade påverka besökarna positivt. Människorna som strosade omkring var 

märkbart avslappnade, inte alls det beteende man förväntar sig på ett säljkontor. 

Men journalisten påpekade att det är omöjligt att avgöra hur mycket av stämningen 

som skapades av det olfaktoriska, det vill säga doft, kontra de andra så omsorgsfullt 

koreograferad delarna av Citycenters presentation. Faktum är att något lockade fram 

positiva minnen hos artikelförfattaren. 

 

Tillsammans med det amerikanska företaget Aromasys tog Citycenter fram en olja 

som i gasform sprutades ut i paviljongen. En vätska bestående av vanilj parat med 

jasmin, lavendel och ros; sötad med kokos och persika, och berikats med sandelträ, 

bärnsten och mysk. Denna ”aromatiska symfoni” blev av sin skapare kallad Essence 

of Destiny (Valhos, 2007). Vice vdn för bostadsförsäljning delgav att -”The entire 

goal is to make people feel comfortable,” och lade sedan till -“if they feel comfort-

able, they´ll stay a little longer; if they stay longer, they´ll get know us better; if they 
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get to know us better, they´re more likely to buy.” (Vlahos, 2007:5). I slutet av 

artikeln konstaterades det att Citycenter lyckats sälja 90 % av sina lägenheter och 

nått en total försäljning på 1,3 miljarder dollar i ett av de tre bostadskomplexen. Det 

anmärkningsvärda var att detta skett i en tid då bostadsförsäljningen gick back i hela 

nationen och många analytiker konstaterade att bostadsmarknaden i Las Vegas 

ansågs mättad. Varken Vlahos (2007) eller de ansvariga för försäljningen av 

Citycenters bostäder kunde svara på frågan om det var doften Essence of Destiny 

som bidrog till försäljningen av lyxlägenheterna i en redan överetablerad marknad. 

Vad som gick att konstatera var att något bidrog till att någon öppnade sin plånbok 

till sitt drömboende i Las Vegas. 

 

Företag förr och idag använder sig av marknadsföring för att nå ut till kunder och 

väcka deras uppmärksamhet för det som erbjuds. Marknadsföring har sedan början 

förändrats och är idag mer sinnesfokuserat för att skapa upplevelser istället för 

endast skapa fokus runt dem materiella produkterna. Företag har högre krav på sig 

från konsumenter och det är en nödvändighet att nå kunder djupare för att skapa 

känslor hos kunden (Hultén et al., 2011). Kotler et al. (2010) skriver att 

marknadsföringen idag är värderingsstyrt istället för vara konsument- och produkt-

orienterad, som varit den traditionella synen inom marknadsföringen. Krishna 

(2012) påpekar att marknadsföring som inte tilltalar kunden på en djupare plan får 

det svårt att fånga konsumenters uppmärksamhet. 

 

Achrol och Kotler (2012) publicerade en artikel i Journal of The Academy of 

Marketing Sience där de tog upp det paradigmskifte som nu sker inom 

marknadsföringen. De skriver att framväxande områden inom marknadsföringen 

sker inom konsumtionsupplevelsen (eng. consumption experiences), nätverkande 

och hållbarhetsutveckling. Den bild som författarna återger säger att 

marknadsföring nu övergått till att skapa sensationer för kunden. Samtidigt som 

fokus riktats mot neuropsykologi och sinnesupplevelsen. De nämner även att 

produkter och tjänster ses som sinnesupplevelser (eng. sensory experiences).  

 

Citycenter är ett utmärkt exempel hur ett företag kan använda sig av stimuli, 

exempelvis doft, som en del av sin marknadsföring (Hultén, 2014), för att öka 

försäljningen. Hultén (2014) nämner doftmarknadsföring som en del av sinnes-

 8 



marknadsföringen som är det verktyg som använts för att hjälpa till med 

försäljningen av bostadsrätterna i Las Vegas. För ett av målen med marknadsföring 

är att utveckla lönsamma kundrelationer (Kotler et al., 2013). Vi har illustrerat ett 

exempel på hur sinnesmarknadsföring användes för att sälja lyxlägenheter i Las 

Vegas år 2007. Idag, sex år senare, har ordet sinnesmarknadsföring bara citerats 107 

gånger i svensk press sedan första gången ordet dök upp året 2008. Detta kan då 

jämföras med ordet marknadsföring som dyker upp 61 680 gånger under samma 

tidsperiod (Retriever, 2013).  Även Hultén et al. (2011) gjorde samma jämförelse 

där han berättade att ordet, sinnesmarknadsföring, fick noll (0) träffar på Google år 

2008. Det faktum att det inte skrivits mycket om sinnesmarknadsföring i Sverige 

gör fenomenet intressant att studera. Framför allt vet vi att det har använts för att 

sälja bostäder för flera miljoner kronor men vad är effekten när samma verktyg 

används för att sälja andra produkter? 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Hultén et al. (2011) är det få som använder sinnesmarknadsföring, i all fall 

till den graden den bör användas samt att dem påpekar att det är ett nytt fenomen 

som skapar uppmärksamhet samt försöker skapa en anknytning till kundens livsstil, 

personlighet och identitet. Aaker (2002) skriver att företag fastnar i det traditionella 

sättet att försöka tilltala kunden genom butiksmiljön. En anledning till att kunder 

går till butiker är att söka efter en stimulerad upplevelse och nya och innovativa 

produkter (Groeppel-Klein et al., 1999). Problemet bland företag är att ämnet 

sinnesmarknadsföring är diffust (Broweus, 2013).  

 

Lindstrom (2008) skriver att marknadsförares försök att attrahera och påverka 

människor med visuella budskap är resultatlöst arbete. Nordfält (2007) skriver att 

visuell perception är viktigt för detaljister då det är bland det viktigaste verktyget 

som används för att kommunicera med kunder. Vidare går det att läsa att synen har 

en extrem prestationsförmåga, 2 x 3 000 000 bit per sekund och att 83 % av 

informationen hanteras av hjärnan. På pappret känns luktsinnet helt underlägset med 

sina 2000 till 200 000 bit per sekund och 1 % som hjärnan hanterar. Lindstrom 

(2008) skriver att synsinnet inte är tillräckligt kraftfullt för att förföra och väcka vårt 

intresse för att köpa något. Men att synen inte heller kan ignoreras helt, bland annat 

nämner författaren att visuella bilder är mer effektiva när de kopplas samman med 
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ett annat sinne. Nordfält (2007) skriver att man inte ska stirra sig blind på sinnenas 

arbetsförmåga utan vara medveten om att de olika sinnena bearbetas i olika delar av 

hjärnan och påverkar olika sinnen i perceptionsprocessen. Siffrorna påvisar bara 

synsinnets betydelse för detaljhandeln och att det inte ska helt förkastas.  

 

Krishna (2012) skriver att mycket forskningar har gjorts inom sinnesmarknads-

föringen under de senaste tjugo åren men att det fortfarande finns ett behov för fort-

satt forskning. Enligt Nordfält (2007) har studier om olfaktoriska stimuli en kort 

historik inom marknadsföringen. Jämfört med musikens betydelse i 

marknadsföringen har doft blivit ett allt mer hett område under 2000-talet.  

 

Nordfält (2007) upplyser också om att det behövs fler som utför undersökningar. 

Detta föreslås av Hultén (2012), Spangenberg et al. (2005), Turley och Milliman 

(2000) och Spangenberg et al. (1996). Vidare föreslår Spangenberg et al. (1996) att 

olfaktoriska stimuli kan testas i olika sorters butiker för att studera dess påverkan. 

Doft har testats i detaljhandeln, bland annat på gångstråket i en galleria av Michon 

et al. (2005), i en klädbutik (Spangenberg et al., 2006), i glasavdelningen på IKEA 

(Hultén, 2012) tillsammans med andra stimuli och i ett shoppingcenter (Morrin och 

Chebat, 2005). Henke et al. (2010) skriver att doft kan studeras i den verkliga 

miljön trots att det är tidskrävande och dyrare att genomföra än i ett 

laboratorieexperiment. Enligt Turley och Millimans (2000) litteraturstudie fanns det 

ingen forskning som exempelvis studerat närmande och undvikande beteende när 

doftstimuli införts. Men på senare år har närmande beteende studerats av 

Spangenberg et al.(2006).  

 

Aaker (2002) skriver att det finns för få butiker som når kunder på en emotionell 

nivå för att skapa positivare upplevelser och attityder i servicelandskapet. 

Implementering av olfaktoriska stimuli har tidigare visat på att det påverkar kunder 

(Michon et al., 2005, Spangenberg et al., 2006, Morrin och Chebat, 2005). Konsu-

menters uppfattning och känsla kring ett företag bidrar till hur de upplever servicen 

och produkterna (Schmitt och Simonsson, 1997). Föra att stimulera konsumtion 

krävs det marknadsföring med inslag av olika stimuli för att tilltala människans fem 

sinnen. Det gäller för företag att inrikta sig på individer för att skapa tilltalande 

butiker med hjälp av olika stimuli (Hultén et al., 2011).  Enligt Ørnbo et al. (2005) 
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går utvecklingen mot att allt fler vill beröra sina kunder på en omedveten nivå, för 

att stärka de emotionella banden. Holbrook (1999) skriver att det är få företag som 

når kunder på ett djupare emotionellt plan, för att lyckas generera höjda upplevelser 

och värderingar. Kunder värdesätter miljöer som skifta till mer underhållande inslag 

för att kunder får en upplevelse vid existerande produkter eller tjänster (Pine och 

Gilmore, 2011).  

 

Solomon et al. (2006) skriver att konsumenter möter olika marknadsstimuli som 

söker efter uppmärksamhet. Dessa marknadsstimuli kan vara i form av 

marknadsföring, butiker eller produkter från olika företag. Konsumenter 

konsumerar dagligen och är del av mångas vardag för att kunna överleva. Konsum-

enter gör dagligen beslut om vart och hur de ska konsumera, inte bara för produkt-

ernas funktionella anledning utan för att ge sig själva mening i vardagen (Solomon 

et al., 2006). Konsumenter bygger sin personlighet och självbild vid konsumtion av 

specifika varumärken och produkter. Genom dessa val av varumärken tillåter det 

konsumenter att genomföra en individualisering som kännetecknas som ett sätt att 

skapa en identitet och nå självförverkligande. Idag vet forskare att sinnesmarknads-

föring påverkar konsumenter fast det som saknas är mer djupgående analyser och 

undersökningar för att få tydlighet kring ämnet (Hultén et al., 2011).  

 

1.3 Problemformulering 

Precis som Holbrook (1999) skriver, anser vi att det finns för få butiker som når 

kunder emotionellt för att skapa positivare upplevelser och värderingar. Implement-

ering av doftstimuli har tidigare visat på att det påverkar kunder, dock finns det inte 

tillräckligt med forskning kring ämnet för att veta hur det påverkar kunders ut-

värdering av produkter i möbelbutiker. Vi vill studera vilka förändringar i produkt-

utvärderingen som sker hos kunden vid inslag av olfaktoriska stimuli mot 

produkten. 
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1.4 Forskningsfråga 

Påverkas kunders utvärdering av produkten vid införseln av olfaktoriska stimuli?  

1.5 Syfte 

Vi har för avsikt att beskriva, analysera och diskutera om införsel av olfaktoriska 

stimuli påverkar kundernas produktutvärdering i en butik.  

1.6 Avgränsningar 

Observationerna är limiterade till ett specifikt område i EM Severins butik i Kalmar. 

Vi har valt att undersöka produktutvärdering av soffor och rummet som en helhet 

vid inslaget av doftstimuli. Vi kommer inte analyser om det sker någon ökning i 

försäljningen av produkterna i rummet. Vi är intresserade i att mäta köpbenägenhet 

men inte det faktiska köpbeslutet. Det vill säga, inte mäta om kunden kommer köpa 

produkten utan om de kan tänka sig att köpa produkten. 
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2 Teoretisk referensram 

 

I följande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram som ligger till 

grund för studien. Kapitlet börjar med servicelandskapet och dess stimuli för att 

sedan fördjupa sig i de responser som dessa framkallar. Sedan följer en 

introduktion till sinnesmarknadsföring och en fördjupning i luktsinnet och doft. 

2.1 Servicelandskap 

Bitner (1992) introducerade begreppet servicelandskap (eng. servicescape) samt en 

modell som beskriver hur kommersiella miljöer, så som butiker, restauranger, hotell 

och flygplatser, påverkar kunder och personal med hjälp av sin atmosfär. Det visar 

sig att miljön där kunder och butikspersonal interagerar är viktig. Lin (2004) 

förklarar att servicelandskap spelar en viktig roll då det bidrar med det första 

intrycket, innan kunder börjar interagera med personalen. Beroende på vilken 

målsättning företaget har kan en omsorgsfull design av servicelandskapet hjälpa till 

att uppnå dessa. Företag med interpersonell interaktion mellan kunder och personal 

möter komplexa beslut kring servicelandskapets utformning och uppfyllandet av 

mål.  

 

Modellen som Bitner (1992) presenterar har som syfte att förklara vilka beteenden 

som servicelandskap framkallar samt varför och hur marknadsförare ska gå tillväga 

i planeringen och design av en miljö för att uppnå olika mål. I artikeln läggs fokus 

först på beteende som kan påverkas av servicelandskapet sedan på de interna 

responser som framkallar dessa beteenden och till sist de kontrollerbara 

dimensionerna som är en del av servicelandskapet.  

 

2.1.1 Beteende i Servicelandskapet 

Bitner (1992) skriver att beteende i ett servicelandskap karaktäriseras av att 

antingen vara närmande eller undvikande, vilket bygger på Mehrabian och Russells 

(1974) forskning.. Vidare skriver Bitner (1992) att servicelandskapet kan vara det 

som avgör hur framgångsrikt konsumenter kan utföra sina ärenden inne i en butik. 

Kunder kommer till servicelandskap med mål eller syften som antingen kan stödjas 
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eller hindras av miljön. Sedan är det så att närmande eller undvikande beteende 

styrs av tre interna reaktioner (kognitiva, emotionella och psykologiska) och 

beroende på hur dessa reagerar blir beteendet antingen ifrånstötande eller närmande. 

Utöver individens beteenden så påverkas även kvaliteten mellan kund och 

medarbetare av servicelandskapet vilket även bidrar till hur kundens upplevelse av 

servicelandskapet var.  

2.1.2 Interna respons och dimensioner 

Bitner (1992) drar slutsatsen från miljöpsykologin att anställda och kunder i service-

företag reagerar på olika dimensioner i deras fysiska omgivning. Reaktionerna kan 

antingen vara kopplade till människans kognitiva, emotionella och psykologiska 

processer, och beroende på vilka interna respons som uppstår kan detta i sin tur på-

verka beteendet. Vidare är det inte det upplevda servicelandskapet i sig som gör att 

människor beter sig på ett bestämt sätt, utan det är perceptionen av service-

landskapet som leder till vissa känslor, övertygelser och psykologiska sensationer 

vilket i sin tur påverkar beteendet. Exempelvis kan möbler och klädsel bidra till 

klienters uppfattning om en advokat är framgångsrik eller inte (Bitner, 1992). Det 

upplevda servicelandskapet kan också framkalla emotionella reaktioner. Här 

hänvisar Bitner (1992) blandat till Mehrabian och Rusells (1974) forskning som 

visar att dessa emotionella reaktioner kan uppträda i två dimensioner, behaglighet 

eller obehaglighet samt upphetsning eller icke upphetsning. Psykologisk påverkan 

kan vara så som högt ljud som leder till obehag men även temperaturen i ett rum 

som kan få människor att huttra eller svettas. Detta är exempel som Bitner (1992) 

använder för att illustrera hur psykologiska svar kan vara avgörande om man vill 

stanna eller lämna en miljö, exempelvis butik.  

 

Enligt Bitner (1992) byggs ett servicelandskap upp av en komplex blandning av 

element som påverkar våra interna respons och beteende. Det är bara de fysiska 

faktorer som ett företag kan kontrollera, som i sin tur har en effekt på anställda och 

kunder. Några större exempel som nämns är ljussättning, färg, skyltar, texturer, 

dekor och temperatur. Bitner (1992) har identifierat tre relevanta dimensioner i ett 

servicelandskap; (1) ambienta förhållanden, (2) skyltar, symboler och artefakter 

samt (3) layout och funktionalitet. Ambienta förhållanden inkluderar bakgrunds-

variabler i miljön, så som temperatur, ljussättning, ljud, musik och doft. Som en 
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generell regel har de ambienta förhållandena en effekt på de fem sinnena. Skyltar, 

symboler och artefakter kan användas för att vägleda och informera människor, men 

kan även användas för att kommunicera ut ett företags image. Även andra faktorer i 

miljön kommunicerar ett budskap, användandet av material, konst och fotografier är 

exempel på det.  

2.1.3 Atmosfär i servicelandskap 

Hultén (2014) skriver att dofter kan bidra till skapandet av en attraktiv och 

tilltalande atmosfär i ett servicelandskap och därmed göra shoppingrundan till en 

upplevelse. Det är de psykologiska sensationer som doft kan skapa hos individer 

som leder till såväl kognitiva som affektiva reaktioner på upplevelsen av ett service-

landskap. Kotler (1973) var först med att påpeka betydelsen av atmosfären i en 

butik. Dels att atmosfären framkallar emotionella effekter som i sin tur ökar sanno-

likheten för köp, men även när utbud och pris inte skiljer olika aktörer åt får atmos-

fären en ökad betydelse, bland annat för differentiering.  

 

Enligt Kotler (1973) är det människans fem sinnen som utvärderar atmosfären, där 

det visuella uttrycket väger tyngst, luktsinnet utvärderar bland annat atmosfären 

efter fräschhet. Stimuli som används ihop kan bidra till en förhöjd butiksatmosfär 

(Mattila och Wirtz, 2001). Mitchell (1994) skriver att doft kan användas för att 

kommunicera produktattribut men framför allt används för att bidra till butikers 

atmosfär. I tidigare forskning har doftstimuli använts för att förhöja atmosfären i 

detaljhandeln och dess servicelandskap, (Hultén, 2010, Parsons, 2009, Spangenberg 

et al., 2006, Spangenberg et al., 2005, Chebat och Michon 2003, Spangenberg et 

al., 1996). 

2.2 S-O-R-modellen 

För att mäta effekten av stimuli i en miljö, exempelvis i ett butikslandskap, kan 

Mehrabian och Russells (1974) Stimuli Organism Respons (S-O-R) modell vara av 

användning. Rossiter (1982) var de första att använda sig av Mehrabian och 

Russells (1974) modell i ett experiment inom detaljhandeln och butiker. En adekvat 

S-O-R modell bygger på en uppsättning av stimuli, integrerande eller förmedlande 

variabler samt en uppsättning responser. Stimuli, intervenerande och respons-

variabeln ska vara tydliga, omfattade men ändå smal, operationellt mätbar. Det ska 

även finnas en väl specificerade uttryck för relationen mellan stimuli och responser 
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via den mellanliggande variabeln. I forskning som gjorts har exempelvis en doft 

(stimuli) använts för att mäta människors (organism) beteende (respons). Spangen-

berg et al. (2006) och Spangenberg et al. (1996) skriver om två undersökningar som 

har arbetat utifrån denna princip. Nedan kommer S-O-R modellens tre huvud-

områden förklaras mer ingående. 

2.2.1 Respons 

Mehrabian och Russell (1974) konstaterar att alla reaktioner till en miljö leder till 

ett närmande (eng. approach) eller undvikande (eng. avoidance) beteende. Det finns 

fyra aspekter till detta beteende:  

1. Viljan att fysiskt stanna (närmande) eller lämna (undvikande) miljön. 

2. Att vara villig att ta en titt omkring och utforska miljön (närmande) mot att 

medvetet undvika interaktion med miljön (undvikande).  

3. Önskan eller viljan att ta kontakt med andra i miljön (närmande) i motsats till 

att inte godta kommunikation från andra (undvika).  

4. Graden av förstärkning (närmande) eller hinder (undvikande) för effekten och 

nöjdheten med olika uppgifter.  

Donovan och Rossiter (1982) menar att ovanstående aspekter är talande för de 

beteende som kan förekomma i en butiksmiljö. Fysiskt närmande och undvikande 

(1) kan relateras till grundläggande intentioner (som kunden har) att köpa en 

produkt eller tjänst. Explorativt närmande och undvikande (2) kan relateras till 

sökandet och exponeringen för utbudet av butikserbjudanden. Kommunikativt 

närmande och undvikande (3) kopplas till interaktionen med säljare och butiks-

personal.  Sista aspekten är uppträdandet och tillfredställelse (4) vilket kan relateras 

till frekvensen av butiksbesök samt tiden och pengarna som spenderas i butiken. 

2.2.2 Emotionella stadier som intervenerande variabler 

Enligt Donovan och Rossiter (1982) föreslår Mehrabian och Russell (1974) tre 

grundläggande emotionella stadier som framkallar närmande eller undvikande 

beteende i en miljö. De emotionella reaktionerna, kända under akronymen PAD, är: 

- Njutning (eng. Pleasure) – Missnöje (eng. displeasure) 

- Uppväckande (eng. Arousal) – Icke exalterad (eng. nonarousal) 

- Dominans (eng. Dominance) – Underkastelse (eng. submissiveness) 
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Mehrabian och Rusell (1974) menar att varje miljö, inklusive butiker, producerar 

emotionella stadier hos individer som kan kategoriseras som de tre PAD-dimension-

erna. Njutning/missnöje (P) refererar till graden som en människa mår bra, är 

positiv eller nöjd med situationen de befinner sig i. Upphetsning/icke exalterad (A) 

refererar till graden som en person känner sig förväntansfull, stimulerad, alert eller 

aktiv i situationen. Dominans/underkastelse (D) refererar till graden kontroll över, 

eller friheten att agera i situationen. Russell och Pratt (1980) har diskuterat och för-

slagit en modifikation av S-O-R modellen där de tog bort en dimension: dominans. 

Bevisen för att njutning, uppväckande är mycket övertygande över ett brett spekt-

rum av situation-er, medan bevisen för användningen dominans är svagare 

(Donovan och Rossiter, 1982). 

2.2.3 Stimuli 

Donovan och Rossiter (1982) förtydligar att forskningen funnit det svårt att 

identifiera en bestämd taxonomi av stimuli, i och med att miljöer är fulla av dem, 

även butiker. Spangenberg et al. (1996) använde sig av doft som stimuli utifrån S-

O-R modellen och Hultén (2014) nämner att doft som stimuli påverkar människans 

sinnesstämning. Exempelvis skulle doft förklara ett undvikande, genom att en doft 

upplevs lukta objudande, eller ett närmande beteende, genom att en doft upplevs 

som behaglig.  

2.2.4 Sammanfattning av S-O-R modellen 

Enligt Donovan och Rossiter (1982) som använt sig av Mehrabian och Russells 

(1974) modell kan beteende mot eller i en miljö antingen vara närmande eller und-

vikande. Närmande beteende relaterar till viljan eller önskan röra sig mot, stanna i, 

upptäcka, agera och återkomma till miljön. Undvikande beteende relaterar till det 

motsatta; svårhanterlighet och missnöje, känslan av ängslighet, ovänlighet mot 

andra samt viljan att lämna och inte återkomma. Enligt S-O-R modellen är dessa 

beteenden resultatet av de emotionella stadier som kan representeras av 

kombinationen av två större dimensioner – njutning (eng. pleasure) och upp-

hetsning (eng. arousal) – och till en viss del även en tredje, dominans. Dessa tre 

dimensioner, har använts av Spangenberg et al. (2005) för att bedöma butiksmiljöer. 

Enligt Donovan och Rossiter (1982) agerar njutning och upphetsning på ett sådant 

sätt att upphetsning förstärker närmande beteende i trevliga miljöer och undvikande 

 17 



beteende i otrevliga miljöer. För neutrala miljöer framhäver moderat upphetsning ett 

närmande beteende medan låg och hög upphetsning leder till undvikande beteende.  

2.3 Paradigmskifte inom marknadsföringen 

Achrol och Kotler (2012) skriver att kärnan av konsumtion är behov och dess 

tillfredsställelse. Som konsumenter uppfattas våra behov av tillfredsställelse genom 

komplexa upplevelser som filtreras genom våra sinnen. I marknadsföringen har det, 

enligt författarna, skett en paradigmskifte i marknadsföringen. De förklarar att våra 

sinnen är vårt hjälpmedel att uppleva vår omvärld, dock kvarstår frågan, vad 

människor anser med ”uppleva”, och om upplevelsen var bra eller dålig. Huvud-

sakligen har den kognitiva psykologin (inklusive teorier om attityd, känslor och ut-

värdering) stått för svaren som i sin tur utgjort en stor del av beteendevetenskapen 

och psykologin i decennier.  Men Achrol och Kotler (2012) skriver att det nu sker 

ett skifte i vetenskapen om beteende, från kognitiv psykologi till neurologisk 

psykologi. Därmed håller disciplinen mellan sinnet (kognition) och hjärnan 

(fysiologin över vårt sinne) håller på att suddas ut. Paradigmskiftet inom 

marknadsföringen som Achrol och Kotler (2012) diskuterar har även uppmärk-

sammats av Lindstrom (2008) som skriver att människor inte kan svara på frågan 

varför vi köper det ena framför det andra.  

 

Andra forskare som också skrivit om den förändring som sker inom marknads-

föringen är Hultén et al. (2011). Författaren beskriver hur samhällsutvecklingen 

inom ekonomiska, politiska, sociala och teknologiska processer har lett till att 

människor nu lever i ett binärt samhälle. Ett samhälle präglat av globalisering, 

mångfald och pluralism, när det gäller idéer, kunskap och varumärken. Design och 

stil är faktorer som kännetecknar den nya samhällskulturen, snarare än innehåll och 

substans. Vilket i sin tur lett till att emotionella värden kommer bli det som avgör 

konsumenternas slutliga val och det pris de är beredda att betala. Författarna 

förklarar att det emotionella är hur ett varumärke engagerar konsumenterna på 

sinnes- och känslomässignivå. För att nå kunderna på ett djupare plan måste företag, 

enligt författarna, ta vara på de mänskliga sinnena. Hultén et al. (2011) skriver att 

de mänskliga sinnena har förbisetts I tidigare marknadsföringen även om det funnits 

en medvetenhet om deras betydelse. Våra fem sinnen, syn, ljud, lukt, känsel och 
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smak, är avgörande för människans direkta upplevelse av olika köp- och 

konsumtionsprocesser.  

 

Lindstrom (2008) lyfter också fram betydelsen av våra fem sinnen. Dels att de är 

viktiga för att tolka världen runt om kring oss samt att de påverkar vårt beteende.  

Många exempel nämns hur företag spelar på våra sinnen för att tillfredsställa vårt 

undermedvetna. Bland annat hänvisar Lindstrom (2008) till forskning som bevisade 

att ett företags visuella bild (exempelvis: logotyp) är mer effektiv och minnesvärd 

när de sammankopplas med ett annat sinne – som ljud och doft. För att företag ska 

tilltala oss emotionellt, så räcker det inte bara med en logotyp utan användandet av 

ljud och doft är minst lika viktiga. Denna typ av strategi har Lindstrom (2008) valt 

att kalla Sensory Branding. Hultén et al (2011) fortsätter på Lindstroms (2008) 

resonemang, att företag måste skapa emotionella kopplingar till kunderna och att 

detta görs genom de sinnesavtryck som företag lämnar.  

 

Begreppet sinnesmarknadsföring används och beskrivs som följande: ”…en 

strategisk inriktning för att tydliggöra ett företag, dess identitet och värderingar, 

oftast med det långsiktiga målet att bygga upp och etablera en varumärkesimage 

hos kunderna” (Hultén et al., 2011:15-16). Krishna (2012) definierar sinnes-

marknadsföring som “marketing that engages the consumers senses and affect their 

perception, judgement and behavior” (fritt översatt: marknadsföring som engagerar 

konsumenternas sinnen och påverkar deras uppfattning, omdöme och beteende) 

(Krishna, 2012:333). Enligt Hultén (2014) har användandet av doft i marknads-

föringen ökat och området har kommit att kallas för doftmarknadsföring (eng. 

scentmarketing). På kort sikt kan en doft skapa uppmärksamhet runt en produkt 

eller ett varumärke. Men på ett större plan kan även doft användas för att different-

iera, positionera och stärka ett varumärkes image över en längre tidsperiod. 

2.4 Luktsinnet 

2.4.1 Fysiologiska aspekter 

Nobelpristagaren Axel (1995) skriver att vi människor kan identifiera cirka 10 000 

dofter, allt från doften av nyklippta blommor till lukten av en ilsken skunk. Alla 

organismer måste ha utvecklat sitt luktsinne för att identifiera olika dofter och 

överföra dessa luktupplysningar från näsan till hjärnan, där den avkodas till en 
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intern representation av den yttre världen. Den här avkodningen sker automatiskt 

inom oss. Hultén (2014) skriver att människors luktsinne ständigt är alert även vid 

sömn.  Hjärnan använder receptorerna i näsan för att identifiera doften som införts i 

näsan, detta för att sedan skilja dem från andra och trigga en känslo- eller beteende-

mässig respons (Axel, 1995). Forskning som gjorts av Axel (1995) har bevisat att 

området i hjärnan som tar emot olfaktoriska stimulanser skickar sedan impulser 

eller signaler som influerar individens beteende.  

 

Hultén (2014) skriver at människors upplevelse av dofter är så mångfacetterad, 

vilket beror på vår näsas förmåga att urskilja så många olika dofter. Axel (1995) 

skriver att detta är en konstruktion som människor erhåller som gör det möjligt för 

oss att uppfatta doften av till exempel en nyutslagen ros på våren. Människans 

konstruktion tillåter oss att vid ett senare tillfälla återkoppla samma doftupplevelse 

med just den här rosen vid ett annat samband (Axel, 1995). Herz (2007) hänvisar till 

Engen Tryggs (1991) forskning som visat att vår förmåga att komma ihåg odörer är 

långlivad och att den första associationen av doften är väldigt svår att glömma. 

Hjärna sammansätter olika doftmolekyler med hjälp av kombinationer av våra 

receptorer, detta leder till att olika dofter framkommer (Axel, 1995). Hultén (2014) 

exemplifierar detta genom att förklara sättet hur vi bildar ord, olika kombinationer 

av bokstäver leder till olikartade ord.  

 

Herz (2007) skriver att det finns två fysiska faktorer som influerar hur människan 

upplever doften, trigeminal stimulering och genetiska skillnader. Trigeminal 

stimulering är ansluten till den känsla som uppstår vid intaget av doften. Det som 

styr dessa känslor kan vara temperaturen, beröringen eller smärtriggarpunkter av det 

trigeminala systemet på människans ansikte eller i näsan. Beroende på vilken doft 

som är närvarande är också en faktor över vilken grad doften påverkar människan. 

Hultén (2014) konstaterar att doften bekräftar till individen om miljön, som denne 

befinner sig i, är positiv eller negativ.  är den andra fysiska faktorn som Herz (2007) 

anser påverka hur vi upplever dofter. Detta innebär att människors receptorer i 

näsan reagerar olika, både när det gäller vad de reagerar på men även hur dem 

reagerar. Människor föds med olika grader av känslighet och mängd på sina 

receptorer i näsan vilket gör att en individ är känslig för en doft medan en annan 

saknar receptorer för att kunna känna av doften på samma sätt och anser att doften 
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är behaglig (Herz, 2007). Hultén (2014) skriver att människor födds med en 

perceptionsförmåga som innebär att individers doftuppfattning inte är identiska med 

varandra. Två personer upplever inte en doft på samma sätt.  

 

Hultén et al. (2011) beskriver att näsan innehåller luktsinnets organ högst up i näs-

hålan. Näsan är uppdelad i tre våningsplan och oftast passerar ett vanligt andetag 

bara de nedersta våningarna, bara ordentliga och medvetna andetag når tredje vån-

ingen då personen söker efter en doft. Det är genom dessa andetag då doften når 

näsans receptorer och bidrar till en tydligare doftupplevelse för individen.  

2.4.2 Psykologiska aspekter 

Herz (2007) skriver att från och med att en människa födds börjar själva 

inlärningsmekanismerna i hjärnan att bygga på med kunskap. Det är genom den här 

processen som vi människor lär oss vad som luktar gott eller dåligt. Det är inte bara 

genom detta som vi lär oss att utveckla vår doftperception utan först arbetar det 

trigeminala systemet och människans genetiska faktorer, även vårt psykologiska 

tillstånd påverkar hur vi uppfattar saker. Är en människa på ett bra humör kan en 

doft anses vara behagligare än om humöret hade varit tvärtom. Hultén (2014) 

skriver att när en doftupplevelse har skett är det svårt att i efterhand korrigera och 

ändra hur människan kände vid den interaktionen. Herz (2007) beskriver även hur 

språket spelar en stor roll i hur vi uppfattar en doft då hon har gjort en forskning då 

hon frågat en experimentgrupp att beskriva en vis doft. Alla i experimentet fick 

samma doft men ingen av svaren var varandra lika. Individerna sa allt från lemonad 

till choklad vilket också styrker det som Hultén (2014) nämnde i förgående kapitel; 

två personer upplever inte doft på samma sätt. Forskare skriver även att dofter kan 

påverkar en persons psykologiska tillstånd. Ett exempel som är framtaget av 

Mawinski et al. (2005) är att ambienta dofter av apelsin och lavendel minskar 

ångest och förbättrar stämningen vid ett tandläkarbesök. 

 

Luktsinnet är det sinne hos människan som är anslutet närmast till minnesfunktions-

delen i hjärnan. Detta innebär att dofter kan associeras till starka minnen som skett 

vid ett tidigare skedde av människans liv, både positivt och negativt. Triggandet av 

dessa känslor kan leda till att individen fylls av många känslor, bland annat 

förtjusning, ilska eller sorg (Hultén, 2014). Schmitt (1999) skriver att naturligt vill 
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människor må bra och undvika negativa känslor, det är en grund till livet. 

Människor söker efter glädje och har därför minnesassociationer som kan visa sig 

vara förklaringar till en individs beteende. Herz (2007) skriver att om en människa 

märker att en doft är närvarande kan detta vara en bra eller dåligt aspekt beroende 

på vad människan intalar sig att doften är, bra eller dålig. Doft har en förmåga att 

lura människan att tro att något är något som det inte är. Till exempel om en 

människa går förbi en sopptunna kan denne intala sig att det luktar illa men det är 

bevisat att om samma kemiska doft placeras på en fransk restaurang uppfattar 

människan detta som behagligt.  

2.4.3 Emotionella kopplingar 

Hjärnan är uppbyggd av specifika funktionella områden och dessa korresponderar 

med upplevelser som sker runt oss och får oss att känna vissa känslor vid dessa 

händelser (Schmitt, 1999). Människor har en inbyggd perceptuell och sensoriskt 

system som intar sensoriska stimuli i form av emotionella vågor som får oss att 

reagerar på ett visst sätt. Ørnbo et al. (2005) skriver att marknadsförare vill 

differentiera produkterna med emotionella värden. Utmaningen är att urskilja dem 

emotionella punkter hos individerna som skapar menings- och betydelsefulla 

känslor hos dem. Tillsätter marknadsförare senare dessa till en produkt leder detta 

till ännu starkare upplevelser (Ørnbo et al., 2005). När emotionella stimuli når 

människans system sker oftast medvetna utryck och reaktioner som resultat av 

stimulansintaget. Människan erhåller även ett mindre sensoriskt system som skapar 

mindre otydligare reaktioner som burkar förklaras som en magkänsla och är 

individuellt från person till person (Schmitt, 1999).  

2.5 Doft 

2.5.1 Doftstimuli 

Hultén (2014) beskriver, utifrån den biologiska forskningen, hur växtriket förmedlar 

budskap till djurriket, men även djur emellan, genom luftburna kemiska substanser 

som tolkas olika arter emellan. Företag borde sprida och förmedla budskap genom 

doftsubstanser, doftstimuli, till individer i ett servicelandskap eller i anslutning till 

ett varumärke. Doftstimuli är ”… en signal, vilken syftar till att överföra budskap 

och information med hjälp av naturliga eller artificiella kemiska substanser med 

syfte att skapa atmosfäriska sensationer” (Hultén, 2014:17). Krishna (2012) nämner 
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att hotellkedjan Westin Hotel använder ett doftstimuli för att kunderna 

förhoppningsvis ska minnas bra saker från sin vistelse och ta med sig dem vid nästa 

besök. Ännu ett exempel av budskapsöverföring i form av doftstimuli är exemplet 

som Parsons (2009) skriver om, att bageri som är hälsoorienterade kan sprida doften 

av havreberikat bröd för att förstärka sin inriktning mot hälsa.  

2.5.2 Dofter som associationer 

Hultén (2014) skriver att doft som associationer även kan benämnas dofters 

produktlikhet. Med produktlikhet menas hur väl en doft kan anses ha en naturlig 

koppling till en produkt, vilket kan ligga till grund för en positiv doftupplevelse. 

Parsons (2009) har med hjälp av ett experiment och en fältstudie funnit att doft i en 

annars doftlös butiksmiljö inte bara bör vara angenäm, utan att doften även måste 

stämma överrens med butiken och dess produkter för att få fram önskade 

konsumentbeteenden. Vad som påvisats var att angenäm doft utan någon 

association till butiken eller dess produkter kan leda till negativt beteende hos 

kunderna. 

 

Holland et al. (2005) fann att doft påverkar våra tankar och handlingar. Resultatet 

av tre studier påvisade att doften av typiskt allrengöringsmedel (citrus) underlättade 

identifieringen av ord som är associerade med renhållning, samt att citrusdoften fick 

deltagarna att lista fler renhållningsrelaterade aktiviter de skulle genomför under 

dagen än de som inte utsattes för doften. Den tredje studien påvisade förändring i 

beteende. Det visade sig att deltagare som utsatts för citrusdoft, före dem blev 

bjudna på kakor, smulade mindre än de som inte fått känna av doften av ren-

göringsmedlet. 

 

I Parsons (2009) studie testades tre olika sorters butiker som inte brukar förknippas 

med någon produktspecifik doft. En butik för böcker, en för underkläder och 

slutligen  en för vitvaror valdes ut. Inför experimentet visade en rundfrågning att en 

bokhandel associerades med kafferelaterade dofter medan butiker för underkläder 

och vitvaror kopplades samman med parfym- respektive tvåldoft. Dessa 

associationsdofter visade sig sedan vara statistiskt signifikanta. Parsons (2009) 

skriver att butiker som inte brukar associeras med doft har en fördel av att använda 

sig av artificiella doftstimuli gentemot butiker med en naturlig doft, exempelvis 
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blomsterbutiker. Detta är butiker som inte gynnas av att förstärka den redan 

befintliga doften, från blommor. Doftlösa butiker som inför en associationsdoft 

skaffar sig en fördel mot sina konkurrenter, ökad differentiering.  

2.5.3 Dofters påverkan på spenderad tid och köpbenägenhet 

Spangenberg (1996) fann att det uppstod en skillnad mellan utvärdering och 

beteende mellan en doftande och en doftlös omgivning. När en butik doftade, an-

sågs den mer omtyckt och betygsattes mer positiv än om den var doftlös. Även pro-

dukterna värderades mer positivt efter besöket i den doftfyllda butiken jämfört med 

butiken utan doft. Det visade sig även att det uppstår en viss ökning av närmande då 

ambienta dofter var närvarande.  

 

Spangenberg et al. (2006) fick fram att både kvinnor och män spenderade mer tid, 

köpte mer och gav ut mer pengar i en butik när en könskongruent ambient doft an-

vändes. Kunderna uttryckte även att de kunde tänka sig att återkomma till butiken 

efter att blivit utsatta efter en könskongruent doft. Den feminina doften som an-

vändes var vanilj. I motsats vad Spangenberg et al. (1996) antog, kan produkter 

anses mer prisvärda i doftande butiksmiljöer. Dock gäller det kanske inte alla pro-

dukter. En produkt som generellt anses mindre positiv, i en doftlös miljö, värderas 

högre i den doftande miljön. Omdömet för redan attraktiva produkter gynnas inte 

anmärkningsvärt i en doftande miljö.  

 

Det mest intressanta fyndet Spangenberg et al. (1996) gjorde var att personer i den 

doftande miljön upplevde mindre spenderad tid än de verkligen gjorde. Motsatt 

resultat fann man bland personerna i den doftlösa miljön som uppfattade den åt-

gångna tiden som längre än den verkliga. Den totala spenderad tid hos båda 

grupperna skilde sig inte på ett märkbart sätt. 

2.5.4 Doftperception 

Hultén (2014) skriver att doftperception innebär hur människor registrerar och 

tolkar de stimulanser av doft som uppstår i servicelandskap. Individer 

uppmärksammar olika stimuli genom en personlig selektiv process och skapar sin 

egen tolkning och uppfattning av doften. Engen (1988) skriver att människans 

personliga preferenser av doft inte är något som är inbyggt i vår medvetenhet vid 

födsel utan en egenskap som uppstår genom inlärning och erfarenheter. Det är efter 
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inlärningen som individen lär sig gilla eller ogilla en doft och gör även detta till en 

individuell doftupplevelse som inte är lik någon annans. Doft bör introduceras till 

människor då det finns ett samband mellan doftvalet och den förväntade 

upplevelsen som servicelanskapet ska bidra med till kunden.  

 

Enligt Herz och Engen (1996) är människans uppfattningsförmåga av doft långsam, 

det tar lång tid innan individer lyckas skapa sig en uppfattning över doften i miljön. 

Vid en jämförelse av människans visuella sinne är doftsinnet tio gånger 

långsammare på att tolka en doft i jämförelse det visuella sinnet vid tolkning av en 

visuell bild. Goddard (2005) visar i sin studie att luktsinnet räknas som ett av 

människans långsammare sinnen då det fysiologiska doftminnet tar lång tid att 

placera doften till ett minne.  

 

Hultén (2014) skriver att forskare enas att doft har potential att influera människans 

sinnesstämning tack vare doftperceptionen. Detta kan däremot mycket få studier 

stödja då det inte finns tillräckligt med bevis för att fastställa detta påstående. Bone 

och Ellen (1999) har studerat 206 experiment utifrån 22 studier och kom fram i 

litteraturgenomgången att forskare delar gemensamma värderingar för hur doft kan 

påverka konsumenter. I litteraturen finns det tre mekanismer som beskriver hur doft 

bör fungera i en butiksmiljö. Doft kan vara inbjudande eller frånstötande, påverka 

hedonistiska humörsvängningar samt den kognitiv vilja. Aggleton och Waskett 

(1999) skriver att även om doftsinnet anses vara det långsamma sinnet klarar den 

även mer påfrestande situationer än de andra sinnena. Med detta menar författaren 

att människor har svårt att motstå doftstimuli i servicelandskapet. Doftsinnet börjar 

automatiskt avkoda doften och återkalla minnen som är anknutna till tidigare 

händelser vid just den doftupplevelsen. Hultén (2014) skriver att doften vanilj är en 

doft som människor generellt accepterar och även minskar klaustrofobi känslor hos 

dem.  

 

Studier gjorda av Michon och Chebat (2003) har lett till många slutsatser inom doft-

perceptionsområdet. Författarna har kunnat konstatera att en för stark doft indirekt 

kan komma att sänka försäljningen då kunderna inte upplever produkterna på 

samma sätt. Dock visar studien att om kundernas perception av doften är positiv kan 

detta göra att upplevelse blir förstärkt och ger en större inverkan på hur kunderna 
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uppfattar servicelandskapet. Författarna menar även att implementeringen av en 

tilltalande doft kan öka försäljningen av produkterna närvarande vid doften.  Hultén 

(2014) konstaterar att det allmänt inom forskning skrivs att doftstimuli väcker 

beteendemässiga reaktioner samt en viss sinnestämning hos människor. Detta kan 

tyda på att det uppstår en emotionell association till den doft som är närvarande.  

Avslutningsvis vill forskaren påpeka att även svaga dofter indirekt kan påverkar 

människans doftperception och sinnesstämning lika mycket som starka beroende på 

miljön som doften är närvarande i och vad människan är beredd att acceptera. 

Beroende på doftens intensitet kan det influera kundens påtagliga beteende genom 

antingen att den är frånstötande eller närmande.  

2.5.5 Vaniljdoftens symbolism  

Forskaren Hultén (2014) skriver att ett sätt för att skapa en starkare doftupplevelse, 

och därmed öka minnesassociationerna i servicelanskapet, är att implementera 

dofter i miljön. Det är viktigt att det inte är en slumpmässig doft utan en väl utvald 

doft så att inte motsatt effekt sker och skapar en frånstötande effekt. Bone och Ellen 

(1999) skriver likt Hultén (2014) och tydliggör att det krävs ett samband mellan 

doften och miljön för att skapa ett inbjudande effekt till människan. Det har gjorts 

studier som visar hur människor reagerar vid implementering av en viss doft. 

Basilika, kanel och citrus kan leda till att individer blir avslappnande medan doften 

av choklad och lakrits kan bidra till en romantisk stämning.  

 

Spangenberg et al. (2006) skriver att vaniljdoft har en betydande effekt på 

människors beteende i en butiksmiljö då den bidrar till att konsumenter antingen 

dras till området eller undviker det. Även inom sjukvården konstaterar Hultén 

(2014) att patienter upplever en mer avslappnande känsla vid en närvarande 

vaniljdoft. Spangenberg et al. (2006) för ett liknande resonemang, att patienter 

minskar rädslan samt stress nivån vid ett läkarbesök om det finns en vaniljdoft. Just 

doften vanilj är en accepterad doft som människor anser är behaglig i omgivningen, 

detta gäller även för djur då det är bevisat att de känner ett lugn av vaniljdoften.   

2.6 Framtagande av hypoteser 

Mehrabian och Russell (1974) som är grundarna till S-O-R modellen konstaterar att 

alla reaktioner som sker vid mötet av miljön leder till en närmande eller undvikande 

beteende. Luktsinnet arbetar automatiskt på att avkoda dofterna runtomkring oss för 
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att sedan göra en bedömning av omgivningen Bitner (1992) skriver att service-

lanskapets ambienta förhållanden har en direkt effekt på de fem sinnena. Inom 

ambienta förhållanden ingår variabler i miljön så 

som doft. Axel (1995) har kommit fram till att 

hjärnan mottar olfaktoriska stimulanser som i 

sin tur skickar impulser eller signaler som influerar en människas beteende.  

 

Hultén et al. (2011) konstaterar att människans fem sinnen är av väsentlig betydelse 

om en upplevelse sker under köp- och konsumtionsprocessen. Lindstrom (2008) 

hänvisar till forskning som bevisar att visuella- och doftstimuli tillsammans triggar 

minnesassociationer, det är blandningen av dessa sinnesstimuli som leder till 

emotionella kopplingar som i sin tur lämnar sinnesavtryck av företaget (Hultén et 

al., 2011). Hultén (2014) skriver att implementer-

ing av doft kan skapa uppmärksamhet runt en 

produkt i servicelandskapet vilket kan komma att 

påverka kundens beteende.  

 

Lin (2004) påpekar vikten i servicelandskapets första intryck och att detta är en av-

görande faktor i om kundens beteende blir närmande eller undvikande. Axel (1995) 

skriver att miljön kan bidra till en närmande effekt 

och därför anser vi att fler kunder kommer provsitta 

soffan vid manipuleringen av servicelandskapet.  

 

Hultén (2014) skriver att den doften som är närvarande bidrar till att individen 

upplever att miljön är positiv eller negativ. Enligt Herz (2007) har doft förmågan att 

intala individer att uppleva att något är något som det inte är. Parsons (2009) har 

funnit att implementering av doft i en annars doftfri 

miljö måste vara anpassad och angenäm till butiken 

och dess produkter för att framkalla den önskade 

beteendet från konsumenterna annars kan det leda till 

motsatta effekt.  

  

H1: Doftstimuli leder till 

en närmande effekt  

 

H2: Kunden värderar 

produkten högre vid 

användandet av doftstimuli 

 

H4: Kundens 

köpbenägenhet ökar 

vid införandet doft. 

 

H3: Vid användning av 

doft kommer fler kunder 

att provsitta soffan.  
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Parsons (2009) skriver att doftassociationer sker automatiskt i butiker som har en 

naturlig doft medan doftlösa butiker har en fördel av att implementera artificiella 

dofter då det bidrar till ökad differentiering. Enligt Spangenberg et al. (2006) har 

vaniljdoft en betydande effekt på människors beteende i en butiksmiljö. Forskaren 

påpekar även att vaniljdoft klassificeras som 

en feminin doft och det har visats att kvinnor 

har stannat längre i butiken samt velat 

återvända efter att blivit utsatt för doften. 

 

 

 

H5: Kvinnor tycker att rummet är 

mer tilltalande vid införandet av 

doft än män. 
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3 Metodik 

  

I följande metodikkapitel kommer vårt val av forskningsmetodik och 

forskningsansats att presenteras. Vi kommer även redogöra för vårt urval samt hur 

genomfört vår datainsamling. En undersökningsmodell samt uppsatsens validitet 

och reliabilitet presenteras i slutet av kapitlet följ av metodkritik. 

3.1 Kvantitativ forskningsmetodik 

Utifrån den teoretiska referensramen har fem stycken hypoteser formulerats och vi 

har som avsikt att samla in data genom ett experiment och därför har vi valt att 

använda oss av en kvantitativ forskningsmetodik. Bryman och Bell (2011) redogör 

att en kvantitativ metodik är den forskningsstrategi där datainsamlingen genomförs 

och består av numerisk data. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att en 

kvantitativ mätning ger mer konkreta resultat än vad en kvalitativ undersökning gör 

då mätningen har potential att producerar generalisering, från experimentet, dock 

bara om tillräckligt med data har blivit insamlat. Tillräcklig mängd data varierar 

från fall till fall. Bryman och Bell (2011) skriver att nackdelen med en kvantitativ 

undersökning är att den inte är anpassad för den sociala verkligheten, med detta 

menar forskarna att individuella preferenser inte tas i åtanke vid insamlingen av 

data. För att kunna besvara vår forskningsfråga har vi använt oss av kvantitativ 

forskningsmetodik, då detta ger oss möjlighet att generalisera resultatet. Olsson och 

Sörensen (2011) och Patel och Davidsson (2011) instämmer båda att åstad-

kommandet av generaliseringar är fördelaktigt när forskaren tillämpar den 

kvantitativa metodiken. 

 

Vi har valt att utforma hypoteser med utgångspunkt från den teoretiska referens-

ramen. Denna undersökning, med hypoteser som verktyg, kännetecknas som en 

kvantitativ metodik enligt Olsson och Sörensen (2011) samt Christensen et al. 

(2010). Patel och Davidsson (2011) definierar en hypotes som ett konstaterande 

som sätter teoribaserade begrepp i relation till varandra. Olsson och Sörensen 

(2011) instämmer och tydliggör att den här relationen mellan begreppen benämns 

som kausalitet, det vill säga orsakssamband. Bryman och Bell (2011) skriver att 

metodiken kräver att vid mätning av hypoteserna bör en objektiv verklighetssyn 
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användas. Våra hypoteser är baserade på teorin och vi vill försöka se om det skett en 

kausalitet vid experimentet, detta skulle styrka vårt resultat och bevisa att mani-

puleringen av butiken innebär en påverkan på kunden. Hypoteser formas utifrån 

befintliga teorier (deduktion) och syftet är att upptäcka och mäta samband mellan 

olika variabler (Christensen et al., 2010).  

3.2 Deduktion 

Rapporten kommer att utgå ifrån en deduktiv ansats som är, enligt Bryman och Bell 

(2011), när existerande teorier granskas eller omprövas på nytt. Att arbeta utifrån ett 

deduktivt arbetsätt gör att arbetet får en mer objektiv syn eftersom författaren utgår 

från befintlig teori (Bryman och Bell, 2011). Enligt Olsson och Sörensen (2011) 

framställs hypoteserna utifrån teorier i referensramen och är antagande till vad som 

bör ske. Patel och Davidsson (2003) skriver att nackdelen med en deduktiv ansats är 

att tidigare utvald teori kan visa sig inte ha relevans till den insamlade empirin 

vilket kan förhindra forskaren i att upptäcka aktualiteter. När hypoteser har fastsällts 

ska dessa påståenden prövas för att undersöka om scenarierna är sanna. Eftersom 

forskarens hypoteser har som utgångspunkt att vara sanna blir därför slutsatserna 

redan före experimentet säkra (Hansson, 2011).  

 

Rapporten har krävt att vi har införskaffat oss en fördjupning inom ämnesområdet 

sinnesmarknadsföring och doft för att kunna ställa upp våra hypoteser. Efter att vi 

framställt hypoteserna har ett fältexperiment utformats. Genom experimentet får vi 

det underlag som krävs för vår hypotesprövning för att sedan kunna acceptera eller 

förkasta dem. Bryman och Bell (2011) förklarar att forskaren bör göra detta för att 

tydliggöra sambanden mellan det praktiska och teorin samt att det visar att forskaren 

har ett kritiskt tänkande vilket ger resultatet mer tillförlitlighet. Enligt både Bryman 

och Bell (2011) och Ghauri och Grönhaugh (2010) är det sällan det går att endast 

tillämpa en deduktiv ansats då denna ansats har många likheter med sin motsats, 

induktion. Vi vill därför tydliggöra att vårt metodval är främst deduktion med inslag 

av den induktiva ansatsen. Vi har främst framställt våra hypoteser utifrån befintlig 

teori, dock är det naturligt att vi har granskat teorin även nu efter genomförandet av 

fältexperimentet för att eliminera de teorier som inte är relevanta samt att vi lagt till 

aktuella teorier som är kopplade till resultatet.  
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3.3 Urval 

Vi har gjort ett bekvämlighetsurval då samtliga kunder som har passerat rummet har 

blivit deltagare till experimentet, men bara dem som har gått in i rummet har mätts 

och fått ta ställning till våra påståenden. Bryman och Bell (2005) beskriver att ett 

bekvämlighetsurval är då de personerna som, vid experimentstillfället, är till-

gängliga blir deltagare i experimentet. Christensen (2010) instämmer och förtydligar 

att ett sådant här urval innebär att observatören endast väljer ut de respondenter som 

har möjlighet till att vara med. Vi mätte alla kunder som inträdde i rummet, däremot 

fanns det kunder som inte ville ta ställning till våra påståenden. Detta gjorde att vi 

endast kunde välja ut dem kunderna som hade möjlighet till detta.  

3.3.1 Kontroll och Experimentgrupp 

En kontrollgrupp är något som är ett krav vid ett experiment för att forskaren kan 

säkerställa att skillnaderna beror på förändringen av beroendevariabeln (Christensen 

et al., 2010). Under första veckan av fältexperimentet mättes kunderna som ingick i 

kontrollgruppen. Sofforna samt accessoarerna fotograferades förre vi började mäta 

kontrollgruppen för att säkerställa att kunderna fick samma förutsättningar varje 

dag, samt att vi blev utlovade av personalen att inga förändringar skulle ske i 

rummet. Med detta menar vi till exempel placering av kuddar i sofforna och 

positionerna av ljus1. De utvalda sofforna var bland EM Severins storsäljare i 

butiken enligt butikschefen Mats Eriksson och detta var ett medvetet val vi gjorde 

för att säkerställa att kunder vistades runt området. Vi mätte kunderna då de befann 

sig i rummet och efter att de passerat vidare till nästa rum bad vi dem ställa sig till 

fyra påståenden. Totalt observerade vi N=180 kunder som befann sig i rummet eller 

passerade.  

 

I en experimentgrupp blir deltagarna utsatta för en experimentell manipulation av 

den oberoende variabeln (Bryman och Bell, 2005) som i vårt fall var doft. Under vår 

andra vecka av observationer valde vi att byta dem doftfria ljusen mot 

vaniljdoftljus. Placeringen av ljushållarna var på exakt samma position som vid 

kontrollgruppen och samma antal fanns även utplacerade. Vi som observatörer 

försökte i högsta grad att bemöta kunderna på samma sätt som vid kontrollgruppen. 

1 Se bilaga 2 – Observationsområdet 
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Totalt observerade vi N=131 kunder under experimentgruppen och, samma här som 

vid kontrollgruppen, noterade vi dem som befann sig i rummet samt dem som 

passerade.  

3.4 Observationsplats 

EM Severins2 i Kalmar valde att samarbeta med oss då de tillät att vårt experiment 

fick utföras i deras butik. Enligt Butikschefen Mats Eriksson är EM Severins i 

Kalmar en av dem främsta återförsäljarna av heminredning och har produktgruppen 

soffor som deras storsäljare. Vi har därför valt att fokusera vårt experiment på hur 

kundens produktutvärdering av sofforna påverkas av implementering av olfaktor-

iska stimuli.  

3.5 Val av doft 

Hultén (2014) skriver om vikten av att doften inte är en slumpmässig doft utan väl 

utvald sådan. Detta så att inte motsatt effekt sker och skapar en ifrånstötande effekt 

till människorna som närmar sig, vilket skulle försvåra prövningen av hypoteserna. 

Hypoteserna förlitar sig på att doftstimuli leder till ett närmande beteende. För att 

försäkra oss att detta inte skulle ske valde vi att göra en förundersökning med vår 

kontrollgrupp där vi ställde en fråga som skulle besvara vilken doft de associerade 

till det utvalda rummet. Svaren vi fick var få och kunderna hade olika tolkningar på 

vad de ansåg passade till rummet. Hultén (2014) skriver att två människor inte upp-

lever en doft på samma sätt. Några av svaren vi fick var bland annat trä, hav, 

fräscht, läder och vissa kunde inte namnge någon passande doft till miljön.  

 

Vi började söka efter en allmänt accepterande doft enligt teorier och därmed kom vi 

fram till att vi använder oss av doften vanilj. Vanilj är en doft som enligt 

Spangenberg et al. (2006) har en betydande effekt på kunders beteende i ett service-

landskap. Forskaren skriver även att vanilj är en doft som människor har accepterat 

samt anses vara behaglig. Hultén (2014) skriver att doften vanilj även har en av-

slappnande effekt på människor samt att den kan minska rädsla och stress nivåer. Vi 

ville att doften skulle framhäva en avslappnande effekten vilket skulle lett att kund-

erna uppnår avslappning. Med stöd av teorin har vi därför valt att använda oss av 

2 Se Bilaga 1: Företagsbeskrivning 
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doften vanilj som vi har implementerat i rummet när vi började observera 

experimentgruppen. 

3.6 Undersökningsmodell 

Undersökningsteknik utgör en ram för insamlingen och analysen av de data som 

samlas in. Det har som syfte att bidra som ett hjälpmedel till forskaren att uppnå 

sina mål (Bryman och Bell, 2005). Vi kommer genom observationer att se hur doft 

påverkar kunderna på EM Severins butik. Experimentet kommer att genomföras 

med en kontrollgrupp som sedan följs av en experimentgrupp. Modellen nedan (Fig. 

1) illustrerar sambandet mellan experimentets oberoende variabel och beroende 

variablerna. 

 

 
Fig. 1: Undersökningsmodell (Källa: egen) 

 

3.6.1 Datainsamling 

Det finns två olika sorters experiment: klassisk experimentell design (Bryman och 

Bell, 2005) eller kontrollerade experiment (Christensen, 2010) samt kvasi-

experiment (Bryman och Bell, 2005, Christensen, 2010). Bryman och Bell (2011) 

skriver att klassisk experimentell design bygger på att två grupper skapas och ligger 

till grund för experimentell manipulation av en oberoende variabel. En experiment-

grupp får utstå en behandling som sedan ställs emot en kontrollgrupp, utan mani-

pulation. Det är viktigt att beroendevariabeln mäts både före och efter den 
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experimentella manipulationen. När det är klart vilken som är den oberoende 

variabeln (orsaken) och den beroende variabeln (verkan) kan vi även bestämma vad 

som behövs manipuleras (orsaken) och vad som behöver mätas (verkan) (Field och 

Hole, 2003).  

 

Field och Hole (2003) skriver att forskare kan finna sina svar på frågor om de 

antingen väljer att observera vad som händer eller att manipulera en miljö för att 

sedan observera effekten av detta. Det senare nämnda refereras som experimentell 

metod eller experimentell forskning. Till denna uppsats har vi valt att samla in data 

genom att göra observationer före vi manipulerar en del av en butiksmiljö samt efter 

vi manipulerat miljön. Experimentet har utgått från ett ”rum” (två hörnsoffor med 

var sitt soffbord)3 strax efter butikens entré som vi har observerat från butikens 

andra våning. Observatören noterade antalet människor som passerat det utvalda 

området samt mätt tiden som de befann sig i rummet. Även tiden vid en eventuell 

provsittning av soffan noterades oavsett vilken av sofforna kunden satte sig i. Vi 

valde även att notera om kunderna tittade på prislappen före eller efter dem satte sig 

i soffan. De observerade personerna som suttit i någon av sofforna fick sedan 

möjlighet att göra ett ställningstagande till fyra olika påstående. Målet var att mäta 

kundernas utvärdering av rummet där sofforna befann sig i samt mot produkterna 

som prövades. Vi ville försöka se också om antalet som valde att inträda i rummet 

ändrades vid implementeringen av doften än utan samt om längden av vistelsen för-

ändrades.  

 

I vårt experiment var den oberoende variabeln doften som manipulerades och 

testades på experimentgruppen. Tanken var att med hjälp av doftljus introducera en 

doft som medför förändringar i kunders produktutvärdering. Vid dem utvalda soff-

grupperna placerade vi doftfria ljus för att ändå skapa samma stämning som vid 

senare experimentet då de ersattes av doftljus. Beroendevariabler i vårt experiment 

är tiden som kunden befann sig vid produkten samt tiden som kunden satt i någon 

av sofforna vi observerar samt mätning av deras utvärdering.  Det var även viktigt 

att det sker en slumpmässig fördelning för grupperna vilket Field och Hole (2003) 

instämmer då de skriver att det är essentiellt att det sker ett urval av deltagarna till 

3 Se Bilaga 2: Experimentrummet 
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experimentet. För att säkerställa att våra observationer tolkades enhetligt 

diskuterade observatörerna hur observationerna skulle gå till. Vi kom fram till ett 

tydligt och enkelt observationsschema4 som båda observatören diskuterade 

ingående för att minimera fel i observationerna och bland annat ha likgiltiga 

tidtagningar.  

3.6.2 Kvantitativ dataanalys 

När den kvantitativa dataanalysen ska göras finns det enligt Bryman och Bell (2005) 

och Christensen et al. (2010) några saker att tänka på. Bryman och Bell (2005) är 

noga med att beslut som rör hur analysen ska göras bör fattas i ett tidigt skedde i 

forskningsprocessen. Författarna rekommenderar att variabler som används i under-

sökningen har en färdig klassificering innan analysen börjar. För det gäller att kunna 

beskriva respondenterna i form av variabler (Bryman, 1999). Christensen et al. 

(2010) skriver att ”det lönar sig fortfarande att tänka efter före” (Christensen et al., 

2010:228) men påpekar att utvecklingen gjort att förutsättningarna är annorlunda 

men att det fortfarande gäller att tänka till. Dataprogrammet SPSS är det som 

rekommenderas. Inför dataanalysen är det viktigt att rätt identifiering av mätskalor 

sker (Bryman och Bell, 2005, Christensen et al., 2010). Traditionellt sätt finns det 

fyra olika typer av skalor: nominal-, ordinal-, intervall- och kvotskalor för att koda 

det insamlade materialet (Christensen et al., 2010).    

 

Efter kodningen är slutförd finns det ett antal olika statistiska mått och metoder som 

det går att välja på (Christensen et al., 2010). Det finns olika sätt att analysera och 

presentera data. Bryman (1999) skriver att presentationen av information av en 

singel variabel oftast kallas för univariat analys. Författaren skriver att detta inte är 

tillräckligt för forskare som vill jämföra en variabel med en annan, vilket öppnar 

upp för bivariata analyser. Den bivariata analysen används för att mäta samband 

mellan två variabler (Bryman och Bell, 2005). Ett vanligt sätt att analysera 

relationer och samband är användandet av sambands- eller contingencytabeller 

(Bryman och Bell, 2005) även kallat korstabeller (Christensen et al., 2010). En 

fördel med korstabeller är att de utöver frekvenstabeller, som används i den 

univariata analysen, även går att analysera två variabler samtidigt (Bryman och 

4 Se Bilaga 3: Observationsschema 
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Bell, 2005). Utöver användandet av korstabeller är användandet av Chi2 och 

Cramer’s V lämpligt för bivariata analyser när nominalvariabler ska jämföras mot 

nominal- och ordinalvariabler (Bryman och Bell, 2005). Enligt Bryman och Bell 

(2005) används Cramer’s V när styrkan i ett samband ska mättas. En nackdel med 

att använda Cramer’s V är att det bara kan anta ett positivt värde mellan 0 och 1, 

vilket gör att sambandets riktning inte syns. (Bryman och Bell, 2005).  

 

Bryman och Bell (2005) skriver att säkerheter för hur mycket resultatet kan general-

iseras styrs av den signifikansnivå som väljs. Vidare skriver de att den vanligaste 

signifikansnivån som är acceptabel bland samhällsvetenskapliga forskare ligger på 

p < 0,05 och kan räknas fram med hjälp av Chi2. Vanligtvis används Chi2 till-

sammans med korstabeller (Bryman och Bell, 2005, Christensen et al., 2010).  

Inför dataanalysen har våra observationer kodats och gjorts om till lämpliga 

variabeler i SPSS. Vi har använt oss av nominala variabler när kategoriserat kön och 

våra grupper. Ordinala variabler har använts när vi kategoriserats respondenternas 

värderingar. Vi använde huvudsakligen bivariata korstabeller för att finna och 

presentera samband som vi sedan valde att mäta med Cramer’s V och Chi2. 

Samtliga statistisk information och beräkningar gjordes i SPSS och signifikansnivån 

valdes till p<0,05.  

3.7 Validitet 

Bryman och Bell (2011) beskriver validitet som en indikation på om forskningen 

påtagligt mäter det som har bestämts på förhand. Att forskning har en validitet är 

väldigt viktigt och det finns många variabler som måste försäkras för att ge validitet 

(Graziano och Raulin, 2013). Bryman och Bell (2011) skriver att det är av högre be-

tydelse att öka validiteten vid genomförande av en kvantitativ studie för att kunna 

försäkra att resultatet kan användas i mer än bara vid just forskarens undersökning. 

Frågor som forskaren måste ställa sig är om forskningen ger svar på ett problem, be-

räknar undersökningen rätt i förhållande till problemet samt vad för resultat visar 

studien på verkligheten (Graziano och Raulin, 2013). ”Validitet innebär att du 

verkligen mäter det du avser att mäta” (Christensen, 2010:219). Cook och 

Campbell (1979) skriver att man bör förhålla sig till ordet approximativ när man 

pratar om validitet detta för att aldrig vara helt säker på vad som är sant. 
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För experiment finns det två typer av validitet: intern och extern (Christensen, 

2010). Cook och Campbell (1979) använder begreppet extern validitet som ”…the 

approximate validity with which conclusions are drawn about the generalizability 

of causal relationship to and across population of persons, settings and times.” 

(Cook och Campbell, 1979:39). Vi tolkar detta som att den externa validitet är en 

grad på hur mycket vi kan generalisera ett orsakssamband over en population. 

Graziano och Raulin (2013) skriver att externa variabler som forskaren behöver 

överlägga är oplanerade faktorer som kan förekomma under själva studien. Det 

krävs att forskaren försöker att kontrollera dem potentiella externa faktorerna som 

kan komma att påverka resultatet i en undersökning. Genom att kontrollera externa 

variabler ökar detta validiteten i rapporten (Patel och Davidsson, 2003). Intern 

validitet behandlar styrkan och likgiltigheten i det resultat som framställts som 

tydligt visar specifika kausala samband (Bryman och Bell, 2011). Cook och 

Campbell (1979) använder begreppet intern validitet som”… the validity with which 

statement can be made about whether there is a causal relationship from one 

variable to another in the form in which the variables were manipulated or 

measured.” (Cook och Campbell, 1979:38). Vi tolkar detta som att intern validitet 

är hur säkert vi kan göra ett uttalande om det finns ett kausalt samband mellan 

variabler utifrån det sätt som de har manipulerats och mätts. Har rapporten en god 

intern validitet visar detta med större säkerhet på att förändringen som skett hos 

dem inblandade orsakades av manipuleringen i experimentet (Christensen 2010).  

 

På EM Severins fanns det många externa variabler som kom att påverka resultatet. 

Vi försökte infinna oss plats så lika tider som möjligt för kontroll- och experiment-

gruppen samt även samma dagar i veckan. Ökning av validiteten har förstärkts 

genom att vi använde oss vårt observationsschema med tillhörande påståenden. Vi 

valde att göra mättningarna av kunderna från andra våningen vilket ledde till att 

kunderna inte hade möjlighet att påverkas av oss då de inte kände till vår närvaro.  

 

Vi blev även försäkrade av butikchefen att ingen förändring skulle ske av det 

utvalda rummet, detta för att säkerhetsställa att produkten inte skulle bli en 

oberoende variabel. Med detta menar vi att produkterna inte ska vara en faktor som 

påverkade kundernas upplevelse utan i så fall endast det stimuli som vi tillsatte. 

Detta anser vi kommer ökade validiteten då vi bevisar att skillnaderna sker vid 
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manipulering av butiken och inte valet av produkterna. Vi har använt ett (1) stimuli 

vilket gör att vi ökar trovärdigheten i att det är just det som har påverkat kunderna, 

den interna validiteten.  

 

Vi valde att använda oss av doftljus som doftspridare har därför använt vanliga ljus 

för kontrollgruppen. Detta för att det visuella intrycket skulle varit lika för båda 

grupperna, då vi anser att ljusen är ett atmosfäriskt inslag. Vi har försökt undvika att 

det funnits hinder som har kunnat störa kundernas beteende. En ytterligare åtgärd 

var att vi som observatörer inte använde oss av någon parfym de dagarna vi var och 

observerade. Detta för att undvika att det hade påverkat kunderna när vi bad dem 

svara på våra frågor. Med dessa återgärder ville vi öka validiteten på vår rapport.  

3.8 Reliabilitet 

Reliabilitet används för att mäta graden av tillförlitlighet, det vill säga precisionen i 

undersökningen (Jakobsson, 2011). Forskaren ska undvika oavsiktliga fel-

registreringar av den data som samlats in. Inför experimentet gjordes ett 

observationsschema5 för att säkerställa att den insamlade data registrerades på 

samma sätt. Vi har själva varit dem som ansvarat för data insamlingen. Det krävs en 

noggrannhet under datainsamlingen för att öka reliabiliteten av resultatet (Fangen 

och Sellerberg, 2011). Hög reliabilitet försäkrar att resultatet är giltigt och kan 

användas för att applicera till verkligheten (Bryman och Bell, 2011). Christensen 

(2010) skriver att om reliabiliteten inte är tillräckligt hög kan det innebära att 

resultatet är slumpmässigt och för att undvika detta bör forskaren använda sig av en 

strukturerad observation då, återigen, precision är en viktig aspekt.  

 

Byman och Bell (2011) lägger vikt i att observatörernas fokus försämras vid långa 

observationer och detta kan minska reliabiliteten i resultaten. Reliabiliteten handlar i 

grunden om hur pass noggranna mätningarna är vilket styrs även av observatörernas 

uppmärksamhet. Vi har främst varit två personer på plats vid genomförandet av 

mätningarna. Detta har gjort att vi har kunnat turas om att föra observationerna för 

att därmed ha försäkrat att vi hållit en hög standard under datainsamlingen. Det har 

även hänt att vi bara har varit en observatör dock skriver Patel och Davidsson 

5 Se bilaga 3: Observationsschema 
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(2010) att detta innebär ökad förtroende i reliabilitet då denne observatören 

genomför experimentet på ett konsekvent sätt. Då N=311 personer passerade 

experimentrummet under den tvåveckorsperiod vi var där, innebar detta att vi kunde 

fokusera på varje besökare. Det visade sig vara väldigt glest mellan kunderna.  

3.9 Metodkritik 

Eftersom vi valde en kvantitativ metodik innebar det att vi var beroende av att 

kunder faktiskt besökte den utvalda butiken vilket det tyvärr blev brist på. Det låga 

besöksantalet innebar för oss svårigheter i att få signifikans i vårt resultat. Detta för 

att kunna göra generalisering av våra hypoteser samt godkänna dem. Eriksson 

(2013) påpekade att på EM Severins kommer inte ofta spontanbesökare då 

placeringen av butiken är i utkanten av staden. Vi analyserade deras årliga besöks-

siffror och gjorde bedömningen att det skulle vara tillräckligt. Dock under 

observationstiderna visade sig att det var färre än vanligt vilket både Eriksson 

(2013) samt Lindqvist (2013) enades om.  

 

Faktumet att vi hade en tidsbegränsning påverkade även insamlingstiden då hade vi 

haft mer tid hade observationstiderna kunnat utökas för att få möjlighet att samla in 

mer data och därmed öka sannolikheten för signifikans på våra hypoteser. Sofforna 

som vi valde var i samspel med det som Eriksson (2013) rekommenderade oss. 

Dessa var deras storsäljare och därmed gjorde vi bedömningen att de flesta 

kunderna skulle dras till sofforna naturligt och därmed kunde vi öka antalet kunder 

som vi observerade. För detta menar vi både under kontrollgruppen och 

experimentgruppen. Enligt Eriksson (2013) är nackdelen med just produktgruppen 

soffor att det kräver mer betänketid innan ett köpbeslut görs. Oftast återvänder 

kunder mer än en gång för att försäkra sig om soffan. Detta hade krävts en kvalitativ 

undersökning för att kunna få en verklig bild över vad det är som styr kunder under 

sitt besök i butiken. 

 

Av tidigare erfarenheter av butiken ville vi göra något på EM Severins då vi såg 

potential i att göra förbättringar. Valet baserades även på att de ville samarbeta med 

oss. Nu i efterhand hade det varit till uppsatsens fördel att välja en butik med fler 

besökare, dock såg vi detta som en utmaning och inget problem. Vid en tidigare 

kandidatuppsats som gjorts i butiken visade sig även dem ha brist på antal besökare. 
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Vi försökte undvika detta genom att vara där en hel komplett vecka för varje grupp, 

förgående uppsatsgrupp var bara närvarande en helg för respektive grupp.  

 

Valet av doften vanilj har vi också anledning att kritisera, den visade sig inte vara 

ett optimalt val då det senare visade sig i teorin att det är en feminin doft. Detta är 

nackdelen med att vi arbetat med inslag av induktion. Sannolikheten att vi valt en 

mer lämpligare doft, enligt teorier, hade ökat om vi bara arbetat deduktivt. När vi 

insåg konsekvensen av användandet av en feminin doft, använde vi oss av hypotes 

fem (H5) för att kontrollera om det kan ha påverkat resten av resultatet. Detta för att 

se om vanilj doften faktiskt gjorde att kvinnor utvärderade rummet högre. En 

ytterligare anledning till varför vi valde doften vanilj var på grund av att butiken 

erbjöd oss att ta del av deras sortiment. Deras sortiment var begränsat och därför 

valde vi vanilj. En möjlighet hade varit att göra en förstudie på just deras sortiment 

av dofter och därefter valt utifrån det. Eftersom vi valde att använda oss av doftljus 

och ingen mer sofistikerad doftspridning har det inneburit att doseringen av doften 

har försvårats. Avslutningsvis vill vi påpeka att ingen av oss författare har någon 

större erfarenhet av kvantitativ dataanalys. Utifrån den kunskap vi har, har vi 

försökt att sammanställa och presentera våra data så korrekt som möjligt.  
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4 Resultatredovisning 

 

I detta kapitel kommer vårt resultat presenteras. Vi kommer gå genom data från 

vårt fältexperiment och presentera denna tillsammans med varje hypotes. Samtidigt 

kommer det ske en prövning av var och en av hypoteserna genom olika statistiska 

test. 

4.1 Hypotes 1 

För att pröva vår första hypotes har vi valt att söka 

efter sambandet i antalet mättningar mellan kontroll- 

och experimentgruppen med hjälp av en bivariat 

korstabell (fig.2). I vårt fältexperiment har totalt 

N=311 personer passerat observationsområdet. Av detta urval tillhörde 42 % 

(N=131) experimentgruppen och resterande 58 % kontrollgruppen (N=180). Av 

kontrollgruppens N=180 observationer var det 11,7 % (N=21) som gick in i 

observationsområdet, siffran för experimentgruppen låg på 16,8 % (N=22). Det är 

därmed 5,1 procentenheter mer mätta observationer i experimentgruppen än i 

kontrollgruppen. Ur korstabellen kan vi även läsa ut att av alla observationer 

tillhörde 51,2 % experimentgruppen.  

 

Mätt Inte mätt

Count 159 21 180
% within Grupp 88,3% 11,7% 100,0%
% within Mätningar av 
de observerade 59,3% 48,8% 57,9%

% of Total 51,1% 6,8% 57,9%
Count 109 22 131
% within Grupp 83,2% 16,8% 100,0%
% within Mätningar av 
de observerade 40,7% 51,2% 42,1%

% of Total 35,0% 7,1% 42,1%
Count 268 43 311
% within Grupp 86,2% 13,8% 100,0%
% within Mätningar av 
de observerade

100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 86,2% 13,8% 100,0%

Korstabell

Mätningar av de 
observerade

Total
Grupp Kontroll

Experiment

Total

H1: Doftstimuli leder till 

en närmande effekt 
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Fig. 2: Bivariat korstabell (Källa: egen) 

 

Vi har kunnat urskilja att 5,1 procentenheter fler mättningar gjorts i det doftande 

rummet. För att mäta hur starkt detta samband är har vi tagit hjälp av ett Pearsons 

Chi2-test (fig.3) samt av Cramer´s V (fig.4).  

 
Fig. 3: Chi2-test (Källa: egen) 

 
Fig. 4: Cramer´s V (Källa: egen) 

 

Vårt Chi2-test (fig.3) har mätt sannolikheten at doft leder till en närmande effekt där 

resultatet visar på en signifikansnivå på p=0,196 vilket är långt över den nivå, 

p=<0.05, som är accepterad. Vidare kan vi med hjälp av Cramer´s V (fig.4) se att 

sambandet är svagt, bara 0,073. Resultatet av våra mätningar visar på att hypotes ett 

inte är tillräckligt stark och därmed kan förkastas.  

4.2 Hypotes 2 

För att testa vår andra hypotes har vi mätt försöks-

personernas utvärdering med hjälp av påståendet 

om de tyckte att soffan var tilltalande. I en bivariat 

korstabell (fig.5) kan vi se att det i experiment-

gruppen inte finns någon som värderat soffan med varken en etta eller en tvåa. 

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square 1,673a 1 ,196

Continuity Correctionb 1,270 1 ,260
Likelihood Ratio 1,654 1 ,198
Fisher's Exact Test ,244 ,130
Linear-by-Linear 
Association

1,668 1 ,197

N of Valid Cases 311

Chi-Square Tests

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
18,11.

b. Computed only for a 2x2 table

Value
Approx. 

Sig.

Phi ,073 ,196
Cramer's V ,073 ,196

311

Symmetric Measures

Nominal by Nominal

N of Valid Cases

H2: Kunden värderar 

produkten högre vid 

användandet av doftstimuli 
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Tittar vi sedan på vårt Chi2-värde (fig.6) så har den en signifikansnivå på p=0,097 

vilket inte är tillräckligt för att hypotesen ska godkännas. Vad vi kan se från 

Cramer´s V (fig.7) är att det sambandet varken är starkt eller svagt. Värdet för 

Cramer´s V är 0,452. 

 
Fig. 5: Bivariat korstabell (Källa: egen) 

 
Fig. 6: Chi2-test (Källa: egen) 

 
Fig. 7: Cramer´s V (Källa: egen) 

 

2 3 4 5
Count 3 3 4 3 13
% within Grupp 23,1% 23,1% 30,8% 23,1% 100,0%
% within Soffan är 
tilltalande?

100,0% 37,5% 26,7% 60,0% 41,9%

% of Total 9,7% 9,7% 12,9% 9,7% 41,9%
Count 0 5 11 2 18
% within Grupp 0,0% 27,8% 61,1% 11,1% 100,0%
% within Soffan är 
tilltalande?

0,0% 62,5% 73,3% 40,0% 58,1%

% of Total 0,0% 16,1% 35,5% 6,5% 58,1%
Count 3 8 15 5 31
% within Grupp 9,7% 25,8% 48,4% 16,1% 100,0%
% within Soffan är 
tilltalande?

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 9,7% 25,8% 48,4% 16,1% 100,0%

Grupp Kontroll

Experiment

Korstabell

Jag anser att soffan är tilltalande.

Total

Total

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square 6,325a 3 ,097
Likelihood Ratio 7,453 3 ,059
Linear-by-Linear 
Association

,880 1 ,348

N of Valid Cases 31

Chi-Square Tests

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1,26.

Value
Approx. 

Sig.

Phi ,452 ,097
Cramer's V ,452 ,097

31

Symmetric Measures

Nominal by Nominal

N of Valid Cases
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Genom vårt resultat vill vi nu förtydliga att hypotes två inte kunde godkännas då 

resultatet inte visar på en tillräckligt stor skillnad. Vi såg genom vårt experiment att 

det inte skilde sig åt mellan kontrollgruppen och experimentgruppen i hur de 

värderade produkten.  

4.3 Hypotes 3 

För att testa denna hypotes använde vi oss än en 

gång av en bivariat korstabell (fig.8). Vad vi kan 

se är att det inte skiljer sig något mellan 

grupperna. Det är inte fler som satt sig i soffan när 

doftstimuli var närvarande. Vårt Chi2-test (fig.9) visar även på en väldigt hög 

signifikans med ett p-värde på 0,835. Cramer´s V (fig.10) visar också att styrkan i 

sambandet är väldigt svagt, 0,032.  

 
Fig. 8: Bivariat korstabell (Källa: egen) 

 

Provsitter 
inte soffan

Provsitter 
soffan

Count 7 14 21
% within Grupp 33,3% 66,7% 100,0%
% within Kunderna 
som provsitter soffan

46,7% 50,0% 48,8%

% of Total 16,3% 32,6% 48,8%
Count 8 14 22
% within Grupp 36,4% 63,6% 100,0%
% within Kunderna 
som provsitter soffan

53,3% 50,0% 51,2%

% of Total 18,6% 32,6% 51,2%
Count 15 28 43
% within Grupp 34,9% 65,1% 100,0%
% within Kunderna 
som provsitter soffan

100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 34,9% 65,1% 100,0%

Total

Korstabell

Kunderna som 
provsitter soffan

Total
Grupp Kontroll

Experiment

H3: Vid användning av doft 

kommer fler kunder att 

provsitta soffan 
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Fig. 9: Chi2-test (Källa: egen) 

 
Fig. 10: Cramer´s V (Källa: egen) 

 

Som visat i resultatet går det med säkerhet att säga att doft inte har haft någon effekt 

på experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. Det skedde därmed ingen 

skillnad i antalet provsittningar mellan kontrollgruppen och experimentgruppen och 

därför förkastas hypotesen tre.  

4.4 Hypotes 4 

För att testa denna hypotes har vi valt att jämföra 

medelvärden mellan de båda grupperna med 

hjälp av påståendet ”Jag kan tänka mig att köpa 

soffan” med ett t-test. Vad vi kan se är att experimentgruppen har ett lägre 

medelvärde än kontrollgruppen, 3,17 mot kontrollgruppens 3,38 (fig.11). Vårt t-test 

visar även att signifikansnivån ligger på p=0,679 vilket gör att vi utifrån vårt test 

kan säga att kundens köpbenägenhet inte har ökat med doftstimuli (fig.12). 

 

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square ,043a 1 ,835

Continuity Correctionb 0,000 1 1,000
Likelihood Ratio ,043 1 ,835
Fisher's Exact Test 1,000 ,545
Linear-by-Linear 
Association

,042 1 ,837

N of Valid Cases 43

Chi-Square Tests

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
7,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Value
Approx. 

Sig.

Phi -,032 ,835
Cramer's V ,032 ,835

43N of Valid Cases

Symmetric Measures

Nominal by Nominal

H4: Kundens köpbenägenhet 

ökar vid införandet av doft 
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Fig. 11: Medelvärden (Källa: egen) 

 
Fig. 12: T-test (Källa: egen) 

 

Hypotes fyra, genom resultatet, kan inte accepteras då vi inte ser att kundernas 

köpbenägenhet ökat vid experimentgruppen i jämförelse med kontrollgruppen.  

4.5 Hypotes 5 

I samband med vårt experiment fick försöks-

personerna svara på påståendet om de ansåg om 

rummet där soffan stod var tilltalande. Av de 

totalt N=43 personer som observerats var 53 % 

(N=23) kvinnor. Könsfördelningen för kontroll- och experimentgrupp låg på 61,9 % 

(N=12) respektive 45,5 % (N=10). Jämför vi medelvärden mellan grupperna och 

könen i varje grupp ser vi att avståndet mellan männen i kontroll- och experiment-

gruppen inte är speciellt stort (3,43 mot 3,80) men att männen i experimentgruppen 

värderade rummet högre. Tittar vi däremot på kvinnorna i de båda grupperna ser vi 

att medelvärdet i kontrollgruppen ligger på 3,67, vilket är högre än männen (3,43), 

och medelvärdet i experimentgruppen ligger på 2,88 (fig.13).  

N Mean
Std. 

Deviation
Std. Error 

Mean

Kontroll 13 3,38 1,557 ,432
Experiment 18 3,17 1,339 ,316

Group Statistics

Grupp

Jag kade kunnat tänka mig att köpa den här soffan.

Lower Upper

Equal variances 
assumed

1,466 ,236 ,418 29 ,679 ,218 ,522 -,849 1,285

Equal variances 
not assumed

,407 23,518 ,687 ,218 ,535 -,887 1,323

Independent Samples Test

  
Interval of the 

Jag kade kunnat 
tänka mig att 
köpa den här 

soffan.

Levene s Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

H5: Kvinnor tycker att 

rummet är mer tilltalande vid 

införandet av doft än män 

 

 46 



 
Fig. 13: (Källa: egen)  

 

I den bivariata korstabellen (fig.14) visas frekvensen på hur respondenterna ställt sig 

till påståendet ”jag anser att rummet är tilltalande” mellan grupperna. I både 

kontroll- och experimentgruppen finns det ingen som inte hållit med vårt påstående, 

det vill säga satt en etta, om att rummet är tilltalande. Vidare ser vi att förutom två 

kvinnor i experimentgruppen har ingen annan satt en tvåa på påståendet om att 

rummet är tilltalande. Koncentrerar vi oss närmare på experimentgruppen ser vi att 

87,5 % av svaren var antingen en tvåa eller en trea för kvinnorna. För männen var 

80 % av svaren antingen en fyra eller femma.    

Jag anser att rummet är tilltalande.

Mean N
Std. 

Deviation

Kontroll 3,43 7 ,535
Experiment 3,80 10 ,632
Total 3,65 17 ,606
Kontroll 3,67 6 ,816
Experiment 2,88 8 ,641
Total 3,21 14 ,802
Kontroll 3,54 13 ,660
Experiment 3,39 18 ,778
Total 3,45 31 ,723

Report

Kön
Man

Kvinna

Total
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Fig. 14: Bivariat korstabell (Källa: egen) 

Vi anser att vi funnit ett samband i experimentgruppen där doft påverkar kvinnors 

utvärdering av rummet jämfört med männen. För att testa om sannolikheten att doft 

har en påverkan på kvinnornas utvärdering tittar vi på Chi2-värdet för experiment-

gruppen (fig.15). 

2 3 4 5
Count 4 3 0 7
% within Kön 57,1% 42,9% 0,0% 100,0%

% within Rummet är 
tilltalande?

57,1% 60,0% 0,0% 53,8%

% of Total 30,8% 23,1% 0,0% 53,8%
Count 3 2 1 6
% within Kön 50,0% 33,3% 16,7% 100,0%
% within Rummet är 
tilltalande? 42,9% 40,0% 100,0% 46,2%

% of Total 23,1% 15,4% 7,7% 46,2%
Count 7 5 1 13
% within Kön 53,8% 38,5% 7,7% 100,0%
% within Rummet är 
tilltalande? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 53,8% 38,5% 7,7% 100,0%
Count 0 3 6 1 10
% within Kön 0,0% 30,0% 60,0% 10,0% 100,0%

% within Rummet är 
tilltalande? 0,0% 37,5% 85,7% 100,0% 55,6%

% of Total 0,0% 16,7% 33,3% 5,6% 55,6%
Count 2 5 1 0 8
% within Kön 25,0% 62,5% 12,5% 0,0% 100,0%

% within Rummet är 
tilltalande?

100,0% 62,5% 14,3% 0,0% 44,4%

% of Total 11,1% 27,8% 5,6% 0,0% 44,4%
Count 2 8 7 1 18
% within Kön 11,1% 44,4% 38,9% 5,6% 100,0%
% within Rummet är 
tilltalande? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 11,1% 44,4% 38,9% 5,6% 100,0%
Count 0 7 9 1 17
% within Kön 0,0% 41,2% 52,9% 5,9% 100,0%
% within Rummet är 
tilltalande? 0,0% 46,7% 75,0% 50,0% 54,8%

% of Total 0,0% 22,6% 29,0% 3,2% 54,8%
Count 2 8 3 1 14
% within Kön 14,3% 57,1% 21,4% 7,1% 100,0%

% within Rummet är 
tilltalande? 100,0% 53,3% 25,0% 50,0% 45,2%

% of Total 6,5% 25,8% 9,7% 3,2% 45,2%
Count 2 15 12 2 31
% within Kön 6,5% 48,4% 38,7% 6,5% 100,0%
% within Rummet är 
tilltalande? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 6,5% 48,4% 38,7% 6,5% 100,0%

Korstabell

Grupp

Rummet är tilltalande?

Total
Kontroll Kön Man

Kvinna

Total

Experiment Kön Man

Kvinna

Total

Total Kön Man

Kvinna

Total
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Fig. 15: Chi2-test (Källa: egen) 

 

Värdet som vi ser i fig.15 anger att Chi2 antar ett värde på p=0,074. Vi kan även se 

att sambandet är starkt genom att titta på Cramer´s V; den ligger på 0,621 vilket 

tyder på att sambandet är starkt. Utifrån dessa värden kan vi säga att hypotesen har 

motbevisats och därmed förkastats. Vårt experiment visar att doftstimuli gör att 

kvinnor tycker att rummet är mindre tilltalande än männen. 

Value df

Asymp. 
Sig. (2-
sided)

Pearson Chi-Square
1,273b 2 ,529

Likelihood Ratio 1,654 2 ,437
Linear-by-Linear 
Association

,420 1 ,517

N of Valid Cases 13
Pearson Chi-Square

6,935c 3 ,074

Likelihood Ratio 8,404 3 ,038
Linear-by-Linear 
Association

6,290 1 ,012

N of Valid Cases 18
Pearson Chi-Square

4,821a 3 ,185

Likelihood Ratio 5,688 3 ,128
Linear-by-Linear 
Association

2,752 1 ,097

N of Valid Cases 31

Chi-Square Tests

c. 8 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,44.

Grupp
Kontroll

Experiment

Total

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,90.
b. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,46.
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5 Diskussion 

 

Kapitlet är uppdelat efter våra fem hypoteser. Här kommer en djupare diskussion 

ske då teorin kommer kopplas med resultatet. Vår analys sker på det sätt att teorin 

kommer användas för att försöka ge en förklaring till varför resultatet blev som det 

blev.  

 

 

5.1 Hypotes 1 

Resultatet visade på att varken fler eller färre kunder 

valde att närma sig rummet vid närvarandet av 

doften. Utifrån Mehrabian och Russells (1974) S-O-

R modellen visar på om stimuli används, kan detta leda till en respons i form av ett 

beteende. De menar att ett beteende ska vara i form av en närmande eller 

undvikande karaktär. Enligt våra resultat skedde det en minimal förändring mellan 

kontroll- och experimentgruppen. Procentuellt var det ett fåtal fler i 

experimentgruppen som valde att närma sig rummet. Detta visar på att det inte 

skedde en negativ respons i form av ett undvikande beteende men heller inte en 

tillräckligt positiv respons. Förändringen i beteendet är inte tillräckligt stor för att 

kunna bestämma om det verkligen är ett närmande beteende. Utifrån vad S-O-R-

modellen säger går det inte heller att bevisa om doften lett till ett undvikande 

beteende. Den oberoende variabeln har därmed inte haft en tillräckligt stor påverkan 

på den beroende variabeln, den närmande effekten. 

 

Mehrabian och Russell (1974) använder tre stycken emotionella stadier (PAD) som 

är grundläggande för S-O-R modellens responser. Då ingen tillräckligt stor 

förändring i beteendet har mätts utgår vi ifrån S-O-R modellen att kunderna haft en 

neutralt emotionell koppling till rummet eller soffan. Hultén (2014) skriver att doft 

har förmågan att skapa ett undvikande beteende när kunden upplever doften som 

motbjudande. Mättningarna som gjordes visar inte att färre kunder drogs till 

området efter implementeringen av doften. Även tvärtom förklarar Hultén (2014) att 

om kunderna upplever doften som behaglig kan detta leda till en närmande effekt, 

H1: Doftstimuli leder till 

en närmande effekt 
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vilket heller inte skedde under vårt experiment. Antalet som närmade sig förblev 

oförändrad, däremot blev det en procentuell skillnad på fem procentenheter.  

 

Donovan och Rossiter (1982) har använt S-O-R modellen och konstaterar att ett 

närmande beteendet relaterar till individens egen vilja att röra sig mot något, stanna 

i, uppleva och agera i miljön som denne befinner sig i. Forskarna skriver att ett und-

vikande beteende innebär känslan av missnöje, ängslighet eller viljan att inte åter-

komma. Vid implementeringen av doft borde resultat varit tydligare då kunderna 

antingen betett sig på ett närmande eller undvikande sätt. Enligt Donovan och 

Rossiter (1982) bör njutning eller upphetsning skapa ett agerande på så vis att 

människor närmar sig dessa områden och undvikande vid missnöje eller icke 

exalterande miljöer. Detta kan innebära att kunderna inte kände av något utav 

emotionerna till rummet och bidrog inte till någon förändring i beteendet.  

 

Att hypotesen förkastades för att ingen tillräckligt stor förändring registrerades kan 

förklaras med det som Hultén (2014) skriver, hur människor upplever en doft kan 

bero på näsans förmåga att urskilja så många olika dofter som den gör, över 10 000 

(Axel, 1995). Hultén et al. (2011) skriver att ett vanligt andetag når bara de nedersta 

våningarna i luktsinnets organ och kan leda till att det inte sker en tydlig doftupplev-

else. Forskaren säger att det krävs ett medvetet andetag för att doften ska nå näsans 

receptorer som i sin tur bidrar till en tydligare doftupplevelse. Enligt Herz och 

Engen (1996) och Goddard (2005) är doftsinnet människans mest långsamma sinne 

och tar längre tid på sig att uppfatta omgivningen. Således kan detta vara en 

bidragande faktor i varför förbipasserande människor inte påverkades av doften.  

5.2 Hypotes 2 

Mitchell (1994) skriver att om doftstimuli 

används för att framhäva en produkts attribut kan 

det även bidrar till atmosfären i miljön. Enligt 

Hultén (2014) påverkar doftstimuli även en 

människas sinnesstämning som leder till en negativ eller positiv upplevelse av 

miljön. Således borde doftstimuli som framhäver en produkts attribut leda till ökad 

utvärdering av produkten. Vi mätte ingen signifikant ökning på kundernas värdering 

av produkten och därmed blev vi tvungna att förkasta vår hypotes. Vi antar att 

H2: Kunden värderar 

produkten högre vid 

användandet av doftstimuli 
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doften inte är en sådan som framhävde soffornas attribut och därmed inte ledde till 

en positiv upplevelse.  Det vi kan stödja med är att ingen i experimentgruppen 

värderade soffan med så lågt betyg som en etta eller tvåa. Detta skedde däremot 

under kontrollgruppen varav tre personer värderade soffan lågt.  

 

I Mehrabian och Russell (1974) S-O-R modell har de använt sig av de 

grundläggande emotionella stadierna (PAD) som visar på en anknytning till hur 

kunderna påverkas av produkterna. Leder interaktionen med produkten till njutning 

eller missnöje visar detta på hur nöjd eller positiv en människa känner sig i den 

situationen som denne befinner sig i. Produktinteraktionen kan även leda till att 

människan känner upphetsning eller ingen exaltering alls. Detta refererar till graden 

som personen känner sig stimulerad eller förväntansfull av situationen. Resultatet 

visar på en tendens att kunderna känner sig aningen positivare till soffan efter att 

doften har implementerats. Hade doften skapat missnöje kunde det istället ha lett till 

en negativ inställning hos kunden (Hultén, 2014) vilket vårt resultat inte styrker.  

 

Spangenberg (1996) konstaterade att utvärdering och beteende skiljer sig åt i en 

butik när doft är närvarande jämfört med när den är doftlös. Produkter i en doftfylld 

miljö visade sig värderas positivare av kunder än i en butik utan doft. Lindström 

(2009) och Hultén (2014) resonerar båda att emotionella kopplingar till kunder 

krävs och detta görs genom sinnesavtryck. Hur en människa uppfattar dessa 

sinnesavtryck varierar eftersom vi födds med individuella perceptionsförmågor som 

skiljer sig åt från varandra. Hultén (2014) fortsätter och skriver att två personer inte 

upplever en doft på samma sätt vilket vi anser kan bidra till hur personen känner för 

placeringen av en doft gentemot produkten. Detta kan vara en förklaring till varför 

vårt resultat ledde till få förändringar från kontrollgruppen då kunderna hade en 

blandad uppfattning över om doften framhävde soffan eller inte. Med detta menas 

att människor har individuella perceptioner och därmed ansåg inte de att doften var 

passande för produktgruppen soffor. Vi tolkar teorin på så vis att om doften är 

lämplig till omgivningen leder detta till positiva reaktioner från människorna i form 

av högre produktvärdering.  
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5.3 Hypotes 3 

Vårt resultat visade att införandet av doft inte bidrog 

till att fler personer valde att sätta sig i någon av de 

utvalda sofforna. Däremot ledde doften inte heller 

till att färre personer satte sig i de utvalda sofforna. 

Mattila och Wirtz (2001) skriver för att en människa ska kunna utvärdera 

atmosfären krävs det att denne använder sina fem sinnen för att göra en ordentlig 

bedömning. Det visuella uttrycket är det som är av högsta betydelse för människor. 

Luktsinnet används oftast för att värdera fräschheten i atmosfären och därmed viljan 

att inträda i området. Använder butiken olika sinnesstimuli kan detta bidra till en 

förhöjd upplevelse av både atmosfären och dess innehåll. Mehrabian och Russell 

(1974) skriver att alla reaktioner som uppstår i en miljö bör leda till antingen ett 

närmande eller undvikande beteende beroende på om reaktionen är positiv eller 

negativ. Donovan och Rossiter (1982) tydliggör att en närmande effekt innebär att 

kunder känner en vilja eller njutning mot miljön medan undvikande oftast tyder på 

missnöje eller objudande egenskaper. Enligt vår tolkning av teorin borde doftstimuli 

leda till ett närmande (eller undvikande) beteende och därmed öka sannolikheten att 

kunderna provsitter soffan. Med det i åtanke visar vårt resultat att doftstimuli inte 

får fler att provsitta soffan.  

 

Hultén (2014) skriver att på kort sikt kan doftstimuli öka uppmärksamheten kring 

en produkt och samtidigt påpekar Herz (2007) att om en kund är på ett bra humör 

kan doftstimuli anses vara mer passande till omgivningen än om humöret hade varit 

negativt. Detta kan innebära att vid just våra observationstillfällen kan humöret på 

kunderna ha påverkat resultat vilket hade inneburit att fler kunder inte påverkades 

positivt av doftimplementeringen. Vi vill påpeka att möjligheten finns att detta kan 

ha påverkat resultatet över hur kunderna valde att interagera med produkten. Hultén 

(2014) skriver att doftassociationer med en positiv koppling till en produkt kan leda 

till en positiv produktupplevelse. Vid vårt experiment har vi inte förstärkt produkt-

ernas naturliga doft utan använt en ambient doft. Doftassociationen som den 

ambienta doften kan ha framhävt har troligtvis inte lett till någon ökad 

uppmärksamhet för produkten. Därmed har vårt resultat inte visat på att fler kunder 

valt att provsitta soffan.  

  

H3: Vid användning av 

doft kommer fler kunder 

att provsitta soffan 
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5.4 Hypotes 4 

Utifrån vårt resultat har vi inte kunnat visa på att 

fler kunder skulle vara villiga att köpa soffan vid 

närvarandet av doftstimuli. Kotler (1973) reson-

erar kring atmosfärens betydelse och hur den bör framkalla emotionella effekter 

som si sin tur leder till ökad sannolikhet för köp. Lindstrom (2008) skriver att 

konsumenter inte kan säga varför de väljer att köpa en produkt över en annan och 

Achrol och Kotler (2012) skriver att kärnan för konsumtion är att det finns ett behov 

och som sedan leder till tillfredställelse. Enligt Hultén et al. (2011) krävs 

emotionella kopplingar som sedan avgör konsumenternas slutliga val samt det pris 

de är förberedda att betala för den produkten. Doften har antagligen inte skapat 

några emotionella kopplingar hos kunderna då ingen ökning av köpbenägenhet 

mättes.  

 

Hultén (2014) skriver att kortsiktigt kan doftstimuli skapa uppmärksamhet mot en 

produkt. Axel (1995) påpekar att hjärnan tar emot olfaktoriska stimulanser som i sin 

tur skickar impulser som influerar individens reaktioner och beteende. Doft har även 

förmågan att manipulera en människa att tro att en sak är något som den inte är 

(Herz, 2007). Hultén (2014) förklarar att doftstimuli ska vara ett signalement vars 

mål är att föra över budskap och information tack vare dennes naturliga karaktär, 

genom detta ska det leda till atmosfäriska sensationer. Vi tolkar det som att doften 

vi implementerade hade förmågan att antingen påverka kunden positivt eller 

negativt och därmed leda till impulser i form närmande eller undvikande beteende. 

Som forskarna skriver skickar doftstimuli information eller budskap till kunderna 

som borde ha lett till en förändring i utvärderingen av produkten, positivt eller 

negativt. Vårt resultat finner inget stöd i dessa teorier då kunderna inte visade på 

någon förändring i köpbenägenheten.  

 

En annan orsak till att vi varit tvungna att förkasta vår hypotes är vad Hultén (2014) 

skriver om doftsignalement, att det ska sända ett budskap till kunderna. Detta kan 

innebära att vår utvalda doft inte skickar rätt budskap och därmed inte bör anses 

vara kongruent med de valda produkterna. Spangenberg et al. (1996) skriver även 

att produkter anses mer prisvärda i en doftande butikmiljö än om det hade varit 

doftlös. Spangenberg et al. (2006) har visat att män och kvinnor spenderar mer tid 

H4: Kundens köpbenägenhet 

ökar vid införandet av doft 
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och pengar i en butik när ambient doft är närvarande. Chebat och Michon (2003) 

skriver att en doft som är för påträngande kan indirekt sänka försäljningen, då 

produktupplevelsen inte är den samma. Detta kan ha varit problematiken under vårt 

experiment och därmed haft en påverkan på vårt resultat och lett till att hypotesen 

förkastades.  

5.5 Hypotes 5 

Resultatet visar på att vi funnit ett samband i 

experimentgruppen från kontrollgruppen där 

doftens påverkan på kvinnors utvärdering av 

rummet har sänkts, jämfört med männen. Utifrån 

resultatet har hypotesen motbevisats och därmed måste förkastas. Detta är ett 

intressant fynd för det finns forskning (Spangenber et al., 2006) som visar att vanilj 

är en feminin doft. Detta borde göra att kvinnorna utvärderar rummet minst lika 

högt, om inte högre än männen. Detta visar tendenser på att vaniljdoft är 

inkongruent med kvinnors utvärdering när det gäller det utvalda rummet och 

möblerna. Herz (2007) skriver att det inte bara är en doft som måste väljas ut till en 

implementering utan även intensiteten av själva doften. Därmed måste hänsyn tas 

till hur det påverkar människor. En doft kan vara ett hjälpmedel för en individ på så 

vis att det hjälper till att bekräfta att miljön denne befinner sig i är positiv eller 

negativ (Hultén, 2014). Vårt resultat visade på blandade resonemang där, som visat 

ovan, männen värderade rummet högre vid experimenttillfället än vid kontroll. Vi 

ser tendenser i resultatet som tyder på att männen ansåg att miljön kändes positivare 

att befinna sig i när doften var närvarande.  

 

Herz (2007) skriver att människor föds med genetiska skillnader som innebär att 

individers receptorer reagerar olikt i hur de upplever dofter. Känsligheten och 

mängden receptorer är det som avgör om en individ anser att doften är behaglig 

eller inte. Herz (2007) tar även upp att människans psykologiska tillstånd även kan 

påverka hur denne upplever en doft på så vis att humöret kan förändra hur det 

upplever något. Hultén (2014) skriver däremot att dofter kan väcka starka 

minnesassociationer över något som skett tidigare i individens liv, både positiva och 

negativa händelser. Känslor som väcks kan vara förtjusning, ilska eller sorg, 

beroende på vilken doft och vilket koppling som individen gör med doften och ett 

H5: Kvinnor tycker att 

rummet är mer tilltalande vid 

införandet av doft än män 
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tidigare minne. Resultatet visade på att kvinnor ansåg att rummet var mindre 

tilltalande då vaniljdoften var närvarande än när det var doftlöst. Vi tolkar det här i 

att de kvinnor och män som besökte området hade olika mängder känslighets-

receptorer som kan ha påverkat hur de uppfattade rummet, däremot har vi inget som 

kan styrka detta men vi vill påpeka att det kan ha en betydelse.  

 

Schmitt (1999) förklarar att en människa förvärvar ett mindre sensoriskt system som 

kan leda till mindre reaktioner som brukar förklaras som magkänsla och sker 

individuellt. Enligt Spangenberg et al. (2006) har det konstaterats att doften vanilj 

anses vara en feminin doft och bör därför vara mer tilltalande till kvinnor. 

Människor har även egna personliga preferenser av doft enligt Engen (1988) men 

dessa är inte inbyggda vid födseln utan är något som byggs upp genom erfarenhet 

och inlärningsprocesser. Vi tolkar detta att det kan innebära att vårt resultat var styrt 

över människors egna preferenser vilket kan ha betytt att kunder som besökte 

butiken inte ansåg att doften vanilj vara kongruent för produktgruppen soffor. 

Resultatet visar dock att den kvinnliga doften vanilj inte gjorde rummet mer till-

talande för våra kvinnliga respondenter utan istället gav männen rummet ett högre 

betyg vid införandet av doften.  
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6 Slutsats  

 

I detta kapitel kommer en presentation av våra slutsatser göras över det vi kommit 

fram till. Vi kommer även att besvara forskningsfrågan med utgångspunkt från 

diskussionen.  

 

Genom den teoretiska referensramen gjordes framtagandet av fem hypoteser som 

blev grunden till experimentet för att kunna besvara forskningsfrågan.  

 

Kundernas närmande beteende i experimentgruppen 

skilde sig inte från kontrollgruppen och därmed 

förkastades vår första hypotes. Doftstimuli ledde inte 

till en närmande effekt av kunderna. Enligt tidigare forskning borde doftens 

närvarande ha visat på ett tydligare resultat då kunderna borde ha betett sig antingen 

mer närmande eller undvikande. Detta kan innebära att doften inte ledde till någon 

emotionell förändring som bidrog till ett närmande beteendet.  

 

Kundernas värdering förändrades inte mellan dem 

olika grupperna vilket gjorde att hypotesen inte 

kunde accepteras. Det urskildes inte någon högre 

produktutvärdering. Teorin visade att en lämplig 

doft till en omgivning leder till positiva reaktioner i form av ett närmande beteende. 

Det är troligt att kunderna har olika perceptioner vilket kan innebära att de inte 

ansåg doften vara passande för produktgruppen.  

 

Resultatet som framställdes visade inte på att fler 

kunder valde att sätta sig i sofforna vid 

implementeringen av doftstimuli och därför blev 

även den tredje hypotesen förkastad. Teorin tolkades 

på så vis att det bör ha skett ett närmande eller undvikande beteende om doftstimuli 

hade påverkat kundens beteende.  

H1: Doftstimuli leder 

till en närmande effekt 

H2: Kunden värderar 

produkten högre vid 

användandet av doftstimuli  

H3: Vid användning av 

doft kommer fler kunder 

att provsitta soffan  

Påverkas kunders utvärdering av produkten vid införseln av olfaktoriska stimuli? 
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Enligt teorin skulle kundernas köpbenägenhet kunna 

öka vid införandet av doft. Resultatet visade inte på 

någon signifikant skillnad i om kunderna kunde tänka 

sig att köpa soffan efter att implementeringen av doft 

hade gjorts, därmed kunde denna hypotes inte accepteras. 

 

Doften vanilj anses vara en feminin doft men 

även en allmänt accepterad doft.  För männen 

skedde ingen förändring mellan frånvaron och 

närvaron av doft, däremot sänktes kvinnors 

värdering av rummet efter att olfaktoriska stimuli implementerats. Detta innebär att 

hypotesen är motbevisad och därför förkastas.  

 

 
Fig. 16: Undersökningsmodell (Källa: egen) 

 

Hypoteserna som vi har prövat har alla blivit förkastade, vilket leder till att svaret på 

vår forskningsfråga, utifrån vårt resultat, är att kunders produktutvärdering inte 

påverkas vid införseln av olfaktoriska stimuli i en möbelbutik. Detta eftersom 

sambandet inte är tillräckligt starkt kan vi inte generalisera resultatet för andra 

möbelbutiker.  

 

H4: Kundens 

köpbenägenhet ökar 

vid införandet doft  

H5: Kvinnor tycker att 

rummet är mer tilltalande vid 

införandet av doft än män  
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7 Vidare forskning 

 

Vi föreslår vidare forskning om doft i en möbelbutik då det behövs utvecklas för att 

veta hur olika dofter runt möbler påverkar kunder samt vilka dofter som är negativa 

att använda i möbelbutiker. Vi skulle rekommendera forskning med mer 

sofistikerade doftmaskiner vilket kan innebär att mängden som är närvarande 

kontrolleras. Även samspel mellan olika sinnesstimulanser med fokus på 

produktgruppen möbler och därmed skapa en rangordning över vilka sinnen som 

påverkar främst vid köp av möbler. Det hade även varit intressant att forska inom 

specifikt produktgruppen soffor, hur olika texturer av sofforna upplevs av kunderna 

vid inslag av doft samt vilka dofter som är mer anpassade till denna produktgrupp 

för att öka köpbenägenheten. Vidare forskning kan även vara om bara inslag av doft 

runt i en butik gör mer skillnad än om hela butiken har en och samma doft. Det 

krävs mer forskning inom sinnesmarknadsföring för att hitta stimulanser hos kunder 

som leder till emotionella kopplingar och därmed ökar försäljningen.  
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Bilaga 1 

 

”Bäst i möbelbranschen på personlig försäljning” – Europa möbler (www.em.se) 

 

EM, Europa Möbler, är en franchisekedja som är Sveriges ledande 

heminredningskedja där butikerna ägs och drivs av engagerade handlare. Idag är de 

cirka 600 anställda och omsätter 1,050 miljarder kronor. EM började 1964 och har 

jobbat sig fram till där dem är idag. Eftersom butikerna ägs av enskilda handlare 

innebär detta att dem har stor frihet att påverka sortimentet och marknadsföringen 

till sin butik (www.em.se).  

 

EM Severins i Kalmar startades av möbelhandlaren Severin Nilsson. Nilsson 

öppnade sin första butik i Kalmar 1911 som idag drivs av tredje generationen av 

syskonparet Mats Nilsson och Kerstin Brunzell. Möbelbutiken i Kalmar som 

Severin Nilsson startade, är den enda butiken som är kvar i samma ägarfamilj och 

anslöt sig till franchiseföretaget EM för nio år sedan. Detta har hjälpt bygga upp 

deras förtroende samt deras starka kundrelation och gett dem en stabil plats på 

marknaden. EM Severins i Kalmar tillhör en av de större butikerna i kedjan och 

hade förra året 9500 kunder och omsatte 33 miljoner kronor (www.emseverins.se).  
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Bilaga 2 

Experimentsrummet. 
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Bilaga 3 

OBSERVATIONSSCHEMA 

Kön: __________  Ålder:__________ 

 

Individ / Par / Grupp 

 

1 Totaltid i ”rummet” (min): Vi kommer starta klockan då kunden övergår från 

gången till rummet. Det kommer därmed finnas en fysisk gräns då tiden startas. 

Tiden stoppas då kunden lämnar rummet och träder över den fysiska gränsen.  

Tid noterat ______________  

 

2 Tid kunden sitter i soffan (min): 0 – Inte suttit / 0< - Suttit i soffan 

Start: Kunden sitter helt ner i soffan. 

Stop: Kunden har lyft från soffan.  

Tid noterat ______________  

 

3 Trycker på kuddarna:  

Ja / Nej  

(Antalet gånger som kunden trycker på kuddarna i soffan) 

Antalet gånger ___________ 

 

4 Tittar på prislappen:  

Ja / Nej 

Före / Efter provsittning  

 

5 Övrigt: Ex, sätter sig två gånger, testar flera positioner i soffan.  

 

_____________________________ 
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FRÅGEFORMULÄR Kontrollgruppen  

Kön: __________  Ålder:__________ 

Individ / Par / Grupp 

Hur ställer ni er till följande påstående?  

Skala: 1 Instämmer inte till 5 Instämmer helt 

1  Jag anser att rummet är tilltalande.  

Svar: ___________ 

 

2  Jag anser att soffan är tilltalande.  

Svar: ___________ 

 

3  Jag hade kunnat tänka mig att köpa den här soffan. 

Svar: ___________ 

 

4 Vilken doft associerar ni till den soffan? 

(Förstudie: För att försöka hitta en doft som kan associeras till soffan)  

 

FRÅGEFORMULÄR Experimentgruppen  

Kön: __________  Ålder:__________ 

Individ / Par / Grupp 

Hur ställer ni er till följande påstående?  

Skala: 1 Instämmer inte till 5 Instämmer helt  

1  Jag anser att rummet är tilltalande.  

Svar: ___________ 

 

2  Jag anser att soffan är tilltalande.  

Svar: ___________ 

 

3  Jag hade kunnat tänka mig att köpa den här soffan. 

Svar: ___________ 

 

4 Jag anser att rummet doftade behagligt  

Svar: ___________ 
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