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beteende.
Bakgrund: Överensstämmande ambienta dofter används inte i stor utsträckning inom
marknadsföringen och det finns endast lite forskning inom detta område med fokus inom den
svenska detaljhandeln. Det finns dessutom inte många studier som visar hur ambienta dofter
påverkar kundens beteende i en svensk klädbutik.
Syfte: Att undersöka och analysera vilken av de associerade stämningsdofterna vanilj och vit
orkidé som är bäst lämpad och kan utgöra en signaturdoft till klädbutiken Kompaniet i
Kalmar. Uppsatsens syfte är därmed att jämföra hur införandet av dessa dofter påverkar
kundens beteende i servicelandskapet.
Metod: En deduktiv forskningsstrategi med experimentell design. Experimentet genomfördes
på Kompaniet i Kalmar.
Teori: Vår teoretiska referensram utgörs av sinnesmarknadsföring, manligt och kvinnligt
shoppingbeteende, luktsinnet och stämningsdoft i servicelandskapets atmosfär.
Resultat: Här redovisas en presentation av Kompaniets servicelandskap. Vi presenterar bilder
samt en butikslayout av Kompaniets miljö. Vi redovisar även ett grupperat diagram över
antalet respondenter. Vidare presenteras studiens resultat genom statistisk data.
Analys och diskussion: I detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten, varje hypotes för
sig, med utgångspunkt i den framtagna teorin.

Slutsats: Sex av åtta hypoteser accepteras i vår genomförda studie på Kompaniet och vi kan
därmed uttyda att närvaron av en stämningsdoft i stor utsträckning påverkar kunders beteende
i en klädbutiks servicelandskap. Utifrån de framtagna resultaten och slutsatserna kan
Kompaniet med fördel använda båda framtagna associerade stämningsdofter vanilj och vit
orkidé som signaturdoft till butiken. Vår studie visar att kunderna spenderar en längre tid i
butiken, närmar sig kläderna samt att fler kunder rör vid plaggen vid närvaron av en
associerad stämningsdoft i servicelandskapet.
Förslag till fortsatt forskning: Det är relevant att ta fram en ny signaturdoft som är unik för
en butik och därmed inte använda en doft som är vanligt förekommande i andra miljöer.
Ytterligare en aspekt som kan undersökas är att placera en doft i ingången av en butik för att
locka in kunder och sedan placera samma doft vid en specifik yta i butiken. Det finns i
dagsläget inte mycket bidrag angående hur män och kvinnor upplever doft i servicelandskap.
Detta område har därmed stora utvecklingsmöjligheter.

ABSTRACT
Title: The hidden marketing – A quantitative study of ambient scents´ impact of customers´
behavior in a clothing store.
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Context: Congruent ambient scents are not used extensively in marketing and there is only
some research in this area within the Swedish retail. Moreover, there are not many studies that
show how ambient scents influence customer behavior in a Swedish clothing store.
Purpose: Examine and analyze which of the ambient scent vanilla and white orchid that suite
and can provide a signature fragrance to the clothing store Kompaniet in Kalmar. The purpose
of this study is therefore to compare how these scents affect the customers’ behavior in the
servicescape.
Method: A deductive research strategy with an experimental design. The experiment was
performed in Kompaniet in Kalmar.
Theory: Our theoretical framework consists of sensory marketing, male and female shopping
behavior, the sense of smell and ambient scent in the servicescape atmospherics.

Results: Here we present a presentation of Kompaniets servicescape. We present images and
a store layout of Kompaniets environment. It also presents a clustered graph of the number of
respondents. Moreover, results of the study are presented by statistical data.
Analysis and discussion: This chapter analyzes and discusses the results, each hypothesis
separately, based on the developed theory.

Conclusions: Six of eight hypotheses are accepted in our completed study in Kompaniet, and
we can thus interpret that the presence of an ambient scent affects customers' behavior in a
clothing store´s servicescapes extensively. Based on the derived results and conclusions
Kompaniet may benefit from using both associated ambient scents vanilla and white orchid as
a signature scent to the store. Our study shows that customers are spending a long time in the
store, approaching the clothes and more customers are touching the garment with the presence
of an associated ambient scent in the servicescape.
Suggestions for further research: It is relevant to develop a new signature scent that is
unique to a store and therefore do not use a fragrance that is commonly found in other
environments. Another aspect that can be explored is to place a scent in the entrance of a store
to lure customers and then place the same scent at a specific area of the store. There is in the
current situation not much contribution regarding how men and women experience the scent
of the servicescape. This area therefore has great potential for development.
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1. INLEDNING
___________________________________________________________________________
I det följande kapitlet introducerar vi läsaren till ämnet sinnesmarknadsföring för att ge en
förståelse om det valda området. Därefter följer vår problemdiskussion som beskriver ämnets
relevans och som sedan leder fram till forskningsfråga och syfte. Vi redogör även för den
teoretiska avgränsning som studien antagit.
___________________________________________________________________________

1.1 Bakgrund
Kotler (1972) framhäver att marknadsföringen ursprungligen grundades som en tillämpad
ekonomisk vetenskap där distributionskanaler var i fokus. Därefter blev det istället en
disciplin som ägnades åt de tekniska försäljningsökningarna. På senare tid har
marknadsföringens fokus blivit att förstå de köpare och säljare som är involverade i
marknadsföringen av varor och tjänster. Mossberg och Sundström (2011) skriver att de allra
flesta forskare och praktiker har varit överens om att marknadsföringen är en funktion i
företaget och att det är företaget som skapar värdet, vilket har varit definitionen av
marknadsföring sedan en lång tid tillbaka. Författarna understryker den nya definitionen av
marknadsföring som en aktivitet och inte endast som en funktion i ett företag. Armstrong,
Kotler, Harker och Brennan (2009) anger att marknadsföring är en process av att utveckla
lönsamma kundrelationer genom att skapa värde för kunderna samt fånga ett värde i retur.

Enligt Mossberg och Sundström (2011) är produkt, pris, plats och påverkan de fyra verktyg
som ingår i marknadsföringsmixen och som företag kan använda för att sälja sina produkter.
Författarna menar vidare att företag genom att använda och kombinera dessa fyra P:n på
varierande sätt kan särskilja sina erbjudanden från de som konkurrenterna erbjuder
konsumenterna. Axelsson och Agndal (2012) påtalar att det fjärde P:et, påverkan (eng.
promotion), avser de aktiviteter som ett företag använder för att kommunicera med
omgivningen och marknaden.

Mossberg och Sundström (2011) framhåller att det svenska samhället genomgår ständiga
förändringar och har gått från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle samt ett
upplevelsesamhälle. Författarna påtalar att i takt med detta förändras även marknadsföringen.
I den tidigare marknadsföringen har en människas sinnen förbisetts men enligt Hultén,
Broweus och Van Dijk (2011) kan en användning av sinnena inom marknadsföringen utgöra
ett kundbemötande som möter individen på ett djupare plan än vid traditionell
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marknadsföring. Detta innebär att kunder genom sinnesmarknadsföring kan känna igen ett
företag efter de sinnesavtryck som de lämnar hos kunden, menar Hultén et al., (2011).

Enligt Bone och Ellen (1999) har människan sedan urminnes tider förlitat sig på sina fem
sinnen; syn, hörsel, lukt, känsel och smak, för att bedöma omgivningen och eventuella faror.
De fem sinnena är väsentliga för en människas uppfattning om dess omgivning och vi
använder idag fortfarande dessa sinnen för att uppskatta den miljö vi befinner oss i.
Författarna framhäver vidare att sinnena inom detaljhandeln används för att värdera produkter
och tjänster utifrån dess egenskaper, för att välja det som uppskattas och välja bort det som
inte uppskattas.

Spangenberg, Crowley och Henderson (1996) menar att aktörer inom detaljhandeln blir allt
mer medvetna om att butiksmiljön avsevärt påverkar försäljning och kunders tillfredsställelse.
Denna definierar Bitner (1992) som servicelandskap, vilken är den fysiska miljö som utgörs
av en serviceprocess och omsluts av ett landskap. Kotler (1974) förklarar att platsen omgärdas
av en atmosfär (eng. the air surrounding a sphere) som alltid finns närvarande inom samtliga
köpsituationer. Underhill (2010) betonar även att butikslayout, ljud, ljussättning och färger
används för att påverka kunders upplevelse i butiken. Författaren anser vidare att med hjälp av
ljussättning kan detaljhandlare bland annat få kunden att uppmärksamma produkter som de
vill sälja mer av och olika genrer av musik kan få kunden att röra sig snabbare eller
långsammare genom butikslandskapet. Hultén et al., (2011) framhåller att de fem sinnena är
centrala för individers köpupplevelser och genom sinnena blir dem medvetna om och
uppfattar produkter samt varumärken på olika sätt.
”Sinnesmarknadsföring skiljer sig från mass- och relationsmarknadsföring genom att ha sin
utgångspunkt i kundernas sinnesupplevelser.”
(Hultén, Broweus och Van Dijk, 2011 s.19)

Underhill (2010) påtalar att individer tycker om att strosa omkring i butiker och titta, beröra,
dofta, lyssna och smaka på utbudet som erhålls i butikerna. Spangenberg et al., (1996) visar i
sin studie att känslomässiga reaktioner till ett servicelandskap kan överföras till produkter i
miljön och det finns därmed ett samband mellan trivseln i miljön och hur kunden upplever
produkterna i denna. Hultén et al., (2011) menar att marknadsföringen länge har präglats av
synsinnet och detta har varit det mest dominerande sinnet inom marknadsföring, men idag har
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intresset för samtliga fem sinnen ökat inom detaljhandeln. Enligt Hultén et al., (2011),
Underhill (2010), Spangenberg, Sprott, Grohmann och Tracy (2006) och Spangenberg et al.,
(1996) bör detaljhandlare tillåta kunderna att använda de fem sinnena då mycket forskning
tyder på att detta påverkar kundernas upplevelser av servicelandskapet.

1.2 Problemdiskussion
Hultén et al., (2011) påtalar att luktsinnet har framträtt allt mer inom forskningen de senaste
åren, där dofter skapar en stor del av de emotionella inslag som individer möts av i vardagen.
Författarna anser vidare att många företag inser att kunders välbefinnande och upplevelser till
stor del beror på vilken omgivning de vistas i, där doften kan utgöra en stor påverkan på hur
kunderna upplever denna miljö. Spangenberg et al., (1996) framhäver att forskningen tyder på
att mindre förändringar i ett servicelandskap, som att införa en svag doft kan öka
tillfredsställelsen av butiken och en behaglig doft kan medföra en positiv inverkan på kunders
köpprocesser och bedömning av produkter.

Hultén et al., (2011) skriver att när kundernas sinnen stärks genom dofters användning bidrar
detta till en viktig del inom ett företags sinnesmarknadsföring. Det har även visat sig enligt
författarna att introduceringen av dofter i servicelandskap har ökat vinsterna med upp till 40
procent. Doftens roll är bland annat att skapa uppmärksamhet till produkterna i ett
servicelandskap och Spangenberg et al., (1996) och Hultén et al., (2011) påpekar att ambienta
dofter tillika stämningsdofter inte har ursprung i en viss produkt, utan är allmänt
förekommande i en miljö. Författarna framhåller att dessa dofter kan vara av stort intresse
eftersom de kan påverka intrycket av butiken och dess produkter.

Vidare hävdar Hultén et al., (2011) att luktsinnet kan minnas och urskilja över 10 000 tusen
olika dofter och har stor betydelse för människans upplevelser och minnen. Dofter kan
dessutom användas som uttryck för kvinnligt och manligt. Författarna nämner att studier har
visat att kvinnor och män upplever dofter olika och påverkar på så sätt deras konsumtion och
beteende i butiken. Vidare påtalar författarna att 80 procent av män och 90 procent av kvinnor
härleder en doft till särskilda minnen och upplevelser. Endast en förnimmelse av en tidigare
upplevd doft kan få en individ att associera denna till upplevelser som skett tidigare. En
medvetenhet kring doften i en individs medvetande krävs inte för att en doft ska befästas i
minnet. Enligt Hultén et al., (2011) är dofter en naturlig del av människors vardag och har
dessutom en betydelse för människans sinnesstämning och psykologiska tillstånd samt har
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visat sig minska stress. Dofter kan bidra till människors beteende, humör och välbefinnande.
De är dessutom minnesrika och en doftupplevelse kan differentiera och positionera och
därmed stärka ett varumärke ur ett långsiktigt perspektiv, poängterar Hultén et al., (2011).

Parsons (2009), Spangenberg et al., (1996), Spangenberg et al., (2006), Bone och Ellen
(1999) och Herz , Beland och Hellerstein (2004) menar att doft påverkar kunder på ett subtilt
sätt, vilket visar på de potentiella fördelar som doft i ett servicelandskap innebär. Hur kunder
påverkas skiljer sig i studierna, men att placera en behaglig och positiv doft i
servicelandskapet har bland annat påverkat individers utvärderingar av både butiksmiljön och
produkterna i denna miljö, samt deras beteende och tiden som spenderas i butiken. Herz et al.,
(2004) anser att de dofter som är välbekanta uppfattas dessutom som behagligare än de dofter
som är obekanta. Bone och Ellen (1999) framhåller att dofter har en direkt inverkan på
känslor och påverkar humör och affektiva tillstånd, där angenäma dofter leder till en behaglig
sinnesstämning, vilket kan leda till en ökad försäljning.

Både Parsons (2009) och Spangenberg et al., (1996) påtalar att specialbutiker, som bagerier
och florister, förlitar sig på produkternas egna dofter för att påverka kundernas attityder och
beteende. Däremot har de ingen konkurrensfördel gentemot andra liknande butiker då de alla
utgörs av en och samma doft. Författarna menar vidare att en normalt doftfri butik däremot
har potentiella fördelar och möjligheter att särskilja sig från övriga butiker som säljer liknande
produkter genom att införa en doft i servicelandskapet. Förekomsten av doft i motsats till
avsaknad av doft tenderar att öka kunders intresse och tillfredsställelse hävdar författarna.
Spangenberg et al., (2006) menar att butiker inom detaljhandeln som erbjuder produkter där
en naturlig eller förväntad doft inte föreligger därmed kan tillägga stämningsdofter till
butiksmiljöerna. Detta för att påverka kunders kognitiva bearbetning, affektiva responser samt
kunders köpavsikter och därmed deras upplevelse av butiksmiljön. Parsons (2009) anser att
endast närvaron av en behaglig doft emellertid inte är tillräcklig, utan det krävs en
överensstämmelse mellan doft och produkter i en butiksmiljö. På marknaden erbjuder företag
många produkter som inte har en naturlig association till en specifik doft, men om en
kongruent

doft

införs

sker

en

förbättring

av

kunders

informationsbearbetning,

produktutvärdering samt förändrar kunders köpbeteende, skriver Parsons (2009).

Parsons (2009) och Spangenberg et al., (2006) visar i sina undersökningar att dofter som är
förenliga med servicelandskapet förbättrar bedömningen av produkter mer än i de fall då
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oförenliga dofter placeras i butiksmiljön. Parsons (2009) betonar användningen av en
associerad doft som kan ha positiva effekter på kunders uppskattning av butiken. Således, om
det finns en doft som kan associeras med en naturligt doftfri butik, är det möjligt att
kundernas affektiva och beteendemässiga responser förbättras, skriver Parsons (2009). Detta
kan erbjuda konstruktiva fördelar för butiken. Återförsäljare kan på så sätt skapa en miljö som
är attraktiv för kunder. Författaren antyder vidare att om två olika associerade och behagliga
dofter till butiken dessutom kan användas kan dessa alterneras för att bättre stimulera
kunderna. Hultén et al., (2011) förklarar vidare att företag även kan skapa en signaturdoft
vilken då innehar avsikten att associeras till ett specifikt varumärke. Det är därför av stor vikt
att använda signaturdofter på ett medvetet sätt, då en signaturdoft kan förtydliga identiteten
hos ett varumärke. En signaturdoft behöver dessutom inte vara unik i den form att inget annat
företag använder doften.

Morrin och Ratneshwar (2003) påpekar att användningen av miljöparfymering har vuxit till
en stor industri. Metoder på marknaden antyder underförstått att dofter i miljön har förmågan
att påverka många aspekter av konsumentbeteende. Det finns idag lite forskning med fokus på
överensstämmelse mellan stämningsdoft och de produkter som finns i en fysisk butik, som
normalt inte innehar naturligt förekommande dofter. Det finns dessutom inte många studier
som visar hur ambienta dofter påverkar kundens beteende i en klädbutik. Vi ser därför ett
kunskapsgap vad gäller hur kundens shoppingbeteende påverkas av närvaron av en
stämningsdoft i en naturligt doftfri fysisk butik. Utifrån vår diskussion vi fört ovan ser vi stora
möjligheter för doftneutrala butiker att införa dofter i servicelandskapet för att påverka
kunders beteende samt välbefinnande och därmed stimulera deras sinnesupplevelse i butiken.
Därmed finner vi det intressant att vidare undersöka stämningsdofters inverkan på kunder i en
klädbutik.

1.3 Forskningsfråga
Utifrån den problemdiskussion som förts ovan har vi valt att utforma och söka svar på
följande forskningsfråga:

- I vilken utsträckning påverkar närvaron av en stämningsdoft kunders beteende i en
klädbutiks servicelandskap?
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1.4 Syfte
Vi ämnar undersöka och analysera vilken av de associerade stämningsdofterna vanilj och vit
orkidé som är bäst lämpad och kan utgöra en signaturdoft till klädbutiken Kompaniet i
Kalmar. Uppsatsens syfte är därmed att jämföra hur införandet av dessa dofter påverkar
kundens beteende i servicelandskapet.

1.5 Avgränsningar
I studien har en teoretisk avgränsning kring ämnet känselsinnet utförts då vi inte berör teori
som behandlar detta område. Därför kommer vi i hypotesen som innefattar om kunderna rör
vid klädesplagget inte behandla känselsinnet. Vi ämnar därmed behandla teori om mäns och
kvinnors shoppingbeteende och därigenom om och hur kunden undersöker produkter samt hur
detta beteende påverkas av en stämningsdoft, utan att omnämna känselsinnet.
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2. TEORETISK REFERENSRAM OCH HYPOTESER
___________________________________________________________________________
I detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensramen som ligger till grund för studien
och våra hypoteser. Kapitlet börjar med att beskriva sinnesmarknadsföring, för att sedan leda
in på manligt och kvinnligt shoppingbeteende och slutligen redovisa för luktsinnet och
stämningsdoft i servicelandskapets atmosfär. Referensramen utmynnar i en presentation av de
åtta hypoteserna.
_________________________________________________________________________________________

2.1 Sinnesmarknadsföring
Hultén et al., (2011) betonar att under en mycket lång tid inom marknadsföringen har de fem
sinnena syn, ljud, lukt, smak samt känsel försummats. Detta påpekar även Krishna (2010) då
författaren menar att de sensoriska aspekterna av produkterna under en lång tid har ignorerats.
Författaren menar vidare att det är först under det nya millenniet som företag i en högre grad
börjat beakta de sensoriska aspekterna av produkter. Underhill (2010), Hultén et al., (2011),
Lindstrom (2005) och Krishna (2010) framhäver att varje individ uppfattar och blir medveten
om företeelser samt produkter med hjälp av de fem mänskliga sinnena. Hultén et al., (2011)
och Krishna (2010) menar att det är av stor vikt för företag att skapa sig en kunskap inom
detta område, då en mer framgångsrik marknadsföring kan erhållas samt att individens
upplevelse av företaget kan bli mer individuell. Hultén et al., (2011) och Lindstrom (2005)
hävdar därför att företag måste kunna tilltala kunderna på andra sätt än vad som tidigare gjorts
inom den traditionella marknadsföringen.
Krishna (2010) definierar sinnesmarknadsföring som en marknadsföring vilken engagerar
kundernas sinnen och påverkar deras beteende. Hultén et al., (2011) påtalar vidare att det är
den mänskliga hjärnan som står i centrum inom sinnesmarknadsföring. Krishna (2010)
påpekar att genom att skapa nya sensationer eller endast uppmärksamma befintliga
förnimmelser kan detta öka attraktionskraften inför en produkt. Rodrigues, Hultén och Brito
(2011) skriver att sinnesmarknadsföring behandlar hur företag kan etablera en
varumärkesimage vilken knyter an till kundernas livsstil, identitet samt personlighet genom
olika sinnesstrategier. Författarna menar vidare att olika nyckelfaktorer, vilka kontrolleras av
företaget, används för att skapa en specifik multi-sensorisk atmosfär kring produkterna som
företaget erbjuder.
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Lindstrom (2005) framhåller att genom de fem sinnena kan människor uppleva den värld de
lever i. Författaren menar vidare att människorna kommer att komma ihåg produkterna som
de nyttjar med hjälp av de fem sinnen, och dessa minnen kopplas därefter till
sinnesstämningar samt känslor hos individen. Underhill (2010) förklarar att vid användning
av de fem sinnena kommer kunderna att välja samt välja bort vissa produkter. Utan den
sensoriska aspekten under en köpprocess skulle det skapas svårigheter kring att uppleva det
som ämnas köpas. Därför betonar författaren att dagens inköp allt mer baseras på att kunderna
vidrör och provar det som skall inhandlas, då många individer vill uppleva produkten före
köp.
Hultén et al., (2011) menar att fler företag försöker skapa sinnesupplevelser via nya
emotionella inslag, då allt fler individer efterfrågar skräddarsydda samt personliga produkter.
Detta innebär att massmarknadsföringen som en gång dominerade blir allt mer ifrågasatt. Den
relationsmarknadsföring som även fortplantats inom flertalet företag för att stärka relationerna
med kunderna, blir inte speciellt personlig utan mer datoriserad. De framhåller vidare att det
inte

går

att

likställa

massmarknadsföring

och

relationsmarknadsföring

med

sinnesmarknadsföring, då sinnesmarknadsföring istället tar sin utgång i kundernas
sinnesupplevelser. Hultén et al., (2011) anser att bemötandet av kunden bygger på känslor,
värderingar, logik och rationalitet. Dahlén (2003) påtalar vidare att marknadsföring bör tilltala
samt väcka känslor hos kunderna vilket bidrar till ett kraftfullt kommunikationsverktyg.
Hoolbrook och Hirschmann (1982) och Schmitt (2003) förklarar att kunder söker efter nya
konsumtionsupplevelser i sin vardag och därför har konsumtionsprocessen påverkats av detta
behov, då kunderna ständigt söker efter nya emotionella samt upplevelserika inslag. Hultén et
al., (2011) skriver att genom användning av sinnesmarknadsföring kan kundens upplevelse av
företaget individualiseras samt fördjupas genom att nya sinnesupplevelser erbjuds. Krishna
(2010) hävdar att kundernas beteende påverkas med hjälp av sinnesmarknadsföring då detta
tilltalar deras känslor, uppfattningar samt minnen. Sinnesmarknadsföring kan därför bidra till
att produkter som vanligtvis inte skulle uppmärksammas faktiskt gör det. Hultén et al.,
(2011), Underhill (2010) och Schmitt (2003) framhäver att utan de mänskliga sinnena skulle
inga intryck kunna skapas och därför är sinnena helt avgörande för en människas upplevelse.
Schmitt (2003) hävdar vidare att det främsta målet inom ett företags marknadsföring bör vara
kundernas upplevelser. Med hjälp av sinnena i fokus kan företag lättare särskilja sig från sina
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konkurrenter men framförallt göra avtryck i kundernas medvetande framhåller Hultén et al.,
(2011).
Rodrigues et al., (2011) förklarar att det är i den mänskliga hjärnan som den sensoriska
informationen lagras och där en bild skapas av företaget, vilket är ett resultat av positiva eller
negativa sensoriska upplevelser. Hultén et al., (2011) menar vidare att en subjektiv upplevelse
ligger till grund för upplevelselogiken, vilken är individuell samt utgår från hur människans
fem sinnen tolkar en upplevelse. Detta sker antingen med hjälp av ett sinne åt gången eller
tillsammans,

vilket

författarna

väljer

att

benämna

som

en

multi-sensorisk

varumärkesupplevelse. Bemötandet av kunden kan därför ske genom att ett eller fler sinnen
framhävs, vilket inte sker på samma sätt inom traditionell samt relationsmarknadsföring.
Enligt författarna kan en multi-sensorisk varumärkesupplevelse bidra till en långsiktig och
stark relation till kunden.

Hultén et al., (2011) förklarar vidare att en strategisk sinnesmarknadsföring innebär att
företaget förmedlar sin identitet samt kärnvärderingar med ett eller flera sinnen. Rodrigues et
al., (2011) belyser att genom användningen av sensoriska strategier som sker baserat på
emotionella-, kognitiva- eller värdebaserade faktorer kan företag differentiera sina produkter
och sitt varumärke. Hultén et al., (2011) framhåller att en upplevelse inte framkallas på egen
hand utan sker via inslag från marknadsföringen. Sinnesupplevelser stimuleras vanligtvis
genom ett eller flera sinnen, dock har inte alltid varje sinne inom marknadsföringen varit väl
planerade. Detta kan därför bidra till att ett företag inte når kundernas sinnen på ett lämpligt
sätt. Enligt Hultén et al., (2011) är det därför av stor vikt att de sinnesupplevelser som skapas
stämmer väl överens med företagets värderingar samt identitet, så att ett korrekt budskap till
kunderna förmedlas.

2.2 Manligt och kvinnligt shoppingbeteende
Kuruvilla, Joshi och Shah (2009) skriver att män köper och kvinnor shoppar och tidigare
forskning om shopping har visat att det finns en stor skillnad mellan mäns och kvinnors
köpbeteende. Underhill (2010) framhåller en lärdom som han menar är allmänt vedertagen,
vilken är att shoppare av det manliga könet inte är särskilt förtjusta i att handla, vilket bidrar
till att de inte gör det speciellt ofta. Kuruvilla et al., (2009) poängterar att män generellt ägnar
mindre tid till att shoppa än vad kvinnor gör, dock tenderar män till att spendera mer pengar
än kvinnor när de handlar. Författarna framhåller vidare att kvinnor ägnar dubbelt så lång tid
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som männen i en butik och att den typiska fönstershopparen är en kvinna. Kvinnor är även
mer benägna att besöka butiker och de tenderar att handla kläder och mode oftare, medan
männen anser att denna aktivitet är av mindre intresse, understryker Kuruvilla et al., (2009).
Shoppingen som en social aktivitet tycks emellertid oförändrad menar Underhill (2010) och
att shoppa tillsammans med väninnor är något som kvinnor fortfarande ser ett nöje i. Kvinnor
som handlar i sällskap köper ofta mer och spenderar en längre tid i butikerna än de kvinnor
som handlar ensamma eller tillsammans med en man. Därmed har männen en inverkan på
shoppingprocessen även om de själva inte handlar, poängterar Underhill (2010).
Underhill (2010) påtalar att det finns två grundstenar i shopping, vilka är att män ses som
jägare och kvinnor som samlare som kan nöja sig med att betrakta produkter under en
shoppingtur. Vidare skriver författaren att kvinnor kan fördriva en hel dag i ett köpcentrum
utan att faktiskt köpa något men ändå tycka att det är väldigt trivsamt. Att i ett lugnt tempo gå
in i butiker, undersöka och jämföra varor och dess prisvärdhet, prata med personal, prova och
till slut genomföra ett köp eller med andra ord shoppa, är något som kvinnor har ett större
tycke för, framhäver Underhill (2010). Denna teori styrks även av Schmidt-Thurow och
Sköld-Nilsson (2008) som understryker att när männen besöker en butik betraktas de som
jägare och 70 procent av dem vet exakt vad de vill ha.
Underhill (2010) beskriver att manliga shoppare oftast är mer irrationella och att de lägger ner
mindre tid på att undersöka varorna. När en man besöker en butik letar de fortast möjligt upp
den avdelning som är av intresse, väl där plockar mannen upp en vara för att sedan köpa
produkten. Författaren skriver vidare att när en typisk man handlar är det bäst att gå åt sidan
för att inte riskera att bli överkörd av honom. Schmidt-Thurow och Sköld-Nilsson (2008)
betonar att männens shopping är mer effektiv på grund av att de inte vistas lika länge i
butikerna som kvinnor.
Schmidt-Thurow och Sköld-Nilsson (2008) skriver att kvinnor som shoppar har en mycket
längre uthållighet än män som shoppar. Då mannen shoppat i 72 minuter vill han redan
avsluta det, medan en kvinna kan fortsätta att shoppa i ytterligare en halvtimme. Enligt
författarna beror det på att kvinnor i större utsträckning ser shopping som ett nöje, till skillnad
från männen som ser det som en uppgift att avklara. Detta styrks även av Otnes och McGrath
(2001) och Hoeger, Young och Schroeder (2006) som även de påtalar att män och kvinnor
shoppar annorlunda och att kvinnor är mer positiva till shopping än vad männen är. Otnes och
McGrath (2001) framhäver vidare att när män shoppar ser de snarare att det fyller ett
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instrumentellt behov än att shoppa för shoppandets skull. Dock påtalar Hoeger et al., (2006)
att senare forskning har visat att mäns och kvinnors köpbeteende egentligen inte skiljer sig
speciellt mycket åt och att mäns köpbeteende inte ska ignoreras. Underhill (2010) framhäver
att kvinnans shoppingbeteende har ändrats till att bli mer likt det beteende som männen
uppvisar.
Kuruvilla et al., (2009) framhäver att män och kvinnor associerar shopping till en feminin
aktivitet eller anser att det är en kvinnlig uppgift. Det styrks även av Underhill (2010) som
menar att shopping fortfarande är och alltid kommer att vara, först och främst tilltänkt för
kvinnor. Han skriver vidare att när män handlar ägnar de sig åt en aktivitet som till sin natur
är kvinnlig. Dock framgår det av Kuruvilla et al., (2009) att nyligen genomförda studier visar
en ökning av männens delaktighet i aktiviteter som är relaterade till shopping.
Otnes och McGrath (2001) har identifierat tre stereotyper om manligt shoppingbeteende, vilka
är greppa och gå (eng. grab and go), gnälla och/eller vänta (eng. whine and/or wait) och
rädsla för det feminina (eng. fear for the feminine). Greppa och gå innebär enligt författarna
att männen endast vill gå in i en butik, köpa det som de ska ha för att sedan lämna butiken så
fort som möjligt. De menar vidare att detta är något som skiljer sig mellan män och kvinnor
eftersom att män inte gör shopping till en social- eller fritidsaktivitet, vilket har observerats
hos kvinnor. Den andra stereotypen benämner Otnes och McGrath (2001) som gnälla
och/eller vänta och förklarar den som att yngre män i grunden blir missbelåtna och att äldre
män blir uttråkade då de följer med andra, speciellt kvinnor, för att shoppa. De menar vidare
att denna stereotyp kan relateras till åldern, yngre män tenderar att gnälla då de får vänta på
sitt sällskap, medan äldre män väntar på att sällskapet ska slutföra sina inköp. Otnes och
McGrath (2001) framhäver även att äldre män kan finna shopping som fysiskt påfrestande.
Den sista stereotypen benämner författarna som rädsla för det feminina, vilket innebär mäns
motvilja att köpa produkter som har feminina kopplingar.
Branschen där det är mest självklart att prova och känna är inom kläder skriver Underhill
(2010) och framhåller att det är få butiker som inte låter kunderna känna på alla produkter
som erbjuds. Författaren påpekar att provrummen har en stor betydelse och att de inte endast
är en bekvämlighet utan även fungerar som ett säljverktyg. Sannolikheten att en kund köper
något är större om denne även provar och det enda som hindrar en man från att köpa de
klädesplagg som provats i ett provrum påtalar Underhill (2010) är om det är fel storlek.
Kvinnor som provar kan däremot avfärda de kläder som har den exakt rätta storleken på grund
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av att provandet för dem bara är en del i den urvalsprocess som sker. I en studie av Underhill
(2010) framkommer det att 65 procent av de män som provade något också genomförde ett
köp, det kan jämföras med de kvinnor som deltog, där endast 25 procent av dem som provade
något också köpte det.
Underhill (2010) betonar att för många kvinnor innebär shopping psykologiska och
känslomässiga aspekter, de kan komma i ett slags drömtillstånd då de shoppar och de
utvärderar gärna produkternas för- och nackdelar. Kvinnor är ofta väldigt noggranna med
minsta lilla inköp vare sig det gäller köp av kläder, livsmedel eller ett hus. Författaren menar
även att kvinnor kräver mer av den miljö där de shoppar än vad männen gör. Kvinnor
interagerar gärna med personalen och är nöjda med en miljö där innehållet successivt
avslöjas. Därmed behöver kvinnor shoppingmiljöer där de kan gå i sin egen takt och tillbringa
tid, påpekar Underhill (2010).

2.3 Doft
2.3.1 Luktsinnet
”Till skillnad från de andra sinnena behöver lukten ingen tolk. Effekten är omedelbar och
oförvanskad av språk, tanke eller översättning.”
(Ackerman 1992, s. 22)
Ackerman (1992) i samstämmighet med Herz (2007) skriver att det första sinne som
uppenbarade sig i de rörliga livsformerna som uppstod på jorden var luktsinnet. Faktum är att
det fungerade så bra att vår hjärna så småningom växte utifrån den olfaktoriska vävnaden.
Ackerman (1992) menar att genom luktsinnet, som en värdefull testapparat, kunde människan
undvika att giftiga ämnen kom in i kroppens ömtåliga system. Luktsinnets grundläggande
syfte var och är att upptäcka kemikalier för att möjliggöra för en organism att veta vad som är
bra och vad som är dåligt för det grundläggande målet att överleva, skriver Herz (2007). Från
denna väldigt enkla överlevnadsguide har luktsinnet utvecklats till ett mycket invecklat
system som bestämmer vårt beteende. Författaren anger att lukt tillsammans med känslor är
placerade i samma nätverk av neurala strukturer som kallas det limbiska systemet och är en
uråldrig del av hjärnan. Den grundläggande limbiska strukturen för att interagera med vårt
luktcenter är amygdalan. Herz (2007) framhäver att detta område av hjärnan som hanterar lukt
och känslor är så pass sammanflätade och medberoende som två områden kan vara. Utan
amagdylan kan vi inte uppleva eller hantera emotionella erfarenheter, vi kan inte uttrycka våra
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egna känslor och vi kan inte lära oss samt komma ihåg emotionella händelser. Med andra ord,
förmågan att uppleva och uttrycka känslor växte direkt ur vår hjärnas förmåga att bearbeta
lukt, skriver Herz (2007).
Stenson och Bresle (2002) påpekar att människans sinnen reagerar på signaler eller
stimuleringar utifrån och för luktsinnets del startas reaktionen av luftburna molekyler. Herz
(2007) skriver att vi varje dag andas in åtminstone 23 000 gånger och med varje andetag finns
en möjlighet att uppfatta en doft. Stenson och Bresle (2002) skriver att luften som andas in
transporteras förbi näsmusslorna och delar upp luftströmmen i tre delar då näshålan är
uppdelad i tre våningar. Inandningsluften passerar vid lugn och normal andning de två
nedersta våningarna och det är inte förrän människan luktar på någonting, eller ”sniffar”, som
en större del av inandningsluften passerar den översta tredje våningen. Det är här som
luktsinnescellerna är placerade och vid en kraftigare inandning transporteras molekylerna
närmre luktreceptorerna som finns i en bakre del av näsan, vilket innebär att doften upplevs
tydligare, menar Stenson och Bresle (2002).

Ellervik (2011) påtalar att det är luktreceptorerna, som är speciella proteiner på luktcellernas
yta, som möjliggör för oss att känna igen doften hos olika molekyler. I kroppen har vi en stor
mängd av olika receptorer och deras uppgift är att sända nervsignaler då de påverkas av ett
stimuli. Luktreceptorerna är specialister på att identifiera molekyler i vår omgivning och
sedan förmedla ett doftintryck. Författaren påtalar även att det precis bakom näsan finns ett
område som benämns luktepitelet där det finns miljontals luktceller. Herz (2007) framhåller
att efter det att kemikalierna som vi luktar får kontakt med receptorer i luktsinnets epitelum,
skickas nervimpulser till luktbulben, som Hultén et al., (2011) menar är hjärnans
huvudsakliga luktområde. Från denna vidarebefordras sedan doftinformationen till
luktcortexen och det limbiska systemet, och därifrån vidare till olika regioner av hjärnan,
inklusive syn-, smak- och känselcentrat, skriver Herz (2007).
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Figur 2:1 Luktreceptorer och luktsinnets organisation (Wikimedia 2009).

Stenson och Bresle (2002) påpekar att luktsignalerna når hjärnan snabbt och att det endast tar
ungefär 0.05 sekunder för att luktimpulserna ska nå hjärnan. Luktsinnet skiljer sig därmed
från övriga sinnen då detta är mer direkt på grund av att det inte sker någon omvandling av
signalen från luktcellerna till hjärnan. Detta innebär att det är svårt för människan att
förvränga en doftupplevelse, vilket innebär att vi ofta litar på den aktuella doften. Stenson och
Bresle (2002) framhåller att luktimpulserna som når hjärnan tolkas och omvandlas till
luktförnimmelser som sedan jämförs med de kända dofter som finns lagrade i hjärnans
luktarkiv. Författarna menar att det även finns information om händelser och känslor lagrade
här och om doften finns registrerad känner vi igen den och kan på så vis framkalla bilder av
tidigare minnen och upplevda händelser. Lawless och Engen (1977) påtalar även att
doftminnet är långvarigt och flera andra studier tyder på att minnet för olika dofter skiljer sig
från minnet av andra stimuli. Författarna menar vidare att dofter har en slående tendens att
återuppliva minnen från det avlägsna förflutna med känslomässig påverkan.
Det framgår av Herz (2007) att varje människa upplever en doft individuellt och vi kopplar
samman denna med personliga upplevelser och känslor. Stenson och Bresle (2002) menar att
det därmed är nära på omöjligt att förutsäga hur en individ upplever en doft. Författarna
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hävdar att uppfattningen av en doft därmed varierar både från person till person och därtill
beroende på tidpunkt på dagen, sinnesstämning, ålder med mera, skriver Stenson och Bresle
(2002). Till följd därav är det oerhört svårt att veta huruvida en persons uppfattning av en doft
överensstämmer med andra personers uppfattning.
Herz (2007) skriver att det allmänna antagandet är att vi har en medfödd benägenhet att gilla
eller ogilla vissa dofter. Författaren påpekar dock att våra doftpreferenser är inlärda och
skriver att innan vi har upplevt en doft är den meningslös och kan liknas vid ett oskrivet blad.
Dock, när en person väl upplever den kommer det sammanhang; plats, situation, person eller
händelse, och det känslomässiga värdet av detta sammanhang att förknippas med doften.
Hädanefter kommer doften att anta den känsla som uppstod vid detta tillfälle och resultera i
ett gillande eller ogillande. Författaren uppger att luktsinnet därmed inte är predisponerat till
att uppskatta vissa dofter men inte andra, utan snarare redo att förknippa en doft med vad som
är bra och vad som är dåligt baserat på erfarenheten av denna doft. Herz (2007) menar vidare
att det finns två fysiska faktorer som påverkar en luktuppfattning, vilka är trigeminal
stimulering och genetiska skillnader. Trigeminal stimulering hänvisar till det faktum att
nästan alla dofter har en känsla kopplad till dem och inte endast en lukt. En andra faktor är de
individuella skillnaderna i vår arvsmassa och sannolikheten är stor för att två människor inte
har exakt samma luktreceptorer aktiva. Författaren framhåller att skillnader i den genetiska
koden innebär att människor har olika genetiskt uppbyggda luktreceptorer, som kan påverka
hur olika individer uppfattar dofter.
Som en följd av detta framhäver Stenson och Bresle (2002) att det inte finns en enstaka doft
som alla människor uppfattar som fullständigt bra eller dålig. De menar att kvinnor är både
känsligare och bättre på att identifiera olika dofter än vad män är. Även Hultén et al., (2011),
påpekar att dofter kan användas som uttryck för manligt och kvinnligt, av den orsaken att män
och kvinnor upplever dofter på olika sätt. Författarna påpekar att kvinnor är för vissa dofter
mer känsliga än män samt att de har en större fallenhet att känna igen dofter. Även Herz
(2007) och Stenson och Bresle (2002) framhåller att en kvinnas luktsinne är bättre än en
mans, men endast vid några få dagar i månaden under ägglossningen. Under resten av tiden är
kvinnor inte bättre än män att upptäcka dofter.
Stenson och Bresle (2002) framhåller att syn- och hörselsinnet är mer betydelsefulla för
människan och det relativa omfånget av luktsystemet är mindre än dessa sinnen. Dock utgör
luktsinnet en stor del av hjärnbarken även hos människan och dofter spelar förmodligen en
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större roll i människors liv än vad de är medvetna om, menar Stenson och Bresle (2002).
Ackerman (1992) påtalar även att vi inte behöver luktsinnet för att överleva, men människor
värnar om det och utan luktsinnet känner individer sig desorienterade. Dofter har därmed en
stor inverkan på vår bedömning av både föremål och andra människor.

2.3.2 Stämningsdofter i servicelandskapets atmosfär
Bitner (1992) benämner den fysiska miljön med begreppet servicelandskap (eng.
servicescape). I detta landskap interagerar kunderna med personalen under en serviceprocess
och där deras beteende påverkas av servicelandskapet. Grönroos (2008) påtalar därför att det
är av stor vikt att utforma omgivningen på ett lämpligt sätt i vilken serviceprocessen sker.
Bitner (1992) förklarar att ramverket för servicelandskapet består av ett flertal dimensioner
vilka är miljömässiga dimensioner (eng. physical enviroment), holistisk miljö (eng. holistic
enviroment), moderatorer (eng. moderators), interna reaktioner (eng. internal responses) och
beteende (eng. behavior). Författaren anser att den miljömässiga dimensionen innehåller
villkor i rumsmiljön som bland annat innebär luftkvaliteten, ljud, lukt, temperatur samt musik
som erhålls i servicelandskapet. Inom den miljömässiga dimensionen inkluderas även rum
och funktion vilket innebär den inredning samt layout som finns att tillgå i butiken. Vidare
förklarar Bitner (1992) att symboler, tecken och artefakter ingår i den miljömässiga
dimensionen som bland annat innebär vilken skyltning som finns i den fysiska miljön. Detta
uttrycker Sundström och Mossberg (2011) som inverkande faktorer på kundernas upplevelse
av vistelsen i den fysiska miljön men även köpbeslutet. Bitner (1992) förklarar vidare att
kunderna och de anställdas reaktioner av den fysiska miljön är kognitiva, känslomässiga och
psykologiska, vilka därmed bildar de interna reaktionerna. Dessa interna reaktioner påverkar
individernas beteende i den fysiska miljön.
Kotler (1974) myntade begreppet atmosfär (eng. atmospherics) och författaren tillsammans
med Bitner (1992) och Mossberg och Sundström (2011) anser att en mycket viktig egenskap
av den totala produkten är den plats där denna köps eller konsumeras. Kotler (1974) menar
därmed att platsen samt atmosfären som platsen omgärdas av, ibland är mer betydelsefull
samt inflytelserik än den specifika produkten under köpprocessen. Atmosfären är i vissa fall
också det som utgör den primära produkten. Turley och Milliman (2000), Noad och Rogers
(2008) och Ballentine, Jack och Parsons (2010) framhäver att de fysiska faktorerna i
detaljhandelsatmosfären utgörs av fem huvudkategorier, vilka är exteriör, interiör, layout,
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inköpsställe och mänskliga variabler. Dessa kategorier skriver Turley och Milliman (2000)
utgör grunden för kundernas upplevelse samt interaktion av den fysiska miljön. Noad och
Rogers (2008) framhåller att konsumenten interagerar med dessa atmosfäriska kategorier
under shoppingupplevelsen och som i sin tur avgör om konsumenten väljer att shoppa i den
specifika butiken. Författarna anser vidare att atmosfären på så vis kan påverka kundens
nuvarande beteende i butiken samt deras beteende mot framtida butiksbesök. Kotler (1974)
förklarar vidare att insikten om att utforma interiör samt exteriör på ett lämpligt sätt har vuxit
fram och att atmosfären bidrar till emotionella effekter hos kunden, som på så sätt förbättrar
sannolikheten för ett köpbeslut.
Syftet med en effektiv hantering av alla aspekter inom detaljhandelns atmosfär menar Noad
och Rogers (2008) är att generera ett positivt konsumentbeteende till butiken, vilket kan
återkopplas till ökade nivåer av undersökning av produkter. Författarna framhåller att den
övergripande butiksatmosfären kan påverka mängden spenderade pengar, upprepade köp,
konsumenternas uppfattning av butiken och av produkterna samt den tid som konsumenterna
tillbringar i butiken. Kotler (1974) påtalar att kunder väljer företag utifrån atmosfären och inte
endast för vilka produkter som erbjuds. Författaren och Mossberg och Sundström (2011) är
eniga om att företag som erbjuder liknande produkter kan använda atmosfären för att
konkurrera med varandra. Kotler (1974) förklarar att det dock kan uppstå svårigheter kring att
skapa en atmosfär som är lämplig då varje marknad består av flertalet individer som har
mycket individuella preferenser. Kotler (1974) och Turley och Milliman (2000) påvisar att
den upplevda atmosfären därmed kan variera för olika kunder och en reaktion på färger, ljud,
doft och temperaturer kommer inte att uppfattas på samma sätt av varje individ. Kotler (1974)
menar därför att ju fler kunder ett företag har som skiljer sig från varandra, desto mer varierad
uppfattning kommer dessa att inneha om den atmosfär som företaget erbjuder.
Kotler (1974) framhäver dock att platsens atmosfär kan påverka köpbeteendet på olika sätt
och att atmosfären kan fungera som någonting som väcker uppmärksamhet hos kunden.
Författaren och Mossberg och Sundström (2011) menar vidare att en användning av
exempelvis färg och ljud kan bidra till att företaget väcker reaktioner och känslor hos
kunderna, vilket kan leda till att ett köpbeslut fattas. Kotler (1974) hävdar vidare att de
sensoriska kanalerna för atmosfären är syn, ljud, doft och känsel, då atmosfären i hög grad
granskas via dessa sinnen. Atmosfären har en stor inverkan på kundernas beteende och därför
är det av stor vikt för företag att ta detta i beaktning, påpekar Kotler (1974).
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Hultén et al., (2011) framhåller att marknadsföringens huvudområde oftast är ämnad för
synliga intryck trots att dofter utgör en stor del av människors vardag och känsloliv.
Författarna menar därmed att det finns stora möjligheter för ett företag och varumärke att
stärka sin image hos kunderna genom att uttrycka sin identitet med hjälp av dofter. Herz
(2007) påtalar att företagsvärlden nyligen har insett potentialen med att addera en doft till
butiker och då Bradford och Desrochers (2009) hävdar att varje person i genomsnitt andas 20
000 gånger om dagen innebär varje andetag en möjlighet att rikta uppmärksamhet mot
produkter. Detta sinne är därmed av intresse för marknadsförare på grund av dess potential att
skapa direkta reaktioner av marknadsföringsstimuli. Hultén et al., (2011) menar vidare att
dofter i ett servicelandskap kan bidra till en behaglig atmosfär, öka kundernas trivsel samt
påverka deras lojalitet till butiken och varumärket.

Även Mitchell, Kahn och Knasko (1995) påpekar att marknadsförare har blivit allt mer
intresserade av tanken att konsumenterna kan påverkas av generellt behagliga dofter som inte
nödvändigtvis är relaterade till de produkter som säljs. Bosmans (2006) påtalar att
detaljhandlare förr var begränsade till att använda produktspecifika dofter som utgick från
produkterna själva, men den senaste teknologin möjliggör nu för detaljhandlare att applicera
olika urval av artificiella ambienta dofter till detaljhandelsmiljön. Bosmans (2006) tydliggör
att i motsats till produktspecifika dofter, utgår ambienta dofter inte från en specifik produkt
och Hultén (2014) förklarar att denna typ av doft istället kan påverka individers uppfattning
av ett helt servicelandskap. Författaren skriver bland annat att användningen av doft har som
syfte att skapa en tilltalande atmosfär som i forskningen har ansetts bidra till att kunderna
stannar längre i butiken samt bidrar till en större köpbenägenhet.
Mitchell et al., (1995) påpekar att eftersom luktsinnet tros vara det sinne som är närmst
kopplat till det emotionella centrat i hjärnan, kan marknadsförare använda sig av det för att
påverka människors inställning till bland annat shopping och spendering av pengar. Även
Herz (2007) påtalar att det finns monetära framgångar förknippade med doftande butiker.
Författaren skriver att forskning visar att det har skett en ökning av både kunder och
företagets vinst genom att endast införa en doft. Vidare skriver Bradford och Desrochers
(2009) att en studie påstår att 84 procent av konsumenter var mer benägna att köpa en
produkt, eller uppskattade produkten mer, då en stämningsdoft var närvarande. Bradford och
Desrochers (2009) menar även att konsumenterna skulle betala tio till femton procent mer för
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produkten. Bone och Ellen (1999) påstår därtill att det finns starka stöd för teorin om att
stämningsdofter påverkar miljön och genom att tillägga en låg intensitet av en doft, ökar
omgivningens upplevda angenämhet. Dofter kräver dessutom lite, om någon, kognitiv
ansträngning för att erfaras och grundläggande beteendemässiga reaktioner kan ske utan en
medveten uppmärksamhet från individen. Enkelt närmande eller undvikande beteende kan
därmed uppstå eftersom luktsinnet bearbetas i en mer primitiv del av hjärnan snarare än i en
högre nivå-centra som sker med andra sensoriska stimuli, skriver författarna. Bitner (1992),
Grönroos (2008), Turley och Milliman (2000) och Spangenberg et al., (2006) förklarar detta
närmande samt undvikande beteende som två olika reaktioner hos människan som den fysiska
miljön och dess atmosfär frambringar.
Spangenberg et al., (2006) nämner stimulus-organism-respons modellen (S-O-R) som bland
annat kan visa på den inverkan som dofter har på individers kognitioner, affektioner och
faktiska beteende i köpprocesser. Beträffande dofter i detaljhandelsmiljöer föreslår denna
modell att miljömässiga stimuli (S), som doft, påverkar konsumenters interna utvärderingar
(O), det vill säga affektiva responser som i sin tur framkallar ett närmande eller undvikande
beteende (R). Enligt denna modell bör angenäma dofter därmed leda till en positiv
sinnesstämning och en doft som anses vara mindre angenäm bör leda till en negativ
sinnesstämning. Som en följd av detta framhåller författarna att en behaglig miljö frammanar
ett närmande beteende medan en otrevlig miljö skapar ett undvikande beteende. Morrin och
Ratneshwar (2003) påtalar även att luktsinnet hjälper en organism att avgöra vilka stimuli i
miljön som bidrar till det övergripande överlevnadsmålet. Som ett resultat av detta framhåller
Morrin och Ratneshwar (2003), i likhet med Bone och Ellen (1999), att angenäma
stämningsdofter kan öka konsumenternas närmande beteenden som påvisas genom deras
benägenhet att dröja kvar i doftande miljöer.
Bitner (1992), Grönroos (2008) och Turley och Milliman (2000) förklarar att ett närmande
sker då kunden till exempel stannar längre, utforskar, eller innehar ett större engagemang i
den fysiska miljön vilket Spangenberg et al., (2006) och Donovan, Rossiter, Marcoolyn och
Nesdale (1994) även anser kan bidra till att kunden spenderar mer pengar i butiken.
Undvikande beteende innebär motsatsen av närmande och sker då kunden till exempel inte
stannar en längre stund, utforskar eller uppvisar något större engagemang i den fysiska miljön,
menar Bitner (1992), Grönroos (2008) och Turley och Milliman (2000). Ur ett psykologiskt
perspektiv är vår omedelbara respons av dofter enkla och nästan omedelbara bedömningar av
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gillande eller ogillande, hävdar Herz (2007). Vi närmar oss det som doftar angenämt och
undviker det som inte doftar angenämt. Donovan et al., (1994) hävdar vidare att
tillfredställelsen av den fysiska miljön är den bidragande orsaken till att kunden spenderar mer
tid samt pengar i butiken.
I sin forskning visar Morrin och Ratneshwar (2003) att närvaron av en stämningsdoft
förbättrar återkopplingen (eng. recall) och igenkännbarheten (eng. recognition) av ett
varumärke. Stämningsdoften förbättrar dessutom konsumenternas minne för både bekanta
och obekanta varumärken. Sammantaget föreslår denna forskning att det är förnuftigt att
använda dofter för att stärka ett varumärke. Parsons (2009) påpekar slutligen att dofter kan
påminna en individ om de produkter som finns i den specifika butiken. Då en individ upplever
varumärkets utmärkande doft vid ett annat tillfälle blir denna påmind om varumärket, vilket
kan betyda att kunden får en impuls av att vilja besöka den specifika butiken. Hultén et al.,
(2011) skriver att dofter därmed långsiktigt kan bygga upp en image av ett företag, genom
antingen kortsiktiga marknadsföringsaktiviteter eller långsiktiga där doften utgör en del av
företagets image. Detta innebär att dofter kan skapa bestående minnesbilder hos
konsumenterna och bidra till sinnesupplevelser. Författarna menar att det kan vara en styrka
för ett företaget att använda en doft som inget annat företag använder i sitt servicelandskap.
Vid en användning av en signaturdoft kan företag anknyta specifika dofter till sitt varumärke
och genom dessa atmosfäriska sensationer särskilja sig från övriga, då signaturdoften kan
associeras av kunderna till butiken, skriver Hultén et al., (2011).
En av fördelarna med att tillsätta en stämningsdoft i en butik är att det skapar en nyfikenhet
hos kunderna, särkilt i de fall då den doftande butiken finns placerad i en galleria eller ett
köpcentrum där de övriga butikerna är doftfria, menar Herz (2007). Författaren påtalar vidare
att en studie visar att införandet av en behaglig doft bidrar till fler positiva attityder mot
produkterna, mer engagerade köpavsikter och en vilja att betala högre priser. Spangenberg et
al., (2006) har genomfört en studie där det framkommit att blotta närvaron av en
stämningsdoft tydligt leder till viktiga förändringar i konsumenters utvärderingar av
försäljningsställen och dess miljö, produkterna som erbjuds och som en följd av detta
konsumenternas övergripande konsumtionsbeteende. Herz (2007) påtalar att om doften ska ha
dessa effekter kan den inte endast vara behaglig, utan den måste vara tematisk lämplig till
produkterna i butiken. Situationen eller i vilket sammanhang en individ befinner sig i spelar
därmed en stor roll då det bestämmer vilken doft denna person kommer att acceptera här,
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framhåller Herz (2007). Spangenberg et al., (2006) skriver att människor i allmänhet söker
efter och omfamnar en förenlighet och undviker oförenlighet så mycket som möjligt.
Författarna menar vidare att en viktig aspekt inom luktområdet är om det finns en kongruens
eller förenlighet mellan doften och den erbjudna produkten eller den miljö som produkten
erbjuds i. En doftande miljö framkallar positiva affektiva responser om doften
överensstämmer med konsumenternas förväntningar. Författarna visar även att konsumenter
utvärderar butiken och dess produkter mer förmånligare och är mer benägna att närma sig
butiken vid närvaron av en kongruent stämningsdoft i jämförelse med en inkongruent
stämningsdoft. Spangenberg et al., (2006) visar även i sin studie att vid närvaron av en
kongruent stämningsdoft spenderade konsumenterna även mer tid i butiken, köpte fler varor
samt spenderade mer pengar på deras köp.
I likhet med ovan nämnda författare skriver Bosmans (2006) och Mitchell et al., (1995) att
beroende om huruvida en doft är kongruent eller inkongruent med en produktklass har det
visat sig att en angenäm stämningsdoft påverkar konsumenters beslutsfattanden och
produktutvärderingar. I de experiment som Mitchell et al., (1995) utfört har det framkommit
att i de fall då doften är kongruent med produktklassen är konsumenterna i det kongruenta
förhållandet mer sannolika att uppvisa ett beteende som är förenligt med variationssökning än
individer i det inkongruenta förhållandet. De spenderar även mer tid till att behandla
information om produkterna, är mer sannolika att gå bortom den givna informationen och är
mer benägna att sprida sina val jämnt över alla valmöjligheter än personerna i det
inkongruenta sammanhanget.
I Bone och Ellens (1999) forskning går det även att utläsa att en bättre kongruens mellan doft
och olika produkter resulterade i mer positiva utvärderingar än testet med ingen doft alls eller
testet med en mindre överensstämmande doft. Författarna visar därmed även att vissa dofter,
som generellt uppfattas som behagliga, kan anses vara olämpliga i en viss kontext. Med andra
ord, i konsumentens ögon eller näsa kan det vara så att doften helt enkelt inte "passar"
produkten eller miljön. Mitchell et al., (1995) har i sin forskning visat att i de fall då det finns
en liten eller ingen matchning mellan doften och produktklassen, kan kognitiva störningar
förekomma. Då informationen som aktiveras i minnet är inkongruent med produktklassen, blir
uppgiften kognitivt svårare för konsumenten. Återkallandet eller minnet av uppgiftsrelevant
information kan därmed hämmas på grund av störningar från informationen som aktiveras av
den ambienta doften, menar Mitchell et al., (1995). Bone och Ellen (1999) förklarar detta
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fenomen som i de fall då doften inte överensstämmer med produktklassen, konkurrerar olika
delar av konsumentens upplevelse om kognitiva resurser. Inkongruenta dofter kan därmed
leda till att konsumenten inhämtar irrelevant information, vilket stör bearbetningen av
relevant information och gör uppgiften svårare. Men när doften är förenlig med miljön eller
produkterna i denna, underlättas bedömningar och hämtningen av lagrad information.
Mitchell et al., (1995) har i sin forskning visat att det kan förekomma en kognitiv berikning
då doften är kongruent med en produktklass. Mossberg och Sundström (2011), Davies,
Koojiman och Ward (2003), Hultén (2014) och Spangenberg et al., (2006) framhäver att
företag kan påverka kundernas upplevelse i servicelandskapet genom att stimulera luktsinnet.
Bosmans (2006) hävdar dock att de få studier som undersökt effekterna av ambienta dofter på
konsumenters bedömning har resulterat i blandade resultat. Även om behagliga dofter ibland
ökar utvärderingar verkar de inte alltid göra det. Författaren menar därmed att det är oklart om
och i vilken utsträckning stämningsdofter påverkar konsumenters produktutvärderingar.
Mitchell et al., (1995) menar även dem att medan en del forskning har visat att behagliga
dofter väsentligen ökade kvardröjande och mängden tid som spenderas i butiken, har det inte
funnits några bevis för att dofter ökar antalet köpta produkter eller den totala mängden
spenderade pengar. Herz (2007) menar även att en viktig faktor att ta i beaktning är att butiker
som både säljer dam- och herrkläder inte alltid kan behaga alla sina kunder. Enligt
Spangenberg et al., (2006) är vissa dofter mer tilltalande för män och vissa är mer tilltalande
för kvinnor, vilket innebär att män och kvinnor inte alltid föredrar samma dofter. Herz (2007)
menar att genom att ha en blandning av olika aromer i ett utrymme finns risken för att skapa
en doft som varken är meningsfull eller behaglig.
Spangenberg et al., (1996) har i sin forskning kommit fram till att personer som befinner sig i
en doftande miljö upplever att de har spenderat mindre tid i butiken än de personer som
befinner sig i en doftfri butik. Resultatet från denna studie visar därmed att doft kan leda till
en förstärkt upplevelse för kunder då tiden som de ägnat åt att undersöka produkterna, vänta i
köer eller vänta på hjälp kan fås att upplevas kortare än vad den verkligen är genom
introduceringen av en stämningsdoft i miljön. Parsons (2009) visar även på detta då han
menar att dofter kan motverka eventuella negativa aspekter i en butik, som i de fall då
köbildning uppstår.
Till skillnad från övriga stimuli kan dofter dessutom lätt stängas av och på vilket innebär att
en butik kan begränsa användningen av en doft, skriver Parsons (2009). Att endast ha en doft
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aktiv under en period kan dessutom vara mer effektivt än att ständigt ha den närvarande. I
Parsons (2009) studie om associationsdoft framkommer det tydligt att normalt doftfria butiker
kan tillsätta en associationsdoft för att skapa positiva responser hos kunderna. Fördelen med
att tillsätta en kongruent doft i en normalt doftfri butik är att denna butik innehar en
konkurrensfördel gentemot andra butiker inom samma kategori. För att särskilja sig
ytterligare, om det skulle vara så att fler doftfria butiker börjar använda sig av dofter, föreslår
Parsons (2009) att butiken kan använda olika variationer av ett dofttema för att kunna byta
doften i olika perioder. Slutligen nämner Hultén et al., (2011) att oavsett vilka dofter som en
butik bestämmer sig för att införa är det relevant att välja de dofter som kommunicerar
butikens koncept och som kan ge butiken ytterligare djup och dimensioner.

2.4 Hypoteser
Baserat på ovanstående teori har vi formulerat fyra huvudhypoteser samt fyra delhypoteser.

H1. Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö kommer den
spenderade tiden att bli längre, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.
H1. a) Om en associerad stämningsdoft finns närvarande föreligger det en skillnad i mängden
spenderad tid som män och kvinnor befinner sig i Kompaniets butiksmiljö, än i de fall då en
stämningsdoft inte finns närvarande.

H1. b) Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö påverkar
tiden att fler shoppare provar kläder.

H2. Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö påverkar det
att fler shoppare rör vid klädesplaggen, än i de fall då en stämningsdoft inte finns
närvarande.

H2. a) Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö rör fler
kvinnor vid klädesplaggen, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.

H2. b) Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö rör fler
män vid klädesplaggen, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.
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H3. Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö går fler
shoppare in i Gång 1 och Gång 2, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.

H4. Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö genomförs
fler köp, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.

3. METOD
___________________________________________________________________________
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I kapitlet presenterar och motiverar vi den valda strategin och den metod som uppsatsen
antagit. Vi beskriver också den forskningsdesign som har använts samt hur vi har gått till
väga i de olika momenten som ingår i studien. Avslutningsvis redogörs studiens validitet och
reliabilitet.
___________________________________________________________________________

3.1 Forskningsstrategi
3.1.1 Induktion, deduktion och abduktion
Patel och Davidson (2011) menar att det finns tre olika angreppssätt för en forskare som kan
användas för att relatera teori och empiri till varandra, vilka är deduktion, induktion och
abduktion. Bryman och Bell (2005) skriver att den kvalitativa forskningen är en
forskningsstrategi där vikt läggs vid ord istället för kvantifiering under insamling samt analys
av data och betonar därför ett induktivt synsätt. Författarna framhåller vidare att det induktiva
synsättet innebär att teorin är ett resultat av forskning. Ett induktivt forskningssätt innebär
upptäckandets väg där forskningsobjektet studeras utan en inblick i befintliga teorier,
förklarar Patel och Davidson (2011).

Av Bryman och Bell (2005) framgår det att den kvantitativa forskningen innebär en
kvantifiering vid insamling samt analys av data vilken innehar ett deduktivt synsätt. Patel och
Davidson (2011) menar att deduktion innebär bevisandets väg och kännetecknas av att
slutsatser bildas utifrån befintliga teorier samt allmänna principer och därefter skapas
hypoteser som testas empiriskt. Bryman och Bell (2005) och Patel och Davidson (2011)
påtalar att vid användning av det deduktiva synsättet antas objektiviteten och på så sätt
minskas forskarens enskilda subjektiva tolkningar. Patel och Davidson (2011) skriver vidare
att det dock finns en risk med deduktion då den befintliga teori som forskare utgår från
kommer att styra samt påverka forskningen så att nya iakttagelser inte upptäcks. Författarna
nämner att en kombination av deduktion och induktion benämns abduktion.

För att relatera teori och empiri har vår undersökning antagit en deduktiv forskningsstrategi
med en experimentell design. Då vi utgått från ett deduktivt synsätt har vi i uppsatsen testat ett
antal utvalda hypoteser. Eventuella subjektiva tolkningar kan på så vis minskas i vår studie,
då vi har utfört verkliga experiment. Vi är dock medvetna om att den deduktiva ansatsen kan
ha medfört att de teorier som vi tagit del av tidigare till viss mån kan ha styrt vår forskning
och att vi även kan ha gått miste om nya iakttagelser. Vi anser ändå att det är till vår fördel att
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använda ett deduktivt synsätt, då vi har bildat oss en egen uppfattning och erhållit kunskap
från teorin om det som vi ämnat observera. Vi påstår även att de iakttagelser som vi har gjort i
vårt experiment inte tidigare framkommit då experimentet på Kompaniet i Kalmar inte
genomförts innan.

3.2 Vetenskapligt synsätt
Två vetenskapliga synsätt som Patel och Davidson (2011) beskriver är hermeneutik och
positivism. Ett synsätt som från första början skapades för uppfattning eller tolkning av texter
benämner Bryman och Bell (2005) som hermeneutiken. Hermeneutiken beskrivs av Patel och
Davidson (2011) som den raka motsatsen till positivismen. Grunden för positivismen
framhåller författarna ligger i en naturvetenskaplig eller empirisk tradition och bygger på att
forskaren testar hypoteser genom en empirisk prövning, som till exempel observation. Inom
den positivistiska forskningen delas helheten upp i delar som sedan studeras var för sig.
Bryman och Bell (2005) menar att det är svårt att exakt kunna förklara vad positivismen som
lära innebär då det används på olika sätt i litteraturen.

Då vår studie testar framtagna hypoteser genom en empirisk prövning i form av
observationer, menar vi att det är det positivistiska synsättet som vår studie har antagit. Vi har
i vår studie delat upp helheten genom att indela kundernas beteende i olika
observationspunkter som studerades var för sig, för att lättare erhålla en helhetsbild av
kundens beteende.

3.3 Kvalitativ- och kvantitativ metod
Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) skriver för att få svar på de frågor som ställs i
en undersökning behövs ett tillvägagångssätt, med andra ord en metod. Vanligtvis görs en
skillnad mellan två olika sorters vetenskapliga undersökningar, nämligen kvalitativa och
kvantitativa undersökningar.

Inom den kvalitativa forskningen menar Backman et al., (2012) att forskaren är intresserad av
att veta hur något är eller vilka egenskaper något har, alltså handlar den inte om kvantifierbara
ting. Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) påtalar att forskning av kvalitativ
karaktär främst karakteriseras av ord, tolkning, symboler och text. I en kvantitativ
undersökning beskriver Backman et al., (2012) att forskaren istället undersöker det som går
att mäta och räkna på och det kallas med andra ord för kvantifierbart. I den kvantitativa
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forskningen är det därför ett vanligt förekommande och utmärkande drag att använda statistik.
Analysen inom den kvantitativa forskningen framställer Christensen et al., (2010) som att den
främst inriktas på att fastställa och finna samt mäta samband mellan variabler. Författarna
menar vidare att den kvantitativa undersökningen till sin form är strukturerad och de
hypoteser som förekommer är sedan tidigare bestämda, de utgör med andra ord
undersökningens begränsningar och ramverk.

Den metod vår undersökning har antagit är den kvantitativa metoden, vi menar att denna
metod lämpar sig bäst för att besvara vår forskningsfråga. Det faktum att vi har genomfört ett
experiment med observationer betonar också fördelen med att välja den kvantitativa metoden.
Vi finner ett större intresse av att använda denna metod då den kan ge oss ett mer konkret
resultat, eftersom metoden bygger på siffror som går att mäta, vilket inte är fallet med den
kvalitativa metoden. Vi menar att vårt syfte kan uppfyllas på det sätt som vi avser med hjälp
av den kvantitativa metoden, då vi vill kunna göra ett konstaterande om hur doft i Kompaniets
servicelandskap påverkar kundens beteende. Vi anser därmed att uppsatsen kommer till sin
rätt genom att använda den kvantitativa metoden.

3.4 Datainsamlingsmetoder
3.4.1 Experiment
Körner och Wahlgren (2012) och Christensen et al., (2010) skriver att en ansats som skiljer
sig från andra är experiment, de kan dels genomföras som en återkommande studie samt
upprepas ett antal gånger, dels som en bred studie som är ytlig och en smal studie som är
djup. Backman et al., (2012) menar att forskare har stor kontroll över den datainsamling som
sker i ett experiment. Vidare skriver Christensen et al., (2010) att ett experiment kan utformas
på många olika sätt och kan beskrivas som en studie där människor eller en grupp av
människor utsätts för en förändring i sin miljö. Efter det jämförs resultatet som framkommer
efter förändringen med situationen före förändringen för att bedöma om det är förändringen
som är orsaken till det resultat som framkommit. Av författarna framgår vidare att
undersökarens fulla kontroll över undersökningssituationen därmed är en grundläggande
utgångspunkt för att kunna utföra ett experiment. Det är först då som det med säkerhet kan
fastställas att det är förändringen som har bidragit till resultatet. När det finns en klar bild av
vad som ska undersökas är den experimentella ansatsen lämplig att använda, poängterar
Christensen et al., (2010).
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Experiment har en stor fördel som Christensen et al., (2010) poängterar, vilken är att det är
den enda insamlingstekniken där forskaren kan erhålla ett säkert resultat som kan visa om det
finns ett orsak-verkan-samband mellan de olika variablerna som ingår i undersökningen. Det
kan dock vara svårt att kontrollera alla de variabler som påverkas, så att det på så vis kan
bevisas att ett samband finns. Det utgör en stor nackdel för experiment-metoden. Patel och
Davidson (2011) betonar att undersökare i experiment endast studerar enstaka variabler
samtidigt som de också försöker få kontroll på det som kan ha en inverkan på dessa variabler.
Inom experiment framhåller Christensen et al., (2010) att undersökaren har en något
annorlunda roll, han eller hon påverkar aktivt det som händer och en variabel manipuleras och
ändras varpå undersökaren mäter om förändringen som gjorts påverkar andra variabler och i
så fall på vilket sätt. Den oberoende variabeln är den variabel som manipuleras och den
variabel där undersökaren mäter en möjlig förändring benämns för den beroende variabeln. I
vårt experiment har den oberoende variabeln utgjorts av de olika observationstillfällena, vilka
är de som har manipulerats genom införandet av doft i två av tillfällena. Den beroende
variabeln har varit den variabel där vi har mätt den eventuella förändringen, till exempel tid i
butik eller om kunden provar.

Kontrollerade experiment och kvasiexperiment framhäver Christensen et al., (2010) som två
olika typer av experiment. Det som styr vilken experimenttyp som experimentet ska anta
beror på i vilken utsträckning forskaren tar hänsyn till slumpmässighet, lika behandling,
närvaro av kontrollgrupp och tidsföljd. Om alla fyra villkor uppfylls realiseras ett experiment
av kontrollerad typ, men för att det ska vara utformat som ett kvasiexperiment är något eller
några av villkoren inte uppfyllda. Vidare nämner Christensen et al., (2010) att kontrollerade
experiment och kvasiexperiment kan genomföras i verklig miljö och kallas då för
fältexperiment. Dock kan det uppstå vissa svårigheter med att genomföra ett kontrollerat
experiment i en verklig miljö eftersom att det kan bli svårt att uppfylla de villkoren som ett
kontrollerat experiment för med sig.

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur kundernas beteende påverkades då de
utsattes för en förändring i miljön på Kompaniet och vi menar då att den experimentella
ansatsen lämpade sig mycket bra. Vi hade också en klar bild av vad det var som vi ville
undersöka, vilket också var en viktig faktor till varför vi valde att genomföra ett experiment.
Vidare har uppsatsen antagit ett kvasiexperiment eftersom vårt experiment inte tar hänsyn till
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alla de fyra villkor som krävs för att ett kontrollerat experiment ska realiseras. Vi har därmed
utfört ett fältexperiment, då vi har utfört det i en verklig miljö.

För att realisera experimentet hos Kompaniet har vi använt oss av två stycken doftmaskiner
som vi fick låna av ett företag i Kalmar, vid namn StoreConsulting som bland annat arbetar
med att doftsätta butiker. Den ena doftmaskinen placerades på en takbjälke i främre delen av
butiken och den andra maskinen på en takbjälke i bakre delen (se figur 4:1). Vi fick hjälp av
StoreConsulting med att placera ut doftmaskinerna på rätt ställe för att doften skulle skapa
den rätta effekten och spridas på hela nedre planet i butiken. Dofterna som används i
maskinerna är artificiella och är därmed inte allergiframkallande. Doftmaskinerna ställdes
sedan in på de dagar och tider då vi skulle genomföra experimentet så att de startade
automatiskt en timme innan vi startade med observationerna. Doften aktiverades sedan med
jämna tio minuters intervaller under de tre timmar som vi befann oss i butiken. Detta gjorde
att doften hela tiden fanns närvarande då vi endast ville att kunderna skulle få en förnimmelse
om att doften fanns i butiken och det var därmed viktigt att den inte blev för stark.

Vi genomförde observationer vid tre olika tillfällen och det var under de två senare tillfällena
som vi utförde experimentet med att tillsätta dofter i servicelandskapet. Vid dessa två tillfällen
implementerades vanilj och vit orkidé vid varsitt tillfälle. Vid experimenttillfälle 1 som ägde
rum den 25-27 april placerades en vaniljampull i doftmaskinerna som spred doften. Vid det
andra experimenttillfället, som utfördes den 2-4 maj, placerades istället en ampull med doft av
vit orkidé i doftmaskinerna. Dofterna som implementerades var de som fokusgruppen röstade
fram som associerade stämningsdofter till Kompaniets butik. Under de fyra dagar som
passerade mellan införandet av de olika dofterna fanns det möjlighet för doften av vanilj att
ventileras ut så att butiken var helt doftlös innan doften av vit orkidé infördes.

3.4.2 Strukturerad observation
Patel och Davidson (2011) framhäver att observationer i vardagslivet är det främsta medlet för
att samla in information om omvärlden. Observationer sker i stort sett slumpmässigt med
utgångspunkt i våra behov, förväntningar och erfarenheter. Författarna påtalar dock att det är
något som inte får ske i de observationer som ingår i en vetenskaplig studie, då måste
observationerna vara planerade och informationen som framkommer måste systematiskt
registreras. Christensen et al., (2010) och Patel och Davidson (2011) påpekar att när en studie
till exempel ämnar undersöka ett verkligt beteende i reell tid eller samla information i
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naturliga situationer som berör beteenden och händelseförlopp, är det en styrka att genomföra
en observation. Vidare skriver Christensen et al., (2010) att observationer inte är beroende av
vad den individ som ingår i undersökningen minns om vad han eller hon har gjort. Författarna
framhåller även att de utmärkande dragen för en observation är att undersökaren lämnar sitt
arbetsrum för att gå ut och samla in data genom att studera en händelse i en naturlig miljö.
Patel och Davidson (2011) påtalar att det dock finns vissa nackdelar med observationsstudier.
Den anses vara tidsödande och dyr och kan många gånger uteslutas på grund av dessa skäl.

Patel och Davidson (2011) nämner att observationer kan genomföras på skilda sätt och håller
isär strukturerade och ostrukturerade observationer. Begreppen systematisk och osystematisk
används även som synonymer till dessa begrepp. När observatören i förväg arbetar fram ett
observationsschema och bestämmer vilka händelseförlopp och beteenden som ska inkluderas i
observationen benämns det som strukturerade (systematiska) observationer. Den strukturerade
observationen beskriver Patel och Davidson (2011) vidare som att den förutsätter att forskarna
har ett problem som är väl utformat och att det står klart vilka förhållanden och beteenden
som ska observeras. På så sätt kan forskarna ställa upp ett antal kategorier som sedan bildar
det observationsschema som utgör grunden för observationen. Bryman och Bell (2005) menar
att syftet med ett observationsschema är att garantera att de deltagande personernas beteende
registreras systematiskt så att alla deltagares beteende kan sammanställas när det gäller de
beteendekategorier som avses att studeras. För att kunna inrikta observationen på de aspekter
av beteendet som är av intresse måste reglerna i ett observationsschema utformas så specifikt
och konkret som det ges möjlighet till. Bryman och Bell (2005) understryker att de
strukturerade observationerna möjliggör att undersökaren direkt kan observera beteendet hos
respondenterna, vilket utgör en stor fördel för denna typ av observation.

Då vi i förväg arbetade fram ett observationsschema (se bilaga 1) har dokumentationen av
vårt experiment antagit en strukturerad observation. Vi har använt en strukturerad observation
för att vi på bästa sätt ska kunna observera de händelseförlopp och beteenden som vårt
experiment ämnar undersöka. Vi menar att den strukturerade observationen lämpar sig bäst
till uppsatsens syfte eftersom vi har ett tydligt och välformulerat problem samt att vi i förväg
har haft en tydlig bild av vilka förhållanden och beteenden som ska observeras. Eftersom att
vi i vår uppsats undersöker kundernas verkliga beteende i nutid, menar vi att metoden
observation lämpar sig bra som undersökningsmetod.
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Som en del av experimentet har vi utfört observationer under tre olika tillfällen på Kompaniet
i Kalmar. Första observationstillfället ägde rum torsdag till lördag den 18-20 april, det andra
tillfället utfördes torsdag till lördag den 25-27 april och det sista observationstillfället
genomfördes även den torsdag till lördag den 2-4 maj. De observationer som ägde rum under
torsdagarna och fredagarna utfördes mellan 15.00-18.00 och lördagsobservationerna mellan
12.00-15.00. Vi valde att genomföra observationerna under samma tider och veckodagar för
att få så lika grupper som möjligt, för att sedan kunna jämföra dessa med varandra. Vi ansåg
att de tre timmar som vi befann oss i butiken under varje observation krävdes, dels för att
erhålla de antal observationer som vi ville samt att det var under dessa timmar som det befann
sig flest kunder i butiken. Under varje observationstillfälle samlade vi ihop 135 stycken
observationer. Vår observation har även skett utan att kunderna har varit medvetna om det och
de har inte fått någon information från oss eller från någon ur personalen i butiken. Vi har
försökt att observera så obemärkt som möjligt så att kunderna inte skulle misstänka något och
på så sätt bete sig på ett visst sätt.

3.4.3 Fokusgrupp
Christensen et al., (2010) och Bryman och Bell (2005) betonar att en fokusgrupp innehåller
flertalet respondenter som deltar samtidigt. Christensen et al., (2010) skriver även att
storleken på en fokusgrupp kan utgöras av tolv till femton deltagare. De anser vidare att det
finns ett antal fördelar med att genomföra fokusgrupper istället för personliga intervjuer då ett
större antal deltagare samlas vid samma tillfälle och en snabbare bearbetning kan ske. De
nackdelar som vidare tas upp av Christensen et al., (2010) kring fokusgrupper är att urvalet
inte blir representabelt och att det resultat som följer i grupper som är blandade inte kan
hänföras till ett visst segment, detta bidrar till att en generalisering av resultatet inte kan göras,
vilket Bryman och Bell (2005) instämmer i.

Vi valde att använda en fokusgrupp för att vi inte skulle utgå från våra egna åsikter om vilken
associerad stämningsdoft som vi ansåg skulle kunna utgöra en signaturdoft till Kompaniet.
Vår fokusgrupp utgjordes av 20 stycken personer vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i
Kalmar och genomfördes den 18 april. De dofter som testades av fokusgruppen var Cederträ,
Lavendel, Vanilj, Sommarregn, Vit orkidé, Sensitive touch och Cotton, vilka vi fick låna av
StoreConsulting. Dofterna fanns ursprungligen i varsin sprayflaska men för att möjliggöra för
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respondenterna att känna dofterna mer tydligt, doftsatte vi två pappersstickor till varje doft (se
bilaga 2). På så sätt fick respondenterna en bättre uppfattning av hur dofterna luktade.

Innan deltagarna fick dofta på de olika dofterna presenterade vi Kompaniet för att ge dem en
bild av butikens koncept. Varje deltagare fick en enkät där de fick poängsätta varje doft i form
av en intervallskala där 1 utgjorde mycket dålig och 7 mycket bra (se bilaga 3) efter hur bra
de ansåg att doften skulle passa klädbutiken Kompaniet och deras koncept. Därefter räknade
vi samman alla deltagares omdömen av de olika dofterna för att kunna välja ut de två dofter
som fick de högsta poängen. De två dofter som fick flest positiva omdömen var vanilj och vit
orkidé och var de som testades i Kompaniets servicelandskap. Enligt vår uppfattning var en
fokusgrupp det mest givande och tidseffektiva sättet att erhålla åsikter från ett antal
utomstående deltagare om vilken doft som var mest behaglig och som de ansåg associerades
till Kompaniet.

3.4.4 Kontrollgrupp och experimentgrupp
Körner och Wahlgren (2012) och Patel och Davidson (2011) framhåller att i en experimentell
undersökning delas försökspersonerna upp i en experiment- och en kontrollgrupp.
Kontrollgruppen utsätts inte för en förändring, medan experimentgruppen utsätts för denna
förändring. Detta kan exempelvis ske då ett nytt läkemedel ska testas, där deltagare som ingår
i experimentgruppen utsätts för det verkliga läkemedlet och de som ingår i kontrollgruppen
utsätts endast för en verkningslös substans. Resultatet som framkommer från kontrollgruppen
menar Christensen et al., (2010) ska jämföras med resultatet från experimentgruppen. Det
görs för att forskaren ska kunna säkerställa att förändringen som gjorts på beroendevariabeln
inte beror på slumpen eller annan händelse.

För att få fram det bästa möjliga resultatet från vårt experiment har våra observationer utgjorts
av en kontrollgrupp och två experimentgrupper. Kontrollgrupp benämns den grupp som inte
utsattes för någon förändring, med andra ord fanns det ingen doft närvarande.
Experimentgrupperna är de grupper som utsattes för en förändring i miljön, där dofterna av
vanilj och vit orkidé infördes i Kompaniets servicelandskap. Under varje observationstillfälle
samlade vi in 135 stycken observationer, vilket totalt utgjorde 405 stycken observationer.
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Moment:
Fokusgrupp
Kontrollgrupp
Experimentgrupp 1
Experimentgrupp 2

Datum:
torsdag, 18 april.
torsdag-lördag, 18-20 april.
torsdag-lördag, 25-27 april.
torsdag-lördag, 2-4 maj.

Figur 3:1 Överblick av studiens olika moment (egen 2013).

3.5 Urval
När en undersökning ska genomföras menar Christensen et al., (2010) att det är av vikt att
tänka igenom vilka respondenter som undersökningen avser att nå. Därför bör forskaren göra
ett urval ur målpopulationen för att sedan undersöka hur denna del uppfattar det som
undersökningen avser och utefter det dra slutsatser. Sannolikhetsurval och ickesannolikhetsurval är två olika typer av urval, gemensamt för de båda urvalsmetoderna är att ju
större urvalet är desto större chans är det att urvalets uppfattningar stämmer överens med
populationens. Christensen et al., (2010) påtalar vidare att inom sannolikhetsurval väljs varje
enhet slumpmässigt och har därmed en känd chans att inkluderas i urvalet vilket inte är fallet i
icke-sannolikhetsurval. Det innebär att resultatet i en studie där icke-sannolikhetsurval har
tillämpats kan bli något snedvridet och därmed kan det till exempel inte sägas att resultatet av
urvalet kan generaliseras till populationen. Bryman och Bell (2005) framhäver vidare att en
generalisering av stickprovsresultatet till den population som urvalet görs utifrån kräver att
urvalet är representativt för populationen.

Av Bryman och Bell (2005) framgår det att begreppet icke-sannolikhetsurval innehåller ett
antal olika strategier som avser innefatta de olika urvalstyper som inte utförs genom
sannolikhetsurval. En av dessa är bekvämlighetsurval, som innebär att de personer som finns
tillgängliga i den stund som forskaren genomför sin studie respresenterar det urval som
undersökaren utgår från. Problematik föreligger då det genom denna urvalsstrategi inte är
möjligt att generalisera resultaten som framkommer, vilket grundar sig på att populationen
som stickprovet gäller är oklar. Författarna menar vidare att respondenterna som ingår i
urvalet är bestående av de personer som fanns tillgängliga för undersökaren vid tillfället för
stickprovet och de är därmed inte med stor sannolikhet karakteristiska för den totala
populationen.

Då vårt experiment utgörs av de kunder som besöker klädbutiken Kompaniet består vårt urval
av ett icke-sannolikhetsurval och inom detta har uppsatsen antagit ett bekvämlighetsurval. Vi
anser att detta urval lämpar sig bäst då vi observerar de kunder som besöker Kompaniet och
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som därmed finns tillgängliga vid observationstillfällena. Vi är medvetna om att detta resultat
inte går att generalisera till andra klädbutiker då vi endast genomfört experimentet och utgått
från ett urval i Kompaniets servicelandskap. Vi valde ett bekvämlighetsurval då vi anser att
detta var representativt för vårt experiment på Kompaniet. De kunder som besökte Kompaniet
vid de olika observationstillfällena utgjorde därför vårt urval.

3.6 Manipulationskontroll
För att kunna genomföra ett verkligt experiment poängterar Bryman och Bell (2005) att en
manipulation av den oberoende variabeln måste ske för att kunna bedöma i vilken omfattning
den påverkar den variabeln som är beroende. Författarna framhåller även att manipulering
innebär att forskaren för att kunna avgöra vad som har en inverkan på personerna som ingår i
en undersökning ingriper i situationen.

För att säkerställa att det var några kunder som uppfattade doften av vanilj samt vit orkidé då
de besökte Kompaniet, ställde vi sex stycken frågor angående doftens angenämhet till tjugo
slumpmässigt utvalda kunder per experimenttillfälle. De frågor som vi ställde till kunderna
var bland annat om de kände att det doftade i butiken, vad de tyckte om doften på en skala 1-7
och om de tyckte att doften stämde överens med Kompaniets koncept på en skala 1-7 (se
bilaga 4). En av oss stod placerad utanför butiken och ställde frågorna till kunderna då de
lämnade Kompaniet. Vi valde att inte fråga kunderna i butiken, då vi menar att det var viktigt
att kunden inte skulle känna efter och då upptäcka doften eftersom det hade givit fel effekt.

Av de totalt 40 tillfrågade kunderna uppgav de allra flesta att de inte tänkte på om det doftade
något speciellt i butiken, vilket vi menar är positivt då vi vill att doften ska påverka kunderna
omedvetet. Det var fem stycken tillfrågade kunder vid experimentet vanilj och åtta stycken
kunder vid experimentet vit orkidé som bland annat uppgav att de kände att det doftade i
butiken, att de tyckte om doften och att de ansåg att doften stämde överens med Kompaniets
koncept. Manipulationen ger oss möjlighet att säkerställa att det var någon som uppfattade
dofterna. Svaren kommer inte ingå i analysen utan kommer endast användas för att kunna
bekräfta att dofterna uppfattades av ett antal av de tillfrågade respondenterna.
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3.7 Analysering av data
3.7.1 Normalfördelning
Körner och Wahlgren (2012) beskriver normalfördelning som en teoretisk modell vilken
beskriver hur vissa typer av mätvärden kan variera samt att det är ett viktigt instrument för
analys. De menar samtidigt att det är svårt att få ut exakt normalfördelade variabler i samband
med riktiga undersökningar. Författarna nämner vidare att normalfördelningen är den
viktigaste och mest kända av sannolikhetsmodeller och bygger på teoretiska antaganden. Det
är medelvärdet och standardavvikelsen som bestämmer normalfördelningen och den kan se
olika ut beroende på de olika värdena som medelvärdet och standardavvikelsen visar. Körner
och Wahlgren (2006) menar att när en ständig slumpvariabel studeras är ofta
normalfördelningen den bästa sannolikhetsmodellen att använda. När det finns många
slumpmässiga element som påverkar resultatet blir mätvärdena normalfördelade och då det
finns fler än 30 observationer antas stickprovet utgör ett normalfördelat utseende. Då vi
sammanlagt har samlat ihop 405 stycken observationer menar vi att vårt stickprov får ett
normalfördelat utseende.

3.7.2 Säkerhetsnivå
Christensen et al., (2010) förklarar att ett riktmärke är att säkerhetsnivån i statistiska tester bör
vara 95 procent, men att det är upp till varje forskare att välja den säkerhetsnivå som anses
lämplig i det gällande fallet och hur säker forskaren vill vara på att inte ha fel. Författarna
framhåller vidare att om en undersökning görs upprepade gånger och där säkerhetsnivån är
bestämd till 95 procent innebär det att resultatet blir fel i genomsnitt fem gånger av hundra,
vilket beror på slumpen. Då det finns en skillnad i signifikansen av våra resultat valde vi att
använda två signifikansnivåer på fem procent samt tio procent, för att avgöra vilka hypoteser
som var starkare än andra. Detta för att kunna bedöma våra hypoteser mer utförligt. Vår
beslutsregel blir därmed att förkasta de hypotesprövningar som överstiger tio procent.

Sundell (2009) förklarar att ett ANOVA-test är en envägs-variansanalys som innebär att
forskaren undersöker om en variabels medelvärde skiljer sig mellan olika grupper. Denna typ
av test är vanligt att använda då ett experiment genomförs. Vi har analyserat den kvantitativa
datan med hjälp av statistikprogrammet SPSS, där vi har utfört ANOVA-tester. Dessa tester
visar skillnader i medelvärde mellan olika grupper, alltså kontrollgruppen och de två
experimentgrupperna samt signifikansvärdet.
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3.8 Primärdata och sekundärdata
Christensen et al., (2010) menar att vid primärdata krävs det att ny information samlas in
vilken insamlas av den som ska genomföra undersökningen. Primärdata kan erhållas från
enskilda individer eller flertalet individer. Författarna framhäver att denna information
insamlas genom att tala med individerna eller observera dem. Det finns olika tekniker för
insamlandet av primärdata, vilka är enkät, intervju, observation och experiment.

Christensen et al., (2010) anser vidare att de fördelar som finns med primärdata bland annat är
att informationen som samlas in är anpassad till de problem som undersöks. Denna
information är dessutom aktuell och tillförlitlig då insamlandet skett av forskaren på egen
hand. Christensen et al., (2010) och Bryman och Bell (2010) menar att sekundärdata innebär
sådan empiri som i ett annat sammanhang insamlats av tidigare forskare och på så sätt
sammanställts i ett annat syfte än den undersökning som skall genomföras. Christensen et al.,
(2010) påtalar att vid början av processen för undersökningen är det bra att använda
sekundärdata för att på så sätt erhålla kunskap om området som avses undersökas. Det blir
därefter mycket enklare att avgränsa sitt problem och genom användning av primärdata kan
nya metoder upptäckas som angriper det problem som ämnas undersökas på ett lämpligare
sätt. Författarna betonar även att genom användning av sekundärdata kan en förståelse
utvecklas för problemet samt att en tillförlitlighet kan fastställas i det resultatet som
framkommit från den egna undersökningen. Christensen et al., (2010) förklarar vidare att
sekundärdata kan delas in i intern sekundärdata, vilket innebär det som finns inom en
organisation och extern sekundärdata som finns utanför organisationen. Den data som är
extern kan sedan delas in i publicerade källor så som tidningar och tidskrifter och
kommersiella källor så som marknadsundersökningar. Författarna påtalar att det är mycket
enkelt att hitta intern sekundärdata och den kan erhållas både skriftligt eller muntligt.

Vår primärdata utgörs av tre olika observationer som utförts på Kompaniet i Kalmar, de
frågorna vi ställde till slumpmässigt utvalda kunder på Kompaniet samt fokusgruppen. Vi
menar att vi på så sätt erhåller primärdata som stärker vår forskningsfråga och som kan bidra
till studiens tillförlitlighet. Den sekundärdata som vi har använt i uppsatsen utgörs av
vetenskapliga

artiklar

marknadsföring,

och

manligt

litteratur,

och

vilka

kvinnligt

behandlar

beteende

i

områden
butik,

kring

traditionell

sinnesmarknadsföring,

servicelandskap och dess atmosfär samt ambienta dofter. Litteratur och vetenskapliga artiklar
har använts för att få en bred och djupgående kunskap om det valda ämnet och för att kunna
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utveckla intressanta hypoteser. Vi anser även att användningen av olika referenser av typen
sekundärdata kan bidra till att studien får en högre grad av tillförlitlighet.

Den litteratur som använts i uppsatsen har vi funnit på Universitetsbiblioteket i Kalmar och de
vetenskapliga artiklarna som använts är hämtade från databasen OneSearch, vilken är
Universitetsbibliotekets virtuella katalog. Vi har i största möjliga mån försökt att undvika att
använda Internetkällor som referenser, men har använt dessa när informationen inte går att
finna på annat sätt. Vi menar att det kan uppstå svårigheter kring kännedomen av om dessa
källor verkligen är trovärdiga vilket kan påverka uppsatsen tillförlitlighet negativt.

3.9 Hypotes
Hypotes är ett centralt begrepp som forskare använder menar Patel och Davidson (2011) och
de definierar vad en hypotes är enligt följande:
”En hypotes är en språklig sats i vilken olika begrepp sätts i relation till varandra”
(Patel och Davidson 2011, s. 20)

Patel och Davidson (2011) framhäver vidare att med hjälp av en eller flera hypoteser görs
antagande om hur olika begrepp kan relateras till varandra. Hypoteser brukar ofta vara av
formen ”om… så…” och ska vara enkel samt ha en stor räckvidd. Körner och Wahlgren
(2006) skriver att forskaren med hjälp av ett slumpmässigt urval bedömer trovärdigheten i
hypoteser gällande populationen, vilket kallas statistisk hypotesprövning. Patel och Davidson
(2011) påtalar vidare att grundtanken med att utforma hypoteser är att undersöka om dessa,
genom en empirisk prövning, ger en sann eller falsk bild av det som ämnas undersökas. De
menar att forskaren då arbetar med att verifiera och falsifiera de hypoteser som framtagits. Att
verifiera en hypotes innebär att den får stöd efter det att en empirisk prövning har genomförts.
När en hypotes däremot inte får stöd av den empiriska prövningen blir den falsifierad.
Författarna poängterar dock att det är viktigt att komma ihåg att en falsifierad hypotes kan ge
minst lika mycket information som en verifierad hypotes. Med det menas att det ändå kan
vara av intresse att känna till hur verkligheten inte är utformad likväl hur den är utformad,
skriver Patel och Davidson (2011).

Vi har utformat fyra huvudhypoteser samt fyra delhypoteser (se avsnitt 2:4) som vår uppsats
ämnat undersöka. Informationen som framkommit under observationerna har analyserats för
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att kunna verifiera eller falsifiera de olika hypoteserna som har testats. I analysen benämnas
dessa begrepp som accepteras och förkastas. Vi har även redovisat för de hypoteser som inte
har givit signifikans för att på så sätt visa hur verkligheten inte är.

3.10 Operationalisering
Bryman och Bell (2005) förklarar att de begrepp som är av intresse för forskaren vid
utformningen av en undersökning är en process som benämns operationalisering. Ordet
operationalisering beskriver det tillvägagångssätt som används för att mäta ett begrepp, så
som till exempel en hastighet eller en temperatur. Körner och Wahlgren (2012) framhäver att
det i undersökningar behandlas olika begrepp som inte alltid är självklara för de personer som
ingår i undersökningen och kan därmed ha olika innebörd beroende på vem som tillfrågas.
Därför används ofta operationalisering som innebär att en översättning eller operationalisering
sker då det abstrakta och omätbara begreppet översätts till något mätbart och konkret.
Backman et al., (2012) skriver att det är viktigt att författarna tydlig skriver vilka
operationaliseringar som gjorts så att läsaren ges möjlighet att kritisera dessa.

Med utgångspunkt i teorin har vi utvecklat ett antal hypoteser och för att operationalisera och
översätta dessa till mätvariabler har vi utvecklat ett observationsschema (se bilaga 1). Det gav
oss möjlighet att så enkelt som möjligt kunna registrera det som vi förbestämt att undersöka
under de olika observationstillfällena. Vi använde oss av samma observationsschema vid
samtliga observationstillfällen och efter varje observation sammanställde vi dem i Excel.
Detta gjordes för att minska risken att blanda ihop resultaten för varje observationstillfälle.

Observationsschemat utgjordes av sju stycken mätpunkter, ensam eller sällskap, går in mellan
borden och klädställningarna, undersöker plagg, tid vid bord, provrum, tar med påse ut
(genomför ett köp) och total tid i sekunder i butiken. Man eller kvinna och uppskattad ålder
utgjorde bakgrundsvariabler. Viktigt att påtala är att vi har registrerat det som kunden gjorde
först när de besökte butiken, om till exempel en kund kommer in och först rör vid ett plagg
och sedan tar upp/ut ett annat är det det som kunden gör först som har registrerats. Det gäller
även om kunden går in mellan borden och klädställningarna på både herr- och damsidan, då
observerade vi endast den plats dit kunden gick först. Vi vill även framhäva att varje sektion
med bord och klädställningar motsvarar ett varumärke, vilket kan ha betydelse för om kunden
väljer att gå in mellan borden och klädställningarna. Dock har dessa valts slumpmässigt.
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Går in mellan borden och klädställningarna innebär att kunden gick in i den zon som vi
utsett, vilken fanns placerad på herrsidan och damsidan (se Gång 1 och Gång 2 i figur 4:1).
Här observerade vi om kunden går in, om denne endast stannar eller går förbi. Med
undersöker plagg menar vi att kunden antingen rör vid ett klädesplagg eller tar upp/ut. Den
senast nämnda åsyftar att kunden undersöker ett plagg närmre. Tid vid bord observerade vi
genom att välja ut två bord, ett på herr- och ett på damsidan (se figur 4:1). Där observerade vi
om kunden stannade en längre stund eller en kortare stund, där en längre stund innebär längre
än fem sekunder och en kortare stund är kortare än fem sekunder. Tar med påse ut (genomför
köp) observerade vi genom att se om kunderna köpte något eller inte. Med hjälp av varsitt
tidtagarur klockade vi kundernas totala tid i butiken, det vill säga när kunden kom in i startade
vi klockan och lät den vara igång tills det att kunden lämnat butiken.

Det finns dock några mätpunkter på observationsschemat som vi valde att inte gå vidare med
och analysera i SPSS vilka är tid vid bord, ensam/sällskap och uppskattad ålder. Vi ansåg
efter observationernas genomförande att dessa mätpunkter inte blev som vi förväntade oss och
vi fann ingen relevans att analysera de vidare. Därmed finns de inte med i det kommande
resultatkapitlet. Mätpunkten undersöker bestod av två variabler men vi valde att endast mäta
rör vid klädesplagg och inte tar upp/ut klädesplagg. För mätpunkten går in mellan borden och
klädställningarna beslutade vi att endast mäta variabeln går in eller går inte in.

3.11 Källkritik
Backman et al., (2012) framhäver att forskare ska förhålla sig kritiskt till informationskällor
samt den information som inhämtats. Christensen et al., (2010) skriver att det är viktigt att
kritiskt granska de sekundärkällor som används för att bedöma studiens tillförlitlighet. Det är
av vikt att ta reda på vem undersökningen har gjorts av, syftet samt vilken metod som har
använts. Författarna menar att det är viktigt eftersom att det finns en del studier där
informationen är vinklad eller till och med felaktig. För att erhålla ett material som är så
tillförlitligt som möjligt framhåller författarna att det är en fördel att finna den ursprungliga
källan. Backman et al., (2010) poängterar vidare vikten av att söka upp de källor som inte
endast diskuteras i relation till frågan, utan att också använda nya källor.

Vi har till så stor del som möjligt försökt att hitta den ursprungliga källan, men då det inte
varit möjligt har vi noga granskat studiens genomförande för att säkerställa dess
tillförlitlighet. Vi har till största del tagit med vetenskapliga artiklar från erkända forskare
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inom området och lagt ner mycket tid på att finna nya och intressanta artiklar samt litteratur
som berör vårt ämne.

3.12 Validitet och reliabilitet
Körner och Wahlgren (2012) menar att det är mycket viktigt att mätning sker på det som
avses mätas. För att undvika att det slumpmässiga felet i mätvärdet inte blir för stort är det av
stor vikt att mätningen sker med noggrannhet. Författarna skriver att validitet är ett mått på
hur väl mätinstrumentet stämmer överens med vad som avses mätas och vad som faktiskt
mäts. Det finns ett antal formella definitioner av begreppet validitet, men det mest naturliga
för en statistiker är att validiteten innebär frånvaron av systematiska mätfel. Körner och
Wahlgren (2012) framhåller att operationalisering är viktigt att beakta i undersökningar då
forskaren på så sätt kan kringgå validitetsproblem. Vi menar att det observationsschema som
vi arbetade fram och fick godkänt innan observationerna genomfördes ger vår uppsats en hög
validitet då vi på så sätt mäter det som avses mätas. Vi har även utfört en operationalisering
av viktiga nyckelbegrepp för att öka uppsatsens validitet (se avsnitt 3:10).

Christensen et al., (2010) förklarar att intern och extern validitet är två olika typer av validitet
inom experiment. Om forskaren med stor säkerhet kan bekräfta att förändringen av den
beroende variabeln orsakats av den variabeln som är oberoende har studien en bra intern
validitet. Det finns vissa variabler som kan påverka den interna validiteten negativt, till
exempel undersökarens förväntningar. Forskarens förväntningar kan i viss utsträckning
omedvetet inverka på deltagarna i experimentet, vilket kan ha en negativ inverkan på den
interna validiteten, skriver Christensen et al., (2010). Eftersom vi genomfört observationer
där kunderna inte varit medvetna om att de har blivit observerade menar vi att risken för att
våra egna förväntningar och åsikter ska ha inverkat på respondenternas beteende är små vilket
bidrar till studiens interna validitet.

Christensen et al., (2010) förklarar att den externa validiteten innebär att undersökningen även
ska vara gällande i en naturlig miljö där resultaten ska kunna generaliseras till andra
situationer. För att kunna generalisera ett experiments resultat måste den externa validiteten
vara av god kvalitet och för att detta ska ske måste experimentet vara realistiskt. Ytterligare
en aspekt som kan påverka den externa validiteten är den förförståelse och förväntningar som
respondenterna har om experimentet, anger Christensen et al., (2010). Ett experiments syfte
och design kan även påverka den externa validiteten genom att respondenterna kan anpassa
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sitt beteende efter om de misstänker att de är deltagare i ett experiment, skriver Christensen et
al., (2010). Vi vill påpeka att vi inte kan generalisera vårt resultat till att gälla alla, då vårt
underlag inte är tillräckligt för att möjliggöra det. Vårt bekvämlighetsurval medför att inte alla
kunder har haft samma möjlighet att delta i experimentet, vilket gör att det inte är
representativt för hela populationen. Dock vill vi påstå att uppsatsens externa validitet ändå är
av god kvalitet, då respondenterna inte varit medvetna om att de har ingått i ett experiment. Vi
menar att de därmed inte har kunnat anpassa sitt beteende efter de omständigheter som
förekom.

Bryman och Bell (2005) påtalar att reliabilitet berör den pålitlighet och överensstämmelse av
de begrepp som mäts. Reliabilitet utgörs bland annat av stabilitet och interbedömarreliabilitet
som undersökarna bör ta hänsyn till för att skapa pålitlighet. Stabilitet innebär att de resultat
som framkommer ur en viss undersökning och vid en mätning inte blir annorlunda, utan
samma resultat ska kunna uppnås även vid ett senare tillfälle. Interbedömarreliabilitet innebär
att i de fall då det finns flera observatörer inblandade kan det uppstå subjektiva bedömningar
som inte stämmer överens med varandra, vilket då påverkar reliabiliteten av undersökningen.
Patel och Davidson (2011) menar däremot att genom att använda sig av två observatörer när
en observation genomförs kan reliabiliteten kontrolleras ytterligare. Författarna påtalar även
att den eller de personer som utför observationer i hög grad påverkar den tillförlitlighet som
studien antar. Därmed är det en förutsättning att personerna som genomför observationer är
kunniga inom detta område.

Vi har inte tidigare genomfört experiment med observationer av detta slag, vilket kan påverka
reliabiliteten av vår undersökning. Då vi är tre personer som har observerat kan det uppstå
subjektiva bedömningar som inte stämmer överens med varandra. Men för att minska detta
har vi tillsammans beslutat vad och hur vi ska observera och på så vis kan vi öka reliabiliteten
av undersökningen. Som Patel och Davidson (2011) skriver kan vi dessutom öka reliabiliteten
då fler observatörer används och vi kan därmed kontrollera reliabiliteten ytterligare. Om det
under arbetets gång uppstått frågetecken har vi direkt diskuterat dessa för att minska risken
för att missförstånd skulle uppstå oss emellan. För att öka uppsatsens tillförlitlighet gick vi
grundligt igenom vårt observationsschema innan vi började med observationerna. Detta för att
vi alla tre skulle observera på samma sätt. Det faktum att vi innan experimentets start
genomförde en kontrollgrupp vill vi påstå höjer studiens validitet ytterligare. Dels eftersom vi
då hade genomfört observationer innan experimentet startade och på så sätt kände oss mer
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trygga i det vi gjorde och dels för att vi i analyseringen av data kunde jämföra
kontrollgruppen med de två olika experimentgrupperna.
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4. RESULTAT
___________________________________________________________________________
I detta kapitel presenteras information om företaget Kompaniet, där experimentet
genomfördes. Det visas även bilder från butiken och en butikslayout, som tydligt visar de
zoner som valts ut för observation samt ett grupperat diagram över antalet respondenter. Vi
redovisar även våra hypoteser genom statistisk data i form av tabeller, där dessa hypoteser
accepteras eller förkastas.
___________________________________________________________________________

4.1 Presentation av Kompaniet
Kompaniet grundades år 1992 i Kalmar och är ett familjeägt företag, enligt Kompanietstore
(2013). Idag består Kompaniet av två välsorterade butiker som är belägna i Växjö och i
Kalmar. Kompaniets ambition är att kunden alltid ska finna ett komplett sortiment oavsett
klädkod och butiken erbjuder sina kunder en trivsam och personlig miljö med hjälpsam,
kunnig och engagerad personal. Kompaniets styrka är att kunden, kvinna som man, ska känna
sig moderiktigt trygg och hemma i det handplockade sortimentet av kläder, accessoarer och
skor från de starkaste varumärkena i Skandinavien. Enligt Kompanietstore (2013) ser de sig
själva som en multibrandbutik som inspirerar sina kunder med mode, stil och kvalitet.
Kompaniet är beläget i Baronen köpcentrum i Kalmar och butiken finns strax innanför
ingången till köpcentrumet. Det första shopparen möts av på Kompaniet är en skyltning av
klädnyheter där shoppare kan se vad butiken erbjuder just nu.

Bild 1 och 2: Ingång av butiken

Kompaniets butiksyta är rektangulär till formen där damkläder är placerade på högra sidan av
butiksmiljön och med herrkläder på vänstra sidan. Längs med butikens innertak finns
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träbjälkar, vilket tillsammans med de persiska mattorna som är utspridda i butiken bidrar till
en avslappnad och trevlig atmosfär. Kläderna är placerade på klädställningar, bord samt visas
även på skyltdockor som finns placerade runt om i butiken. Kläderna framhävs med ett
behagligt ljus och shopparen möts även av musik, som spelas efter en lista som butikens
personal väljer varje dag.
Sortimentet är indelat efter varumärken, som Kompaniet handplockar för att ge kunden ett
brett urval av stilar, enligt Kompanietstore (2013). Varje sektion som syns på butikslayouten
motsvarar ett varumärke där allt från jeans till blusar och skjortor finns tillgängligt för både
män och kvinnor.

Figur 4:1 Butikslayout Kompaniet (egen 2013)
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Butiken i Kalmar är totalt 600 kvadratmeter och är indelad i två våningar. Då vårt
observationsschema berörde första våningen, placerades två doftmaskiner på detta plan. En av
maskinerna placerades i den främre delen av butiken och den andra placerades längre bak i
butiken vid provrummen (se markering på butikslayout). Båda maskinerna placerades på
takbjälken, så att dofterna av vanilj respektive vit orkidé spreds jämnt i butiksmiljön. Enligt
Doftmaskiner (u.å.) informeras det om att doftmaskinerna är helt underhållsfria och kan
programmeras efter butikens öppettider. De doftsätter hundra kvadratmeter, därav
användningen av två stycken på Kompaniet. Doftmaskiner (u.å.) skriver att varje doft har en
livslängd på ungefär 30 till 40 dagar och kan stängas av under specifika dagar i månaden.

Bild 3: Doftmaskin (öppet läge)

De markerade varumärkena på butikslayouten motsvarar de zoner vi fokuserade på vid
observationen på både dam- och herrsidan i butiken. På damsidan var det Gång 1
(Hunkydory) som observerades och på herrsidan var det Gång 2 (Morris). Här tittade vi om
shopparen gick in, som är markerat på layouten i form av röda vågor, eller gick förbi gången
på respektive sida.

Bild 4 och 5: Gång 1 (t.v.) och Gång 2 (t.h.)
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Enligt Hunkydory (u.å.) grundades varumärket 1996 i Sverige och stilen kännetecknas av en
blandning av bohemian-chic och rock-chic design där varje klädesplagg har en unik stil.
Hunkydorys kund är en kvinna med personligt uttryck, attityd och stark karaktär. Morris
grundades 2004 och är ett svenskt, klassiskt men samtidigt modernt och innovativt
varumärke, enligt Morris (u.å.). Varumärket menar att de klär mannen som uppskattar god stil
med rätt passform och där plaggen karaktäriseras av expertis och fint hantverk.

4.2 Antal respondenter
De shoppare som medverkat i vår undersökning utgörs sammanlagt av 405 stycken. I det
grupperade stapeldiagrammet nedan visas hur stort antal män respektive kvinnor som ingick
vid respektive observationstillfälle. I kontrollgruppen ingick 80 kvinnor och 55 män, i
experimentgrupp vanilj ingick 71 kvinnor och 64 män och i experimentgrupp vit orkidé ingick
89 kvinnor och 46 män. Sammanlagt i de tre observationstillfällena ingick 165 stycken män
och 240 stycken kvinnor, vilket innebär att männen utgör cirka 41 procent och kvinnorna 59
procent av de observerade shopparna i vår undersökning.

Figur 4:2 Antal respondenter
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4.3 Hypotes 1
H1. Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö kommer den
spenderade tiden att bli längre, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.
När vi i ANOVA-testet har analyserat tiden som shopparna spenderat på Kompaniet, har vi
valt att dela in denna i tre olika tidsintervaller i sekunder. Indelningen av grupperna innebär
1=kortare tid (40-360 sekunder), 2=medellång tid (360-1200 sekunder) och 3=längre tid
(1200-3600 sekunder). Detta har vi gjort då ett antal observerade shoppare spenderade en
mycket lång tid i butiken vilket hade påverkat resultatet på ett missvisande sätt.

Tabell 4.1: Besökstider på Kompaniet vid de tre observationstillfällena.
I tabellen ovan redovisas gruppmedelvärdena för varje observationsgrupp, där majoriteten av
shopparna i kontrollgruppen spenderar en kortare tid (40-360 sekunder) i butiken. För
experimentgrupperna spenderar majoriteten av shopparna en medellång tid (360-1200
sekunder) när en stämningsdoft finns närvarande. Då signifikansvärdet visar p=0,010<0,05
accepteras hypotesen och det är därmed säkerställt att shopparna spenderar en längre tid i
butiken då en stämningsdoft finns närvarande, än i fallet då det inte finns någon doft. För att
kunna avgöra vilken av stämningsdofterna vanilj och vit orkidé som ger det högsta
signifikanta värdet har vi nedan utfört ytterligare två ANOVA-tester.
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Tabell 4.2: Besökstider på Kompaniet vid experimenttillfälle vanilj.

Signifikansvärdet för experimentgrupp vanilj visar p=0,011<0,05 vilket innebär att det finns
en signifikant skillnad i tid mellan kontrollgruppen och experimentgrupp vanilj.

Tabell 4.3: Besökstider på Kompaniet vid experimenttillfälle vit orkidé.
Signifikansvärdet för experimentgrupp vit orkidé visar p=0,006<0,05 vilket innebär att det
finns en nästintill fullständig signifikant skillnad i tid mellan kontrollgruppen och
experimentgrupp vit orkidé. Detta visar att vit orkidé ger ett högre signifikansvärde än vanilj,
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vilket vi tolkar som att doften vit orkidé påverkar den tid kunderna spenderar i butiken något
mer än vad doften vanilj gör. Detta innebär att hypotesen accepteras.

H1. a) Om en associerad stämningsdoft finns närvarande föreligger det en skillnad i
mängden spenderad tid som män och kvinnor befinner sig i Kompaniets butiksmiljö, än i de
fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.

ANOVA-test för män:

Tabell 4.4: Besökstider på Kompaniet för män vid de tre observationstillfällena.

I tabellen ovan redovisas gruppmedelvärdena för varje observationsgrupp, där majoriteten av
männen inom kontrollgruppen spenderar en kortare tid (40-360 sekunder) i butiken. För
experimentgrupperna spenderar majoriteten av männen en medellång tid (360-1200 sekunder)
när en stämningsdoft finns närvarande. Då signifikansvärdet visar p=0,089<0,10 innebär det
att männen spenderar en längre tid på Kompaniet när en stämningsdoft finns närvarande.
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ANOVA-test för kvinnor:

Tabell 4.5: Besökstider på Kompaniet för kvinnor vid de tre observationstillfällena.

I tabellen ovan redovisas gruppmedelvärdena för varje observationsgrupp, där majoriteten av
kvinnorna inom kontrollgruppen spenderar en kortare tid (40-360 sekunder) i butiken. För
experimentgrupperna spenderar majoriteten av kvinnorna en medellång tid (360-1200
sekunder) när en stämningsdoft finns närvarande på Kompaniet. Då signifikansvärdet visar
p=0,104<0,10 kan vi inte påvisa att en stämningsdoft bidrar till att kvinnorna stannar en
längre tid i butiken. Hypotesen accepteras, då vi kan se att det föreligger en skillnad i
mängden spenderad tid som män och kvinnor befinner sig i Kompaniets butiksmiljö när en
stämningsdoft finns närvarande.

H1. b) Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö påverkar
tiden att fler shoppare provar kläder.
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Tabell 4.6: Shopparna provar klädesplagg vid experimentillfälle vanilj.

I tabellen ovan är tiden indelad i samma tidsintervall som tidigare. Siffrorna i minimum och
maximum kolumnerna motsvarar 0= provar inte och 1= provar. Resultatet visar att de
shoppare som befann sig i butiken en kortare tid (40-360 sekunder) inte provade något
klädesplagg. Resultatet visar att ju längre tid som shopparna befinner sig i butiken, desto mer
sannolikt är det att de provar. Då signifikansvärdet visar p=0,000<0,05 innebär det att fler
shoppare provar om de stannar i butiken en längre tid (1200-3600 sekunder) när vaniljdoft
finns närvarande.

Tabell 4.7: Shopparna provar klädesplagg vid experimentillfälle vit orkidé.
Resultatet i ovanstående tabell för vit orkidé visar att de shoppare som befann sig i butiken en
kortare tid (40-360 sekunder) inte provade något klädesplagg. Resultatet visar att ju längre tid
som shopparna befinner sig i butiken, desto mer sannolikt är det att de provar.
Signifikansvärdet visar p=0,000<0,05 vilket innebär att vi kan säkerställa att fler shoppare
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provar om de stannar i butiken en längre tid (1200-3600 sekunder) när vit orkidédoft finns
närvarande. Detta innebär att hypotesen accepteras.

4.4 Hypotes 2
H2. Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö påverkar det
att fler shoppare rör vid klädesplaggen, än i de fall då en stämningsdoft inte finns
närvarande.

Tabell 4.8: Shopparna rör vid klädesplagg vid de tre observationstillfällena.
I tabellen ovan redovisas gruppmedelvärdena för varje observationstillfälle. Minimum och
maximum kolumnerna visar att 0=rör inte vid klädesplagg och 1=rör vid klädesplagg.
Resultatet i tabellen ovan visar att shopparna rör vid plaggen då det inte finns någon doft
närvarande. Dock visar siffrorna i experimentgrupp vanilj och i experimentgrupp vit orkidé är
att fler shoppare rör vid klädesplaggen då stämningsdoft finns närvarande. Då
signifikansvärdet visar p=0,100<0,10 innebär detta att fler shoppare i doftexperimenten rör
vid klädesplaggen. Detta innebär att hypotesen accepteras. För att kunna utläsa vilken av
dofterna som påverkar shopparna mest har vi utfört ytterligare två ANOVA-tester för varje
stämningsdoft.
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Tabell 4.9: Shopparna rör vid klädesplagg vid experimenttillfälle vanilj.

Resultatet i ovanstående tabell för vaniljdoft visar signifikansvärde p=0,038<0,05 vilket
innebär att vi kan säkerställa att fler shoppare rör vid klädesplaggen när vaniljdoft finns
närvarande än vid en doftlös atmosfär.

Tabell 4.10: Shopparna rör vid klädesplagg vid experimenttillfälle vit orkidé.
Resultatet i ovanstående tabell för vit orkidédoft visar signifikansvärde p=0,616<0,10 vilket
innebär att vi inte kan säkerställa att fler shoppare rör vid klädesplaggen när vit orkidédoft
finns närvarande än vid en doftlös atmosfär. Även om doften av vit orkidé inte visar
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signifikans visar den generella hypotesen en signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och
experimentgrupperna, vilket innebär att hypotesen accepteras.

H2. a) Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö rör fler
kvinnor vid klädesplaggen, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.

Tabell 4.11: Kvinnor rör vid klädesplagg vid de tre observationstillfällena.
I tabellen ovan redovisas gruppmedelvärdena för antalet kvinnor som medverkat vid varje
observationstillfälle. Minimum och maximum kolumnerna visar att 0=rör inte vid klädesplagg
och 1=rör vid klädesplagg. De kvinnor som ingick i kontrollgruppen rör vid plaggen då det
inte finns någon doft närvarande. Dock visar siffrorna i experimentgrupp vanilj och i
experimentgrupp vit orkidé att fler kvinnliga shoppare rör vid klädesplaggen då en
stämningsdoft finns närvarande. Då signifikansvärdet visar p=0,014<0,05 innebär detta att
fler kvinnor i doftexperimenten rör vid klädesplaggen, vilket innebär att hypotesen accepteras.
H2. b) Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö rör fler
män vid klädesplaggen, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.
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Tabell 4.12: Män rör vid klädesplagg vid de tre observationstillfällena.
I tabellen ovan redovisas gruppmedelvärdena för antalet män som medverkat vid varje
observationstillfälle. Minimum och maximum kolumnerna visar att 0=rör inte vid klädesplagg
och 1=rör vid klädesplagg. Resultatet innebär att medelvärdena mellan observationstillfällena
inte skiljer sig särskilt mycket åt. Dessutom visar signifikansvärdet p=0,830<0,10 vilket
innebär vi inte kan säkerställa att fler män rör vid klädesplaggen då doft finns närvarande.
Detta innebär att hypotesen förkastas.

4.5 Hypotes 3
H3. Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö går fler
shoppare in i Gång 1 och Gång 2, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.

Tabell 4.13: Gång 1 vid de tre observationstillfällena.
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I tabellen ovan redovisas medelvärdena för varje observationstillfälle för om shopparna på
Kompaniet går in i Gång 1 när stämningsdoft finns närvarande. I minimum och maximum
kolumnerna innebär 0= går inte in och 1= går in. Vi kan utläsa från signifikansvärdet
p=0,018<0,05

att

det

finns en signifikant

skillnad mellan

kontrollgruppen och

experimentgrupperna. Vi valde att testa experimentgrupp vit orkidé då medelvärdet här var
något högre än för experimentgrupp vanilj, för att kunna utläsa om doften av vit orkidé ger en
signifikant skillnad.

Tabell 4.14: Gång 1 vid experimenttillfälle vit orkidé.
Resultatet i ovanstående tabell för vit orkidé visar signifikansvärde p=0,005<0,05 vilket
innebär att vi har nästintill fullständig signifikans på att fler shoppare går in i Gång 1 på
Kompaniet när stämningsdoften av vit orkidé finns närvarande, än vid en doftlös atmosfär.
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Tabell 4.15: Gång 2 vid de tre observationstillfällena.

I tabellen ovan redovisas medelvärdena för varje observationstillfälle för om shopparna på
Kompaniet går in i Gång 2 när en stämningsdoft finns närvarande. I minimum och maximum
kolumnerna innebär 0=går inte in och 1=går in. Vi kan utläsa från signifikansvärdet
p=0,074<0,10 att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna. Vi valde att testa vanilj
då medelvärdet var högre än för vit orkidé i Gång 2. Detta för att kunna se om
stämningsdoften ger en signifikant skillnad.

Tabell 4.16: Gång 2 vid experimentillfälle vanilj.

Resultatet i ovanstående tabell för vanilj visar signifikansvärde p= 0,060<0,10 vilket innebär
att vi kan säkerställa att fler shoppare går in i Gång 2 när vaniljdoft finns närvarande, än vid
en doftlös atmosfär. Vi kan därmed acceptera hypotesen för Gång 1 och Gång 2 och enligt
resultaten är det fler shoppare som går in i Gång 1 och Gång 2 då stämningsdofterna av vit
orkidé och vanilj finns närvarande.
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4.6 Hypotes 4
H4. Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö genomförs
fler köp, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.

Tabell 4.17: Genomförda köp.

I tabellen ovan redovisas medelvärdena för varje observationstillfälle för om fler köp
genomförs, när en stämningsdoft finns närvarande. I minimum och maximum kolumnerna
innebär 0=köper inte och 1=köper. Signifikansvärdet visar p=0,530<0,10 vilket innebär att det
inte finns någon signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och experimentgrupperna.
Därmed förkastas hypotesen eftersom vi inte kan säkerställa att någon av stämningsdofterna
vanilj eller vit orkidé bidrar till att fler köp genomförs på Kompaniet.
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5. ANALYS OCH DISKUSSION
___________________________________________________________________________
I följande kapitel analyseras och diskuteras resultaten, varje hypotes för sig, med
utgångspunkt i den framtagna teorin.
___________________________________________________________________________

5.1 Hypotes 1
H1. Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö kommer den
spenderade tiden att bli längre, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.
Mossberg och Sundström (2011), Davies et al., (2003), Hultén (2014) och Spangenberg et al.,
(2006) framhäver att företag kan påverka kundernas upplevelse i servicelandskapet genom att
stimulera luktsinnet. Vi har framtagit och infört två associationsdofter, vanilj och vit orkidé, i
Kompaniets servicelandskap med hjälp av en fokusgrupp. Vi menar att dessa associerade
dofter kan bidra till att kunderna kan påverkas och få en bättre sinnesupplevelse, då Herz
(2007), Spangenberg et al., (2006), Bosmans (2006), Bone och Ellen (1999) och Mitchell et
al., (1995) anser att doften ska överensstämma med butiken.

Luktsinnet utgör enligt Stenson och Bresle (2002) en stor del av hjärnbarken och Hultén et al.,
(2011) skriver att dofter utgör en stor del i människors vardag och känsloliv. Bosmans (2006)
framhäver att det finns möjligheter att applicera stämningsdofter i servicelandskap.
Spangenberg et al., (2006), Hultén (2014), Noad och Rogers (2008) och Mitchell et al.,
(1995) framhåller att en stämningsdoft även bidrar till att kunderna spenderar en längre tid i
butiken. En studie som gjorts av Mitchell et al., (1995) visar dessutom att i de fall då doften är
kongruent med produktklassen är det mer sannolikt att kunderna kommer att spendera mer tid
till att behandla information om produkterna. Utifrån våra resultat kan vi se att associerade
stämningsdofter har en inverkan på hur lång tid kunderna spenderar i Kompaniets butik vilket
vi även kan se i den teori som framtagits angående tid i butik. Vi menar att detta kan ske
omedvetet då endast ett fåtal av de tillfrågade kunderna uppmärksammade de olika dofterna.
Detta bekräftas av Bone och Ellen (1999) då de hävdar att stämningsdofter kan uppfattas
omedvetet utan ansträngning. Dessutom uppfattas en doft endast på några sekunder menar
Stenson och Bresle (2002). Vi anser att detta är bra eftersom att flertalet av kunderna besökte
Kompaniet endast en kortare stund (40-360 sekunder), vilket innebär att även dessa kunder
omedvetet upplever doften samt kan påverkas till att stanna längre i butiken och dessutom öka
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deras trivsel. Noad och Rogers (2008) hävdar att atmosfären kan påverka kundernas beteende
i butiken och Kotler (1974) menar att kunderna kommer att välja företag utifrån dess
atmosfär. Vi menar att dofterna som införts på Kompaniet bidrar till en angenäm atmosfär. Då
båda dofterna visar en signifikant skillnad mot en doftlös atmosfär kan det vara detta som
påverkar att kunderna stannar längre.

Herz (2007) framhåller att individer närmar sig det som doftar angenämt. Spangenberg et al.,
(2006) påtalar även detta genom S-O-R-modellen då stimuli så som doft påverkar de interna
utvärderingarna och som därmed framkallar ett närmande eller undvikande beteende hos
kunden. Morrin och Ratneshwar (2003), Bone och Ellen (1999) och Mitchell et al., (1995)
anser att angenäma stämningsdofter kan öka kundernas benägenhet att dröja kvar i butiken.
Spangenberg et al., (1996) skriver dessutom att personer som befinner sig i en doftande miljö
upplever att de har spenderat mindre tid i butiken, vilket författaren menar kan innebära att
kunder upplever att den tid som de ägnat åt att undersöka produkterna, vänta i köer eller vänta
på hjälp kan verka kortare. Vi anser att det kan ha positiva effekter på Kompaniets kunder
samt innebära en förstärkt upplevelse av butiken. Parsons (2009) hävdar dessutom att dofter
kan motverka eventuella negativa aspekter i en butik. Vi menar att om dofterna som infördes
på Kompaniet inte hade upplevts som positiva hade kunderna inte vistats i butiken den tid
som de faktiskt gjorde.

Morrin och Ratneshwar (2003) framhäver dessutom att närvaron av en stämningsdoft
förbättrar återkopplingen (eng. recall) och igenkännbarheten (eng. recognition) av ett
varumärke, vilket innebär att dofter kan användas för att stärka ett varumärke. I Kompaniets
fall innebär de implementerade dofterna inte endast att de särskiljer butiken från övriga utan
kan underlätta för kunderna att minnas butiken och deras erbjudanden och därmed i längden
stärka varumärket Kompaniet. Herz (2007) påtalar fördelarna med att tillsätta en
stämningsdoft i en butik som är att skapa en nyfikenhet hos kunderna, särskilt i de fall då
butiken finns placerad i ett köpcentrum. Vi anser därför att införandet av en stämningsdoft på
Kompaniet, som är beläget i Baronen köpcentrum, kan inneha en konkurrensfördel gentemot
övriga butiker i köpcentrumet och genom doften skapa en nyfikenhet hos kunderna.
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H1. a) Om en associerad stämningsdoft finns närvarande föreligger det en skillnad i
mängden spenderad tid som män och kvinnor befinner sig i Kompaniets butiksmiljö, än i de
fall då en stämningsdoft inte finns närvarande

Vårt resultat visar att det föreligger en skillnad i hur lång tid män och kvinnor spenderar i
Kompaniets servicelandskap när en stämningsdoft finns närvarande. Dock ser vi att det är
männen som stannar längre. Resultatet ovan motsäger därmed den teori som framtagits då
Kuruvilla et al., (2009) och Underhill (2010) poängterar att män generellt ägnar mindre tid till
att shoppa än vad kvinnor gör och att kvinnor ägnar dubbelt så lång tid som männen i en
butik. Schmidt-Thurow och Sköld-Nilsson (2008) betonar vidare att männens shopping är mer
effektiv på grund av att de inte vistas lika länge i butikerna som kvinnorna. Vi finner det
intressant att en stämningsdoft kan ha denna inverkan på män, att de spenderar en medellång
tid och därmed en längre stund på Kompaniet än vad kvinnor gör. Kuruvilla et al., (2009)
påtalar detta då de menar att det sker en ökning av männens delaktighet i shoppingaktiviteter,
vilket våra resultat tyder på.

Vi tolkar resultatet som att de tillsatta stämningsdofterna i Kompaniets servicelandskap kan
ha uppfattats olika mellan könen. Herz (2007) och Stenson och Bresle (2002) hävdar att varje
människa upplever en doft individuellt och uppfattningen av en doft varierar därmed från
person till person. Herz (2007) skriver att människor kopplar samman doften med personliga
upplevelser och känslor och luktsinnet är inte predisponerat till att uppskatta vissa dofter men
inte andra. Istället baseras detta på erfarenheten av doften. Hultén et al., (2011) och
Spangenberg et al., (2006) påpekar att vissa dofter är mer tilltalande för män och vissa är mer
tilltalande för kvinnor, vilket innebär att män och kvinnor inte alltid föredrar samma dofter.
En anledning till att männen stannade en längre tid än kvinnorna påstår vi kan vara för att
männen omedvetet uppskattade doften som fanns närvarande i atmosfären. Stenson och
Bresle (2002) framhäver att det inte finns en enstaka doft som alla människor uppfattar som
fullständigt bra eller dålig. Vi menar därmed att då våra resultat visar att dofterna vanilj och
vit orkidé har en större inverkan på den tid som männen spenderar i butiken tilltalas de
eventuellt mer av den tillsatta stämningsdoften. Däremot kan vi inte avgöra orsaken till varför
männen stannade en längre tid än kvinnorna, av den anledningen att vi inte frågade dem, men
det är intressant att betona då teorin motsäger detta. Resultaten visar tydligt att införandet av
en stämningsdoft påverkar den tid som män spenderar i Kompaniets servicelandskap i något
högre grad än kvinnorna.
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H1. b) Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö påverkar
tiden att fler shoppare provar kläder.

Då våra resultat ovan visar att fler kunder spenderar en längre tid i Kompaniets butik när
vanilj- och vit orkidédoft finns närvarande, menar vi att resultaten angående om kunden
provar visar att ju längre tid som spenderas i butiken desto större sannolikhet är det att
kunderna provar något klädesplagg. Underhill (2010) påtalar att provrum inte endast är en
bekvämlighet utan även ett säljverktyg och sannolikheten är större att kunden köper något om
denna provar klädesplaggen. I anslutning till denna teori menar vi att då våra resultat visar att
fler kunder provar vid en längre spenderad tid kan detta få följden att Kompaniets försäljning
kan öka. Vi tolkar det som att doften är en bidragande faktor till att de kunder som stannar
längre och provar klädesplagg, gör detta för att de omedvetet uppskattar doften och trivs i
butikens atmosfär.

Kotler (1974) påpekar att atmosfären har en stor inverkan på kundernas beteende samt att
detta ska tas i beaktning. Hultén et al., (2011) menar vidare att dofter i ett servicelandskap kan
bidra till en behaglig atmosfär och öka kundernas trivsel. Noad och Rogers (2008) anser att
den övergripande butiksatmosfären kan påverka kundens spenderade tid, uppfattning av
butiken samt deras beteende i servicelandskapet. Atmosfären avgör även om konsumenten
väljer att shoppa i den specifika butiken eller inte, skriver författarna. Vi menar att detta kan
återkopplas till våra resultat då ett antal av Kompaniets kunder väljer att stanna kvar och
faktiskt prova plagget då en stämningsdoft finns närvarande istället för att lämna butiken.

Då Kompaniets ambition enligt Kompanietstore (2013) är att kunden ska erbjudas en trivsam
och personlig miljö med hjälpsam, kunnig och engagerad personal anser vi att doften kan
förstärka kundens upplevelse. Herz (2007) påtalar att när en person väl upplever en doft som
inte har erfarits tidigare kommer det sammanhang; plats, situation, person eller händelse, och
det känslomässiga värdet av detta sammanhang att förknippas med doften. Hädanefter
kommer doften att anta den känsla som uppstod vid detta tillfälle och resultera i ett gillande
eller ogillande, menar författaren. Vi anser att i de fall då kunden befinner sig i provrummet
och blir positivt bemött av personalen och får en trevlig vistelse i butiken kan doften anta en
angenäm känsla. När kunden återkommer vid nästa besök kan samma känsla uppstå igen och
på så vis kan kunderna, genom doften i Kompaniets servicelandskap, uppleva att de trivs i
butiken och välja att stanna och prova plagget. Däremot kan det vara så att doften av vanilj
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har erfarits tidigare av kunderna då denna är vanligt förekommande i andra sammanhang,
vilket vi anser att vit orkidé inte är. Därmed kan doften för många kunder redan ha ett
sammanhang förknippat till sig och kan därmed upplevas väldigt varierat av olika personer.
Vi menar dock att vaniljdoften på Kompaniet kan få en ny innebörd för kunderna om den
förknippas med en positiv upplevelse i butiken.

5.2 Hypotes 2
H2. Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö påverkar det
att fler shoppare rör vid klädesplaggen, än i de fall då en stämningsdoft inte finns
närvarande.
Våra resultat visar att fler kunder rör vid klädesplagg oavsett stämningsdoft, men då vi
studerar våra resultat var för sig kan vi uttyda att endast vaniljdoften har en signifikant
skillnad i jämförelse med kontrollgruppen. Vi tolkar därmed att vanilj är bäst lämpad i detta
avseende för Kompaniets servicelandskap. Underhill (2010) påtalar att kundernas inköp idag
allt mer baseras på att de får vidröra produkterna och genom att använda de fem sinnena
kommer kunderna att välja samt välja bort vissa produkter. Hultén et al., (2011), Underhill
(2010) och Schmitt (2003) skriver att det inte skulle kunna skapas några intryck utan de
mänskliga sinnena och därmed får de en helt avgörande roll i en människas upplevelser. Vi
menar att det är av stor vikt att kunderna kan vidrör de klädesplagg som skall inhandlas då
detta kan förstärka kundernas sinnesupplevelse och genom att införa en stämningsdoft påstår
vi att upplevelsen därmed kan förstärka kundens vistelse i butiken. Vi vill även framföra att
genom att addera doft till Kompaniet anser vi att ytterligare ett sinne stimuleras och som vårt
resultat visar rör fler kunder vid produkterna när det finns en stämningsdoft närvarande i
butiken. För att skapa en upplevelse vill vi påstå att det är viktigt att inkludera så många
sinnen som möjligt. Enligt Hultén et al., (2011) kan en användning av sinnena inom
marknadsföringen utgöra ett kundbemötande som möter individen på ett djupare plan än vid
traditionell marknadsföring. Underhill (2010) framhäver även att utan den sensoriska aspekten
under köpprocessen skulle svårigheter uppstå kring det som ämnas köpas.
Herz (2007) och Hultén et al., (2011) framhåller att efter det att kemikalierna som vi luktar får
kontakt med luktreceptorerna vidarebefordras doftinformationen till det limbiska systemet och
därifrån vidare till olika regioner av hjärnan, inklusive syn-, smak- och känselcentrat. På så
sätt menar vi att vaniljdoften får en inverkan på kunderna och att doften även påverkar
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kundernas känselcentra som bidrar till att fler kunder vidrör klädesplaggen i Kompaniets
butik. Syftet med en effektiv hantering av alla aspekter av detaljhandelns atmosfär menar
Noad och Rogers (2008) är att generera ett positivt konsumentbeteende till butiken, vilket kan
återkopplas till ökade nivåer av undersökning av produkterna. Kotler (1974) menar vidare att
atmosfären för en specifik omgivning tas upp via de fem mänskliga sinnena och de främsta
sensoriska kanalerna för atmosfären är syn, ljud, doft och känsel. Underhill (2010) påtalar
dessutom att dagens inköp allt mer baseras på att kunderna vidrör det som skall inhandlas, då
många individer vill uppleva produkten före köp. Vi menar därför att Kompaniet som är en
klädbutik har en stor möjlighet att även tillföra stämningsdoft i servicelandskapet för att
stimulera fler sinnen på samma gång. Därför anser vi att vaniljdoften kan vara en doft som
lämpar sig bra i denna miljö då vårt resultat visar en signifikant skillnad på att fler kunder rör
vid produkterna när doften finns närvarande, vilket kan innebära att kunden även vill köpa det
som vidrörs.
H2. a) Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö rör fler
kvinnor vid klädesplaggen, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.
Våra resultat om att fler kvinnliga kunder rör vid klädesplagg bekräftas av teorier som
Underhill (2010) påtalar då han skriver att kvinnor tycker om att i ett lugnt tempo gå in i
butiker, undersöka och jämföra varor eller med andra ord shoppa. Detta bekräftas även av
Otnes och McGrath (2001) och Hoeger et al., (2006) då de menar att kvinnor är mer positivt
inställda till shopping och shoppar annorlunda än män. Underhill (2010) påtalar vidare att
kvinnor inte behöver köpa något för att anse att shoppingen är trivsam. Vi menar att
stämningsdoften som fanns närvarande på Kompaniet kan ha bidragit till en ökad trivsel och
kan därmed påverkat de kvinnliga kunderna till att vidröra klädesplaggen ännu mer än i en
doftlös miljö. Då kvinnor har ett större tycke för att shoppa menar vi att om dofter finns
närvarande i servicelandskapet kan det öka tillfredsställelsen under shoppingvistelsen i
butiken och bidra till en positiv sinnesstämning.
H2. b) Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö rör fler
män vid klädesplaggen, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.
I likhet med Underhill (2010) som menar att manliga shoppare oftast är mer irrationella samt
lägger ner mindre tid på att undersöka varorna, visar våra resultat på att vid införandet av en
associerad stämningsdoft rör inte fler manliga kunder vid plaggen på Kompaniet. Deras
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undersökningsbeteende påverkas därmed inte i större utsträckning, vilket stämmer väl in på
Underhills (2010) teori om att en man endast letar upp den avdelning som är av intresse så
fort som möjligt när han besöker en butik. Här plockar mannen upp en vara för att sedan köpa
produkten. Schmidt-Thurow och Sköld-Nilsson (2008) skriver dessutom att männen oftast vet
exakt vad de vill ha när de besöker en butik. Otnes och McGrath (2001) har identifierat tre
stereotyper om manligt shoppingbeteende där en av dessa är greppa och gå som innebär att
männen endast vill gå in i en butik, köpa det som de ska ha för att sedan lämna butiken så fort
som möjligt. Detta stämmer även väl in på vårt resultat om att röra vid klädesplaggen, då
resultatet av vårt experiment inte visade en signifikant skillnad på om fler män rör vid
klädesplaggen då en stämningsdoft finns närvarande.

5.3 Hypotes 3
H3. Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö går fler
shoppare in i Gång 1 och Gång 2, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.

Utifrån vårt resultat som redovisats ovan ser vi kopplingar till den teori som Bone och Ellen
(1999) framhåller, att dofter kräver lite, om någon, kognitiv ansträngning för att erfaras.
Därmed kan ett enkelt närmande eller undvikande beteende uppstå eftersom luktsinnet
bearbetas i en mer primitiv del av hjärnan. Bitner (1992), Grönroos (2008) och Turley och
Milliman (2000) förklarar att ett närmande beteende sker då kunden till exempel stannar
längre, utforskar, eller innehar ett större engagemang i den fysiska miljön. Spangenberg et al.,
(2006) visar dessutom att konsumenter är mer benägna att uppvisa ett närmande beteende då
butiken använder sig av en kongruent stämningsdoft. Vi menar att ett närmande beteende
uppvisas av de kunder som befann sig i butiken då de associerade dofterna vit orkidé och
vanilj implementerades eftersom det var fler som närmade sig Gång 1 och Gång 2 i dessa
experiment.

Bitner (1992) förklarar att kundernas reaktioner av den fysiska miljön är kognitiva,
känslomässiga och psykologiska, vilka därmed bildar de interna reaktionerna, som i sin tur
påverkar individernas beteende i miljön. Spangenberg et al., (2006) framhåller stimulusorganism-respons modellen (S-O-R) vilken beskriver dofters inverkan på individers
kognitioner, affektioner och faktiska beteende i köpprocesser. Dofter som finns närvarande i
detaljhandelsmiljöer påverkar konsumenters interna utvärderingar och framkallar ett
närmande eller undvikande beteende. En behaglig miljö bör därmed frammana ett närmande
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beteende medan en otrevlig miljö skapar ett undvikande beteende. Med utgångspunkt i denna
teori menar vi att doften av vit orkidé och vanilj frambringar en behaglig miljö på Kompaniet
då vi genom resultatet kan påvisa att fler kunder gick in i Gång 1 och Gång 2. Om doften inte
hade skapat en trivsam miljö vill vi påstå att kunderna inte hade närmat sig den valda gången.
Det är intressant att betona att det inte är samma stämningsdoft som visar signifikant skillnad i
båda gångarna. I Gång 1 är det stämningsdoften vit orkidé och i Gång 2 är det
stämningsdoften vanilj. Då det är flest manliga kunder som går in i Gång 2 (Morrisherrkläder) spekulerar vi om detta kan innebära att doften vanilj tilltalar män mer än kvinnor.
I Gång 2 (Hunkydory-damkläder) är det flest kvinnliga kunder som går in och då istället
stämningsdoften vit orkidé som påverkar, vilket vi menar kan innebära att kvinnorna tilltalas
mer av denna doft.

5.4 Hypotes 4
H4. Om en associerad stämningsdoft finns närvarande i Kompaniets butiksmiljö genomförs
fler köp, än i de fall då en stämningsdoft inte finns närvarande.

Kotler (1974) menar att atmosfären bidrar till emotionella effekter hos kunden och som på så
sätt förbättrar sannolikheten för ett köpbeslut. Bradford och Desrochers (2009), Spangenberg
et al., (2006), Noad och Rogers (2008) och Herz (2007) visar även att närvaron av en
kongruent stämningsdoft bidrar till mer engagerade köpavsikter, fler köpta varor, påverkar
mängden upprepade köp samt att kunder spenderar mer pengar på köpet. Bosmans (2006)
hävdar dock att de få studier som undersökt effekterna av ambienta dofter på konsumenters
bedömning har resulterat i blandade resultat. Mitchell et al., (1995) menar att forskning som
visar att dofter ökar mängden tid som spenderas i butiken, visar inte att dofter ökar antalet
köpta produkter eller den totala mängden spenderade pengar i större utsträckning.

Vårt resultat visar ingen signifikant skillnad mellan grupperna då doft införts i Kompaniets
servicelandskap. Vi kan därför inte påvisa att dofterna vanilj eller vit orkidé bidrar till att fler
köp genomförs. Vi tolkar det därför som att det finns fler faktorer som påverkar om ett köp
kommer att genomföras trots att atmosfären är angenäm. Bitner (1992) framhäver att
symboler, tecken och artefakter så som till exempel den skyltning som finns i
servicelandskapet är en viktig del i den miljömässiga dimensionen och Sundström och
Mossberg (2011) menar att detta påverkar upplevelsen i butiken men även köpbeslutet. Vi
menar att det därför är av stor vikt att inte endast arbeta med ett sinne inom marknadsföringen
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för att stimulera kunden till köp. Hultén et al., (2011) påtalar att med hjälp av sinnena i fokus
kan företag lättare särskilja sig från sina konkurrenter men framförallt göra avtryck i
kundernas medvetande.
Då Mitchell et al., (1995) menar att luktsinnet tros vara det sinne som är närmst kopplat till
det emotionella centrat i hjärnan, kan marknadsförare använda sig av det för att påverka
människors inställning till shopping. Bone och Ellen (1999) påstår därtill att det finns starka
stöd för teorin om att stämningsdofter påverkar miljön och att omgivningens upplevda
angenämhet ökar. Spangenberg et al., (2006) menar vidare att i de fall då doften är kongruent
med konsumenternas förväntningar skapas positiva känslomässiga responser. Hultén (2014)
skriver bland annat att användningen av doft har som syfte att skapa en tilltalande atmosfär
som i forskningen har ansetts bidra till att kunderna stannar längre i butiken samt leder till en
större köpbenägenhet. Vi menar att även om våra resultat inte visar på en signifikant skillnad i
att mängden köp ökar, kan en stämningsdoft fortfarande tillföra en positiv sinnesupplevelse
till Kompaniets kunder. Vi anser att kunderna kan trivas och uppleva servicelandskapet mer
angenämt då en stämningsdoft är närvarande och därmed uppvisa en vilja att befinna sig i
butiken. Om det finns en behaglig associerad stämningsdoft närvarande på Kompaniet och
klädesplagg som kunderna vill köpa, anser vi att doften kan bidra till att de stannar kvar i
butiken och faktiskt köper detta plagg.
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6. SLUTSATSER
___________________________________________________________________________
I detta kapitel presenteras studiens forskningsfråga, syfte samt slutsatser. Resultaten av
hypoteserna redovisas i en generell slutsats där vi delar in dessa i mer signifikanta, mindre
signifikanta samt icke signifikanta. Till sist avslutas kapitlet med kritik av den valda metoden
samt förslag till vidare forskning inom området.
___________________________________________________________________________

6.1 Forskningsfråga och syfte
Studiens forskningsfråga och syfte har utformats enligt följande:

- I vilken utsträckning påverkar närvaron av en stämningsdoft kunders beteende i en
klädbutiks servicelandskap?

Vi har undersökt och analyserat vilken av de associerade stämningsdofterna vanilj och vit
orkidé som är bäst lämpad och kan utgöra en signaturdoft till klädbutiken Kompaniet i
Kalmar. Uppsatsens syfte är därmed att jämföra hur införandet av dessa dofter påverkar
kundens beteende i servicelandskapet.

För att kunna besvara vår forskningsfråga och syfte har vi framtagit åtta hypoteser med
utgångspunkt i teorin. Följande slutsatser av hypoteserna är:
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6.2 Slutsatser av hypoteserna
Säkerhetsnivå

95 %

95 %

95 %

95 %

90 %

90 %

Icke signifikant

Icke signifikant

Hypotes

Accepteras/förkastas

H1. Om en associerad
stämningsdoft finns närvarande i
Kompaniets butiksmiljö kommer
den spenderade tiden att bli
längre, än i de fall då en
stämningsdoft inte finns
närvarande.
H1 b. Om en associerad
stämningsdoft finns närvarande i
Kompaniets butiksmiljö påverkar
tiden att fler shoppare provar
kläder.
H2 a. Om en associerad
stämningsdoft finns närvarande i
Kompaniets butiksmiljö rör fler
kvinnor vid klädesplaggen, än i
de fall då en stämningsdoft inte
finns närvarande.
H3. Om en associerad
stämningsdoft finns närvarande i
Kompaniets butiksmiljö går fler
shoppare in i Gång 1 och Gång 2,
än i de fall då en stämningsdoft
inte finns närvarande.
H1 a. Om en associerad
stämningsdoft finns närvarande
föreligger det en skillnad i
mängden spenderad tid som män
och kvinnor befinner sig i
Kompaniets butiksmiljö, än i de
fall då en stämningsdoft inte
finns närvarande.
H2. Om en associerad
stämningsdoft finns närvarande i
Kompaniets butiksmiljö påverkar
det att fler shoppare rör vid
klädesplaggen, än i de fall då en
stämningsdoft inte finns
närvarande.
H2 b. Om en associerad
stämningsdoft finns närvarande i
Kompaniets butiksmiljö rör fler
män vid klädesplaggen, än i de
fall då en stämningsdoft inte
finns närvarande.
H4 Om en associerad
stämningsdoft finns närvarande i
Kompaniets butiksmiljö
genomförs fler köp, än i de fall
då en stämningsdoft inte finns
närvarande.

Accepteras

Accepteras

Accepteras

Accepteras

Accepteras

Accepteras

Förkastas

Förkastas

Tabell 6:1 Sammanställning av hypoteserna

De hypoteser som visar en säkerhetsnivå på 95 procent är spenderad tid i butik, provar
klädesplagg, fler kvinnor rör vid klädesplaggen och att shoppare går in i Gång 1 och Gång 2,
då en stämningsdoft finns närvarande. Resultaten av dessa visar därmed på en stark
signifikansnivå. Närvaron av båda stämningsdofterna vanilj och vit orkidé på Kompaniet
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påverkar shopparna genom att de stannar en längre tid i butiken. Dock visar doften vit orkidé
något bättre resultat. Det finns dessutom en högre sannolikhet att fler shoppare provar kläder
om de spenderar en längre tid i butiken. Då en stämningsdoft bidrar till att de stannar längre
finns det stora möjligheter för att shopparen väljer att prova klädesplagget vilket kan utgöra
en positiv inverkan på Kompaniets försäljning. Då Gång 1 och Gång 2 påverkades olika av
stämningsdofterna innebär detta att en användning av båda dofterna lämpar sig bra till
Kompaniet enligt denna hypotes. Våra resultat visar tydligt att närvaron av en behaglig
stämningsdoft i Kompaniets butiksmiljö bidrar till ett närmande beteende hos shopparen.
Detta visar att shopparna närmade sig de utvalda gångarna vid närvaron av både doften vanilj
och vit orkidé.

De hypoteser som visar en säkerhetsnivå på 90 procent är skillnad i spenderad tid mellan män
och kvinnor samt att fler shoppare rör vid kläderna, då en stämningsdoft finns närvarande.
Våra resultat visar att en stämningsdoft har en positiv inverkan på både män och kvinnor, men
påverkar männen i högre grad då de manliga shopparna spenderar längre tid än kvinnorna.
Resultaten visar att stämningsdoften vanilj påverkar shopparna mest i Kompaniets butiksmiljö
och fler shoppare rör vid klädesplaggen när denna doft finns närvarande. Dock finns det en
skillnad mellan män och kvinnor då det har visat sig att fler kvinnor rör vid klädesplaggen.
Resultaten visar att doften har en större inverkan på kvinnorna än på männen. Däremot
stämmer det inte in på hypotesen angående den tid som spenderas i butiken, då det har visat
sig att Kompaniets manliga shoppare spenderar en längre tid än deras kvinnliga shoppare i
butiksmiljön.

De hypoteser som inte blir signifikanta är att fler män rör vid klädesplagg och att fler köp
genomförs då en stämningsdoft finns närvarande. Enligt våra resultat kan vi inte säkerställa
att fler manliga shoppare rör vid klädesplaggen då en stämningsdoft finns närvarande. Vi kan
inte heller säkerställa att någon av stämningsdofterna vanilj eller vit orkidé bidrar till att fler
köp genomförs på Kompaniet. Anledningen till att denna hypotes förkastas är att fler faktorer
är av betydelse för om kunden väljer att köpa ett klädesplagg eller inte och det beror inte
endast på om atmosfären upplevs behaglig. En stämningsdoft kan påverka kundens trivsel i
butiken och öka mängden tid som spenderas, men enligt våra resultat påverkas inte antalet
genomförda köp endast av närvaron av en stämningsdoft på Kompaniet.
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Sammanfattningsvis visar de accepterade hypoteser ett signifikansvärde mellan fem och tio
procent, men däremot är alla resultat inte lika starka och det föreligger därmed en skillnad i
signifikansen. Vår bedömning är att fyra av åtta hypoteser utgör en större sannolikhet för att
samma resultat ska kunna påvisas även nästa gång experimentet genomförs. Två av åtta
hypoteser har en lägre signifikansnivå, vilket innebär att det inte finns en lika stor sannolikhet
för att samma resultat uppvisas vid ett annat tillfälle. Däremot visar dessa fortfarande ett
signifikansvärde på tio procent.

För att besvara vår forskningsfråga samt syfte vill vi framföra att sex av åtta hypoteser
accepteras i vår genomförda studie på Kompaniet. Vi kan därmed uttyda att närvaron av en
associerad stämningsdoft påverkar kunders beteende i en klädbutiks servicelandskap i stor
utsträckning. Utifrån de framtagna resultaten och slutsatserna kan Kompaniet med fördel
använda båda framtagna associerade stämningsdofter vanilj och vit orkidé som signaturdoft
till butiken, då båda dessa hade en inverkan på kunders shoppingbeteende. Butiken kan på så
vis använda dessa för att variera sig och för att kunna alternera doften i olika
perioder. Shopparna kan därmed erhålla en variation av Kompaniets atmosfär, vilket kan
bidra till en positiv sinnesupplevelse, då vår studie visar att kunderna spenderar en längre tid i
butiken, närmar sig kläderna samt att fler rör vid plaggen vid närvaron av en associerad
stämningsdoft. Genom de framtagna stämningsdofterna kan Kompaniet använda sig av flera
sinnen i sin marknadsföring mot kunderna och på så sätt särskilja sig från andra butiker med
liknande koncept.

6.3 Metodkritik
Om vi hade genomfört vårt experiment annorlunda hade vi valt att utforma
observationsschemat mer detaljerat för att kunna genomföra mer utförliga tester i SPSS. Vid
valet av de två stämningsdofterna skulle vår fokusgrupp även ha utgjorts av ett urval av
Kompaniets kunder och inte studenter vid Linnéuniversitetet. Det hade då troligtvis valts ut
andra dofter än vanilj och vit orkidé, om ett urval av Kompaniets kunder hade fått vara med
och välja dofterna. Dock visar våra resultat att de båda stämningsdofterna har haft en inverkan
på kunderna. Det hade även utgjort en styrka att framta en doft som inte är ren vanilj eller vit
orkidé, utan en blandning av aromer som associeras med butiken så att deras signaturdoft inte
liknar någon annan. Genom detta skulle Kompaniet kunna inneha en ännu större
konkurrensfördel mot andra butiker.
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Vi kan heller inte generalisera detta resultat till att gälla andra klädbutiker vilket utgör en
svaghet med uppsatsen. Däremot bidrar vi med en metod för en vidareutveckling av området
där denna med fördel kan användas för att utföra liknande experiment i andra butiker och på
så vis möjligen uppnå liknande resultat. De utvalda gångarna på Kompaniet, Gång 1 och
Gång 2, valdes ut slumpmässigt, oberoende varumärke. Varumärkena som är placerade där är
Hunkdory samt Morris och kan ha påverkat kunden om denna valde att gå in där eller inte. Då
Kompaniet placerat varumärkena efter kategori, menar vi att detta ändå skulle ha uppstått om
vi valt andra områden att observera, vilket därmed inte påverkar det resultat som framkommit.
Ytterligare kritik är att vi inte undersökt kundens totala sinnesupplevelse, vilket hade varit
intressant för att erhålla en djupare förståelse för kundens upplevelse av Kompaniet. För att
undersöka detta hade frågor kunnat ställas till alla de observerade kunderna i butiken om hur
de upplever servicelandskapets olika aspekter som stimulerar de olika sinnena. Detta för att få
en tydlig bild över en multi-sensorisk upplevelse.

6.4 Förslag till fortsatt forskning
Vidare forskning inom detta område kan vara att fråga samtliga observerade kunder i ett
experiment om stämningsdofterna och hur dessa upplevs. Forskare bör beakta denna aspekt
för att kunna uppvisa ytterligare och mer utvecklade resultat för att kunna analysera kundens
sinnesupplevelse mer grundligt. Det hade även varit intressant att ta fram en signaturdoft som
är unik för en butik och därmed inte använda en doft som kan förekomma i andra miljöer.
Ytterligare en aspekt som kan undersökas är att placera en doft i ingången av en butik för att
locka in kunder och för att sedan placera samma doft vid en specifik yta i butiken. Möjligtvis
vid ett specifikt erbjudande för att locka dit kunder och eventuellt öka försäljningen, då
forskning har visat på att stämningsdofter kan bidra till detta. Det finns forskning om mäns
och kvinnors shoppingbeteende, men fortsatt forskning inom området doft bör utveckla detta
ytterligare. Vår forskning har endast givit en inblick i hur deras beteende skiljer sig åt vid
närvaron av en stämningsdoft och det finns i dagsläget inte mycket bidrag angående hur män
och kvinnor upplever doft i servicelandskap. Detta område har därmed stora
utvecklingsmöjligheter.
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8. BILAGOR

Bilaga 1
Observationsschema Kompaniet
Man 1
Kvinna 2
Uppskattad ålder
20-40, 1
40-60, 2
60-, 3
Ensam 1
Sällskap 2
Går in mellan borden och klädställningarna
Gång 1
Gång 2
Går in 1
Går in 1
Stannar 2
Stannar 2
Går förbi 3
Går förbi 3
Undersöker plagg
Rör vid 1
Tar upp/ut 2
Tid vid bord
Tjejbord (Tiger)
Kortare stund 1 (mindre än 5 sek)
Längre stund 2
Killbord (Tiger)
Kortare stund 1 (mindre än 5 sek)
Längre stund 2
Provrum
Provar 1
Provar inte 2
Genomför köp
Köper inte 0
Köper 1
Total tid i butik (sekunder):
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Bilaga 2
Bild från den genomförda fokusgruppen
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Bilaga 3
Dofttest på fokusgrupp
Doft 1
Tycker du att denna doft skulle passa klädbutiken Kompaniet och deras koncept?
1
2 3
4
5 6
7
Mycket dåligt □ □ □ □ □
□ □ Mycket bra

Doft 2
Tycker du att denna doft skulle passa klädbutiken Kompaniet och deras koncept?
1
2 3
4
5 6
7
Mycket dåligt □ □ □
□ □
□ □ Mycket bra

Doft 3
Tycker du att denna doft skulle passa klädbutiken Kompaniet och deras koncept?
1
2 3
4
5 6
7
Mycket dåligt □ □ □ □ □
□ □ Mycket bra

Doft 4
Tycker du att denna doft skulle passa klädbutiken Kompaniet och deras koncept?
1
2 3
4
5 6
7
Mycket dåligt □ □ □ □ □
□ □ Mycket bra

Doft 5
Tycker du att denna doft skulle passa klädbutiken Kompaniet och deras koncept?
1
2 3 4
5 6
7
Mycket dåligt □ □ □ □ □
□ □ Mycket bra

Doft 6
Tycker du att denna doft skulle passa klädbutiken Kompaniet och deras koncept?
1
2 3
4
5 6
7
Mycket dåligt □ □ □ □ □
□ □ Mycket bra
Doft 7
Tycker du att denna doft skulle passa klädbutiken Kompaniet och deras koncept?
1
2 3
4
5 6
7
Mycket dåligt □ □ □ □ □
□ □ Mycket bra
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Bilaga 4
Manipulationskontroll
Kön: Man/Kvinna
Ålder: 20-40 40-60 60-

1. Märkte du att det doftade?
Ja/Nej/Vet ej

2. Tycker du om doften?
Inte alls behaglig 1

2

3

4

5

6

7 Mycket behaglig

3. Tycker du att doften stämmer överens med Kompaniets koncept?
Inte alls 1

2

3

4

5

6

7 I hög grad

6

7 Mycket bra

4. Hur trivs du i butiken när det finns en doft?
Inte alls bra 1

2

3

4

5

5. Tycker du om butiken bättre med eller utan doft?
Med doft/Utan doft/Vet ej

6. Bidrar doften till en mer positiv upplevelse i butiken?
Ja/Nej/Vet ej
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