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Förord

 

Vi vill tacka våra respondenter som låtit sig intervjuas och svarat på vår enkätundersökning. 

Tack för att ni tagit er tid att besvara våra frågor i experimentet, utan era svar hade denna 

uppsats aldrig varit möjlig att genomföra. 

  

Vi vill rikta ett speciellt tack till Margareta och Olle Fernström samt Karin Sederholm för att 

vi har fått tillträde och möjligheten att genomföra vårt experiment i deras butiker. 

  

Vi vill även tacka våra opponenter för den kritik som vi har fått under uppsatsens gång. 

Slutligen vill vi tacka våra handledare på Södertörns Högskola, Hans Zimmerlund och 

Renate Åkerhielm, för god vägledning genom denna kandidatuppsats.  

 

Matilda Fernström & Matilda Sederholm 

Södertörns Högskola     Huddinge 2011-06-10 
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Sammanfattning  

 

Titel:   Doften av klöver 

  
Ämne/kurs:   Företagsekonomi C, kandidatuppsats, Service Management  

 

Författare:   Matilda Fernström och Matilda Sederholm  

 

Handledare:  Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm 

 

Nyckelord:  Marknadsföring, doftmarknadsföring, marknadsföringsfenomen, 

stamkund, köpprocessen, fysiska rummet 

 

Bakgrund:  Butikerna inom detaljhandeln har svårigheter med att effektivisera 

utbytesplatsen. I och med den ökade konkurrensen som råder på 

marknaden blir det svårt för små- och medelstora företag att 

överleva. Detta tillsammans med att konsumenterna avskärmar sig 

från den stora massan av reklam och marknadsföring som de 

dagligen utsätts för har lett till att företag måste hitta nya unika sätt 

att marknadsföra sig på för att överleva långsiktigt. 

 

Problemformulering:  Vilka faktorer är viktiga för att påverka köpprocessen i en butik 

genom att använda doft som marknadsföringsfenomen? 

 

Syfte:  Syftet med vår undersökning är att studera kausala samband 

mellan hur vår oberoende variabel, doft, påverkar den beroende 

variabeln, köpprocess. 

 

Metod:  Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats. Vi kommer att göra ett 

experiment och utgå från en kvantitativ metod med kvalitativa 

inslag. Genom att göra detta får en djupare insikt i det fenomen vi 

undersöker. 

 

Teorier:  Uppsatsen använder sig av följnade teorier; Köpprocessen, 

Upplevelseteorin, Mervärdesteorin, Involveringsteorin. 
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Empiri:  Empirin består av primärdata inhämtad via en enkätundersökning 

med semistrukturerade frågor från kunder från Garden Aquatica 

och Vackra Ting. Den består även av försäljningsstatistik från 

butikerna under experimentets genomförande. 

 

Analys:  Genom att mäta konsumentens tid i butik har vi fått fram en 

signifikant förändring med och utan doft som 

marknadsföringsmedel. Via olika korrelationer har vi kan vi även 

se samband mellan konsumentens attityd till butiksatmosfären, 

humör, engagemang och merköp vid implementering av doft. 

  

Resultat: Doft som medel i marknadsföringen bidrar till en förlängd och 

effektiviserad köpprocess samt ökad försäljning 

 

Slutsats:  En viktig faktor i butikernas långsiktiga överlevnad är att använda 

och utnyttja det fysiska rummet och med hjälp av doft som 

marknadsföringsfenomen öka företagens lönsamhet. 
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Abstract  

 

Title:   The scent of clover 

 

Course:   Business Administration, Bachelor essay, Service Management  

 

Authors:   Matilda Fernström and Matilda Sederholm 

 

Tutors:   Hans Zimmerlund and Renate Åkerhielm 

 

Key words:  Marketing, scent marketing, marketing phenomenon, loyal 

customer, buying process, physical space 

 

Background:  Stores in the retail sector have difficulties to make the exchange 

site more efficient because of the increased competition that 

currently exists in the retail sector, and that makes it difficult for 

small-and medium-sized businesses to survive. This, together with 

that the consumers isolates themselves from the masses of 

advertising and marketing that they face daily, leads to that the 

companies must find new unique ways to market themselves in 

order to survive long term. 

 

Problem definition:  What factors are important to affect the consumers buying decision 

process in a store by using a scent as a marketing phenomenon? 

 

Purpose:  The purpose of our experiment is to study the causal link between 

how our independent variable, fragrance, influence the dependent 

variable, the buying process. 

 

Theories:  This essay uses; Buying decision process, The experience theory, 

Added-value theory, Involvement theory.  

 

Empiric:  The empiric consists of primary data gathered through a 

questionnaire with semistructured questions from customers from 

Garden Aquatica and Vackra Ting. It also consists of sales data 

from stores during the experiment execution. 
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Analysis:  By measuring the consumer's time in the shop, we can see a 

significant change with and without using fragrance as a marketing 

medium. Through various correlations we see that there is 

connections between the consumers attitude to the store's 

atmosphere, mood, involvement and upselling with 

implementations of fragrance in the stores. 

 

Results: Scent as a means of marketing contributes to an extended and 

streamlined purchasing process and increase sales. 

  

Conclusion: An important factor in the stores long-term survival is to use and 

exploit the physical space by using scent as a marketing 

phenomenon to increase profitability. 
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Disposition 

 

Nedan redogör vi för uppsatsens disposition för att ge läsaren en överblick över vad de olika 

avsnitten innehåller. 

 

 

Kapitel 1 - Inledning 

Läsaren får en introduktion till ämnet doftmarknadsföring samt bakgrunden till 

undersökningsproblemet, och problemformulering samt syftet med studien. För att ge läsaren 

den fundamentala kunskapen för fortsatt läsning finns även avgränsningar. 

  

Kapitel 2 – Metod 

Detta avsnitt handlar om de grundläggande vetenskapliga perspektiven som ligger till grund 

för studien. I detta kapitel får läsaren en förståelse, val av ämne, vetenskapssyn, urval, 

reliabilitet och validitet, experiment samt slutligen källkritik 

  

Kapitel 3 – Teori 

Detta kapitel tar upp de teorier som ökar förståelsen för problemet. Ni finner här vår 

teoretiska utgångspunkt, övergripande modell, teoriområden, teoretiska perspektiv, 

genomgång av teorier, teoretisk syntes och slutligen vår teoretiska referensram. 

  

Kapitel 4 – Empiri 

I detta kapitel redovisas empirin där vi via cirkel- och stapeldiagram visar resultaten av vår 

enkätundersökning. Ni finner även vår analys och vårt resultat.  

  

Kapitel 5 – Analys 

Detta avsnitt representeras en analys där vi ställer det empiriska primärdata mot uppsatsen 

teori och våra oberoende variabler i den teoretiska referensramen.   
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Kapitel 6 – Resultat 

I denna del kommer vi tolka vår analys med avseende på vårt syfte.  

 

Kapitel 7 – Slutsats  

I detta kapitel redovisar vi vår slutsats tillsammans med en avslutande diskussion. Slutligen 

finner ni förslag till vidare forskning och kritisk granskning. 

 

Kapitel 8 – Källförteckning 

I detta kapitel redogör vi för de källor och referenser vi har använt oss vid skrivandet av 

uppsatsen. 
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1. Inledning 

 

Vår uppsats handlar om hur en doft som medel i marknadsföringen påverkar konsumentens 

köpprocess i en butik. I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår problembakgrund, 

problemdiskussion, problemformulering, syfte och avgränsningar. Detta för att skapa en 

bättre förståelse och inblick i ämnet. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Det naturliga mänskliga beteendet har länge varit konsumentforskningens fokus och andra 

faktorer såsom exempelvis omgivningens påverkan ansåg forskare länge inte hade någon 

effekt på konsumenten. Idag är dock uppfattningen annorlunda och ett nytt 

konsumtionsmönster har uppdagats. Forskare insåg på 1980-talet att de sociala, kulturella, 

upplevelserelaterade och symboliska aspekterna saknades, något som ledde till att forskningen 

ändrade rikting. Köpprocessen ses därför idag som mycket mer komplex än tidigare och andra 

psykologiska komponenter har fått en väsentligare roll. Detta har hänt i takt med att 

konsumentens beteenden alltmer blir svårförutsägliga och kraven från konsumenten ökar 

samtidigt som konkurrensen mellan företag hårdnar. Detta beror på att omvärlden förändras 

och utvecklas i en allt snabbare takt, något som leder till att bland annat produktutbudet ökar 

och teknologin utvecklas. Med den nya forskningen som har upptäckts de senaste årtiondena 

uppstår nya idéer och infallsvinklar hela tiden.
1
 Konsumenternas köpbeteende blir alltmer 

komplext och det krävs forskning och förståelse kring det ta för att locka nya kunder. 

 

Globaliseringen och den ökade konkurrensen som råder på marknaden har lett till att många 

små- och medelstora företag inte överlever om de inte skapar unika fördelar och mervärden 

för konsumenten. Detta tillsammans med många andra faktorer har lett till att konkurrensen 

inom detaljhandeln har blivit allt hårdare. Externa köpcentrum har ökat avsevärt, något som 

har fått stora konsekvenser för butiker på som ligger på stora gator. Butiksläget inom handeln 

är ett viktigt medel för skapa framgång och det blir allt svårare för små- och mellanstora 

                                                 
1
 Bengtsson, Anders och Östberg, Jacob(2006); Märken och människor 
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butiker att konkurrera med andra större aktörer om att etablera sig på de mest eftertraktade 

lägena.
2
 Men det krävs dock även andra komponenter än endast butiksläget för att nå 

framgång inom detaljhandeln, många marknadsledande företag på marknaden är både kreativa 

och innovativa.
3
 

 

En stor konkurrent till den traditionella handeln är den tekniska utvecklingen och E-handeln, 

som har fått stor genomslagskraft de senaste årtiondena
4
. I och med detta blir det allt viktigare 

för butiker att ta vara på upplevelserummet för att behålla och locka nya och befintliga 

kunder.
5
 De näst intill obefintliga nationella begränsningarna som E-handeln har ger den en 

enorm marknadspotential. Den växer även i takt med att allt fler länder i världen får tillgång 

till internet. Denna typ av handel erbjuder konsumenten lättillgänglighet och bra priser men 

inte mycket mer än så.
6
 Företag måste finna nya och mer unika konkurrensmedel för de 

konsumenter som söker något annat än enkelhet och billiga produkter. Att arbeta med det 

fysiska rummet och få konsumenten att stanna längre i butiken har i många studier visat sig 

vara ett framgångskoncept.
7
 På grund av den konkurrenssituation som råder måste butiker 

hitta nya vägar och medel att konkurrera med.  

 

Bertil Hultén, författaren av boken sinnesmarknadsföring, menar att funktionella attribut och 

produktfördelar inte längre räcker för att engagera kunderna. Detta beror på det alltmer 

individualiserade och upplevelsebaserade samhället vi lever i idag. I vilken butik vi än går in i 

finns det många produkter som påminner mycket om varandra i form av namn, utseende och 

kvalité. Att dra till sig uppmärksamhet är reklamens grundläggande syfte och därför är det 

viktigt att den också är designad för att attrahera en känslomässig reaktion hos konsumenten.
8
 

Det är viktigt att marknadsföringen kan generera känslor och påverka intryck och tankar 

kring produkten. 

 

                                                 
2
 http://www.foretagande.se/Forsaljning-och-Marknadsforing/Butiken-Hur-ska-du-salja-dina-varor.html 2011-

05-12 kl 13.00 
3
 http://detaljhandel.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=80 2011-05-03 kl 12.30 

4
 http://www.direkthandeln.org/upload/Docs/pdf/Direkthandeln_Slutversion.pdf  2011-05-12 kl 12.30 

5
 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/kunderna-kraever-samma-upplevelse-i-butik-som-paa-

webben-531690 2011-04-18 kl 15:15 
6
 http://www.direkthandeln.org/upload/Docs/pdf/Direkthandeln_Slutversion.pdf  2011-05-12 kl 12.30 

7
 http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Nyheter/2010/Nar-upplevelsen-slar-forvantan/ 2011-04-18 kl 

15.30 
8
 Hultén, Bertil, Broweus, Niklas, van Dijk, Marcus(2008); Sinnesmarknadsföring 

http://www.foretagande.se/Forsaljning-och-Marknadsforing/Butiken-Hur-ska-du-salja-dina-varor.html%202011-05-12
http://www.foretagande.se/Forsaljning-och-Marknadsforing/Butiken-Hur-ska-du-salja-dina-varor.html%202011-05-12
http://detaljhandel.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=80
http://www.direkthandeln.org/upload/Docs/pdf/Direkthandeln_Slutversion.pdf
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/kunderna-kraever-samma-upplevelse-i-butik-som-paa-webben-531690%202011-04-18
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/kunderna-kraever-samma-upplevelse-i-butik-som-paa-webben-531690%202011-04-18
http://www.direkthandeln.org/upload/Docs/pdf/Direkthandeln_Slutversion.pdf
http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Nyheter/2010/Nar-upplevelsen-slar-forvantan/
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Att skapa unika konkurrensfördelar är som tidigare nämnt ett krav för överlevnad på dagens 

marknad. De senaste årtiondena har den traditionella marknadsmetoden fått allt sämre effekt 

på konsumenter. Nya sätt att utveckla marknadsföring, så som corporate branding, service 

marketing och eventmarketing har därför utvecklats. Konsumenter utsätts dagligen för  

ca 3000 reklammeddelanden och det blir allt svårare för företag att tränga igenom detta brus. 

Oavsett marknadsmetod lär sig konsumenten att undvika dessa marknadsföringsknep och 

väljer enkelt bort de meddelanden de inte är intresserade av. Det är därför tydligt att det krävs 

nya marknadsföringsmetoder för att skapa en plats i kundernas medvetande.
9
 Marknadsförare 

måste hitta nya marknadsföringsmetoder för att komma förbi de hinder av reklambrus som 

konsumenterna utsätts för dagligen. 

 

Marknadsförare och företag försöker kontinuerligt hitta nya vägar för att komma igenom detta 

reklambrus. Konsumenten kommer endast kommer ihåg nio procent av den reklam han/hon 

utsätts för och trots detta fokuserar hela 99 procent av alla företag på att marknadsföra sig 

genom visuell reklam.
10

 Med detta faktum är det tydligt att betydelsen av våra sinnen har 

förbisetts av många varumärkesbyggande företag.
11

 Traditionell marknadsföring genom 

annonser och TV har länge dominerat på marknaden. 

 

Dofter är väldigt emotionellt kopplade till vår hjärna och har stor betydelse för människans 

upplevelser, minnen och välbefinnande.
12

 Faktum är att luktsinnet är det starkaste och 

känsligaste av alla sinnen och det är vetenskapligt bevisat att 75 % av våra känslor formas av 

just dofter. De sinnen som skapar kontakt är lukt, känsel och smak medan synen och hörseln 

är de sinnen som skapar distans.
13

 Oavsett om vi vill eller inte kommer omgivningens doft 

påverka vårt sinnestillstånd på grund av det enkla faktum att vi inte kan välja att andas eller 

inte. Detta ger en undermedveten påverkan på hjärnan eftersom vi inte hinner förstå eller 

koppla till att det är en doft som påverkar oss.
14

 Dofter påverkar oss mer än vad många tror. 

 

 

                                                 
9
 Lindström, Martin(2006); Brand Sense 

10
 Lindström, Martin(2006); Brand Sense 

11
 www.brandsense.com, 2011-03-01 kl 09.17 

12
 http://sinnesmarknadsforing.se/sinnen/ 2011-03-01 kl 09.10 

13
 Fredriksson, Cecilia(1998); Ett paradis för alla – Epa mellan folkhem och förförelse 

14
 Lindström, Martin(2006); Brand Sense 

http://www.brandsense.com/
http://sinnesmarknadsforing.se/sinnen/
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Att använda doft i marknadsföringen var ett fenomen som först upptäcktes i Paris. För att få 

bort osmakliga dofter i tunnelbanesystemet i Paris sprutades lavendeldoft ut i 

ventilationssystemet. Detta uppmärksammades och idén om att använda doft i samband med 

marknadsföring började då undersökas.
15

  

 

Fler och fler företag väljer idag att marknadsföra sig genom olika typer av miljöer för att 

stimulera just doftsinnet och på så sätt påverka kundernas köpprocess. Det är dock fortfarande 

ett relativt nytt marknadsföringsfenomen i just Sverige, på grund av detta är det fortfarande få 

företag som använder detta som marknadsföringsverktyg. Några exempel på svenska företag 

som använder detta som en viktig beståndsdel i deras verksamhet är bland annat KappAhl, 

Backaplan Köpcentrum i Göteborg och Amiralen köpcentrum Karlskrona.
16

 I Sverige har nya 

marknadsföringsmetoder börjat utvecklats, men ännu inte fått några större genomslag. 

 

Det finns många studier som visar att butiker som skapar en gemytlig miljö gör att kunden 

stannar längre, vilket i sin tur leder till mer impulsköp.
 17

  Faktum är att det har visat sig att 

inställningen till butiksmiljön ibland är viktigare än vad själva produktutbudet är i butiken. 

Dofter som införts som ett inslag i ett företags marknadsföring har i vissa fall ökat vinsterna 

med upp till 40 procent. Eric Spangenberg, en amerikansk konsumentpsykolog på College of 

Business and Economics på Washington State University i Pullman, har gjort en vetenskaplig 

studie kring doftmarknadsföring i butiker. I hans experiment i en lokal klädaffär i USA visade 

det sig att när ”feminina dofter”, som vanilj, användes i butiken fördubblades försäljningen av 

damkläder, precis som försäljningen av herrkläder fördubblades då mer ”maskulina dofter” 

användes.
18

  

 

De amerikanska nobelpristagarna, Linda Buck och Richard Axel, fick år 2004 nobelpriset i 

medicin för sin forskning om hur luktsinnet fungerar och hur olika dofter påverkar oss. I USA 

har butikerna inom detaljhandeln visat ett stort intresse för att använda lukter för att öka 

konsumentens lust att handla. Det finns många företag som lägger mycket resurser för att få 

                                                 
15

 http://www.sydsvenskan.se/sverige/article300144/Dofter-far-dig-att-valja-i-butiken.html 2011-03-04 kl 10.03 
16

 http://www.manthosdiabate.com/ 2011-03-14 kl 16.40 
17

 Darden, WR Erdem O och Darden, DK(1983), A comparison and test of three casual models of patronage 

intentions 
18 Spangenberg, Crowley and Henderson(1996); Vol. 60,  No. 2  

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article300144/Dofter-far-dig-att-valja-i-butiken.html%202011-03-04
https://ssl.smarthost.se/owa/redir.aspx?C=e8e70d8a5f054fb49c80396e721fb59a&URL=http%3a%2f%2fwww.manthosdiabate.com%2f
http://www.jstor.org/stable/i253437
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kunskap om olika dofter, och hur de påverkar oss. Bland annat har ett stort skoföretag kommit 

fram till att när det doftar blommor i lokalen ökar konsumtionen och vi betalar mer.
19

  

 

Det amerikanska klädmärket Abercrombie & Fitch och underklädesföretaget Victoria Secret 

är även exempel på två stora framgångsrika amerikanska företag som har anlitat 

doftkonsulter. De har tagit fram en egen karakteristisk doft för att använda denna i sin 

marknadskommunikation och på så sätt stimulera kundernas köpbeteende. Doften används 

både i kortsiktiga och strategiska marknadsföringsaktiviteter och har som syfte att förlänga 

köpprocessen och bidra till merköp. Abercrombie & Fitch sprayar sin parfym var 30:e minut i 

butiken på både kläder och inredning.
 20

 Doftens påverkan på konsumenten visade sig även 

när skoföretaget Nike skulle utvärderas och fick ett positivare resultat i en doftsatt miljö än en 

icke doftsatt.
21

  

 

Av ovan framgår att en ny marknadsföringsepok måste träda i kraft. För att kunna skapa 

bättre konkurrensfördelar måste butiker inom detaljhandeln skapa unika mervärden för 

kunden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2004/press.html 2011-04-01 kl 10.33 
20

 www.sinnesmarknadsforing.se/sinnen 2011-04-01 kl 11.45 
21

 www.doftmarknadsforing.se 2011-03-17 kl 13.42 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2004/press.html%202011-04-01
http://www.sinnesmarknadsforing.se/sinnen%202011-04-01
http://www.doftmarknadsforing.se/
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1.2 Problemdiskussion 

Konsumenternas köpbeteende blir alltmer komplext och det krävs forskning och förståelse för 

att skapa ett unikt mervärde för konsumenten. I och med omvärldens utveckling har även 

konsumenters situation och köpbeteende förändrats. Forskning kring marknadsföring har gått 

från att vara naturvetenskaplig till samhällsvetenskaplig och de psykologiska aspekterna får 

en allt större betydelse inom konsumentforskningen. I takt med att konsumenternas beteende 

förändras måste även företagen hitta nya strategier för att skapa en unik konkurrenssituation.  

 

På grund av den konkurrenssituation som idag råder på marknaden måste butiker utveckla och 

effektivisera utbytesplatsen och hitta nya vägar och medel att konkurrera med. Detaljhandelns 

förutsättningar på marknaden har lett till hårdare konkurrens i och med globaliseringen och 

den tekniska utvecklingen. Butikernas läge spelar en större roll och det krävs att små- och 

medelstora företag hittar nya strategier för att överleva. Butiker måste utnyttja och 

effektivisera utbytesplasten på grund av den konkurrenssituation som råder över de så kallade 

A-lägena.  

 

Traditionell marknadsföring har länge dominerat på marknaden men den har idag inte lika 

stor genomslagskraft på konsumenterna som den en gång hade. Visuell reklam i kombination 

med att konsumenter avskärmar sig från den typen av marknadsföring medför att företag har 

svårigheter att ta sig igenom reklambruset. Konsumenten avstår gärna från traditionell reklam 

om den valmöjligheten finns. I och med detta måste företag vara innovativa och unika i sin 

marknadsföring för att på så sätt skapa unika konkurrensfördelar. Nästintill all 

marknadsföring sker idag genom visuell stimulering, trots att det är bevisat att våra känslor till 

75 % formas av dofter.   
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1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för att påverka köpprocessen i en butik genom att använda doft som 

marknadsföringsfenomen? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att studera kausala samband mellan hur vår oberoende 

variabel, doft, påverkar den beroende variabel, köpprocess. Vi kommer studera kanalerna 

mellan säljare och köpare och se hur en doft som marknadsföringsfenomen kan påverka 

konsumenternas köpprocess i en butik.  

 

1.5 Avgränsningar 

Doftmarknadsföring är som tidigare nämnt ett relativt nytt fenomen i Sverige men har fått en 

större genomslagskraft i vissa delar av Europa och USA. Av praktiska skäl har vi svårt att 

undersöka den internationella marknaden och avgränsar oss därför till den svenska, där vi 

kommer genomföra undersökningen i Stockholm. Vi har även valt att avgränsa oss till 

detaljhandeln då vi anser att det finns en potential för en positiv utveckling för detta fenomen 

på den marknaden. Doftmarknadsföring har fått en stor genomslagskraft inom 

hotellbranschen, där doft påverkar kundens relation till varumärket. Vi vill dock undersöka 

hur en doft kan påverka köpprocessen och har därför valt att studera detta i butik. Vi är 

dessutom verksamma inom två butiker som säljer kläder och inredning och har därför 

möjlighet att göra ett experiment utifrån detta fenomen, och därigenom få en större insikt i 

detta. Vi kommer att undersöka konsumenter i dessa två butiker och hur doften påverkar 

respondenterna under köpprocessen.  

 

 

 



Södertörns Högskola                                       2011-06-10 

Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm 

Service Management, C-uppsats 

 

 

16 

 

1.6 Nyckelord 

 

  Nedan följer en utredning av vilka begrepp som har en betydande roll i uppsatsen. 

 

 

Marknadsföring: Marknadsföring inkluderar de aktiviteter ett företag genomför 

för att öka försäljningen och attraktiviteten på marknaden. 

Doftmarknadsföring: Marknadsföring där man genom att tillsätta en doft kan öka 

kundflödet och lönsamheten. Doft implementeras i butiker och 

företag i form av doftpåsar eller via doftmaskiner till 

luftkonditioneringssystemet. Doftmaskinerna kan regleras till en 

behaglig nivå och man tillsätter själv sin signaturdoft.  

Marknadsföringsfenomen: Marknadsföring i form av ett säreget unikt fenomen. 

Stamkund: En stamkund är en återkommande kund till en butik eller ett 

företag. Kunden har ofta en mer personlig relation till företaget 

och konsumerar relativt regelbundet i butiken. 

Köpprocessen:  Alla konsumenter genomgår en så kallad köpprocess vid köp av 

en produkt. Köpprocessen uppstår när individen anser sig ha ett 

behov av en produkt. Konsumenten går då igenom fem olika 

faser; problem, informationssökning, värderingsfasen, köpfasen 

och slutligen utvärdering av köpet. 

Fysiska rummet: Det rum som butiker utnyttjar för att visa och sälja sina 

produkter. 
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1.7 Keywords 

 

  Below is an account of concepts that have a significant role in the paper. 

 

 

Marketing: Marketing includes the activities an enterprise implements to 

increase sales and the attractiveness of the market. 

 

Scent marketing: Marketing by adding a smell can increase customer flow and 

profitability. Fragrance can be implemented in shops and 

businesses in the form of scent bags or through scent machines to 

air-conditioning system. Scent machines can be adjusted to a 

comfortable level and the business adds their own signature scent. 

Marketing phenomenon: Marketing in the form of a peculiar unique phenomenon 

 

Loyal customer: A loyal customer is a regular customer at a store or company. The 

customer has often a more personal relationship with the company 

and consume relatively regularly in the shop. 

 

Buying Process: All consumers go through a buying process when they purchase a 

product. The buying process occurs when individuals believe they 

have a need for a product. Consumers goes through five different 

phases; problem, information retrieval, evaluation phase, buying 

phase and, finally, evaluation of the purchase. 

Physical space: The room that the store uses to show and sell their products. 
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2. Metod 

 

Under metodkapitlet följer en redovisning av de tekniker vi har använt oss utav i studien och 

hur vi sedan kommit fram till resultatet. Vi kommer även redogöra för 

vilka undersökningsmodeller som vi har valt att använda oss av och argumentera för dem 

gentemot vårt metodval. Metoden innehåller förförståelsen, val av ämne, vår vetenskapssyn, 

urval, valididet, reliabilitet och källkritik. Inom urval ingår vår undersökningsmetod och vårt 

tillvägagångssätt med insamlingen av data. 

  

2.1 Förförståelse 

Vi är två författare till denna studie som har olika värderingar och uppfattningar om 

omvärlden vilket bidrar till en bra diskussion kring vårt undersökningsobjekt. Vi arbetar båda 

på egna familjeföretag inom detaljhandeln vilket stärker intresset för att kunna implementera 

just doft som marknadsföringsfenomen. I och med detta har vi båda en god insikt i hur 

marknadsföringen sker både internt och externt i företag och hur detta skulle kunna 

genomföras i verkligheten. Däremot har vi ingen förkunskap om hur detta 

marknadsföringsfenomen skulle kunna implementeras i ett företag och som på så sätt kan 

påverka studien. 

 

Vi har praktiska förkunskaper som grundar sig i egna erfarenheter om hur doft har påverkat 

oss i olika situationer. Exempelvis har vi, liksom många andra, blivit påverkade av doften av 

nybakat bröd eller nybakade bullar.  

 

Vi har även vissa teoretiska förkunskaper eftersom vi har genom våra tre år som 

ekonomistudenter läst olika marknadsföringskurser. Genom dessa kurser har vi fått en djupare 

förförståelse för hur hjärnan reagerar på reklam och hur konsumenter blir påverkade av olika 

typer av marknadsföring i olika situationer. Detta har i sin tur hjälpt oss att förstå vårt 

marknadsföringsfenomen mycket bättre. 
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Det är viktigt att forskaren, vid genomförande av en studie, är opartisk, fördomsfri och 

objektiv samt inte låter sina egna uppfattningar och känslor styra spridningen.
22

  

 

2.2 Val av ämne 

Vårt val av ämne bottnar i att vi kommer från företagarfamiljer och har därför tillgång till två 

butiker och får därigenom den unika möjligheten att göra ett experiment. I och med detta får 

vi en djup insikt i vårt fenomen. Vi har möjlighet att finna ny kunskap kring vårt fenomen, då 

det är relativt outforskat i Sverige. Det bottnar även  i att vi själva distanserar oss från den 

stora mängden visuell reklam som vi dagligen utsätts för. Det är tydligt att samhället är i 

behov av en förändring i företagens val av marknadsföring. Vi byter kanal i reklampausen och 

”Ingen reklam tack!”-skyltar syns i ett stort antal trappuppgångar. Den reklam som vi 

dagligen utsätts för upplevs ofta negativ. Däremot kan en doft av rosor knappast anses vara 

det. Av den bemärkelsen är detta ett ämne som vi anser ligger rätt i tiden för att forska djupare 

kring och finna ny kunskap inom. Vid val av forskningsämne måste det finnas ett specifikt 

problem som är forskningsbart. För samhällsforskare är den faktiska utgångspunkten för 

forskningen vår nyfikenhet och att hitta svar på en eller flera frågor.
23

  

 

2.3 Vetenskapssyn 

I vår undersökning kommer vi att se på vårt fenomen ur en samhällsvetenskaplig synvinkel 

där vi kommer bevaka kanalerna mellan säljare och köpare för att se deras synpunkter och 

uppfattning kring ämnet doft. Alla individer ser på verkligheten utifrån olika infallsvinklar 

och vår tolkning av verkligheten påverkar vårt sätt att agera och reflektera i olika situationer. I 

och med detta är det viktigt att forskaren är medveten om vilket synsätt den har samt att det 

finns en vetskap om hur det kan påverka forskningen.
24

 En samhällsvetenskaplig forskare 

                                                 
22

 http://www.ltu.se/admin/ffn/policy/foetiskpolicy.pdf  2011-04-15 kl 13.45 
23

 Tufte, Per Arne (2003); Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
24

 Lundahl, Ulf och Skärvad, Per-Hugo(1999); Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 

http://www.ltu.se/admin/ffn/policy/foetiskpolicy.pdf
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undersöker individers uppfattningar kring olika frågor. 
25

 I och med att samhället är i ständig 

utveckling blir dessa resultat mer rörliga än i naturvetenskapen, där de alltid blir desamma. 
26

 

 

Vi kommer att se på vårt marknadsföringsfenomen med en positivistisk vetenskapssyn med 

hermeneutiska inslag eftersom vi gör en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag. Det 

finns två extremer inom vetenskapssynen, hermeneutik och positivism. Inom den 

hermeneutiska forskningsprocessen används tolkning som den grundläggande metoden och 

det finns inga absoluta sanningar. Det som undersöks är tolkningen av fenomen som i sin tur  

är skapade av människan.
27

 Inom positivismen anser forskaren att undersökningar inom 

samhällsvetenskapen skall försiggå på likartat sätt som inom naturvetenskapen. Den 

information som kan bekräftas från våra sinnen anses vara sann kunskap inom positivismen. 

Vid undersökningen är det viktigt att forskaren och undersökningsobjekten är passiva och 

även i de sociala kontexterna. Syftet med undersökningar inom positivismen är att förklara ett 

fenomen.
 28

 

 

Vi kommer genom data förklara vårt fenomen, hur doft som medel i marknadsföringen kan 

påverka konsumentens köpprocess. Undersökningen utförs på en grupp respondenter och vid 

undersökningstillfällena kommer vi att vara objektiva som forskare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 http://traningslara.se/en-kort-genomgang-av-kvalitativ-och-kvantitativ-kostforskning 2011-03-16 kl 10.23 
26

 http://www.jonkoping.se/download/18.34d09a5712f34a7e860800018929/Handelsutredning.pdf  2011-03-16 

kl 10.45 
27

 www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.shtml 2011-03-17 kl 14.53 
28

 Cohen, Louis, Manion, Lawrence och Morrison, Keith(2007); Research methods in education 

http://traningslara.se/en-kort-genomgang-av-kvalitativ-och-kvantitativ-kostforskning%202011-03-16
http://www.jonkoping.se/download/18.34d09a5712f34a7e860800018929/Handelsutredning.pdf%20%202011-03-16
http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.shtml%202011-03-17
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Figur 1r. 
29

 

 

2.4 Urval 

Vi kommer i vår studie använda oss utav en deduktiv metod där man utgår från en teori i 

verkligheten för att sedan se hur verkligheten förhåller sig till den teorin.
30

 

 

Vi kommer att applicera data mot redan existerande teorier och söka korrelationer och 

samband för att sedan forma en grund för vår analys och slutsats. Vi vill undersöka hur 

konsumenternas köpprocess påverkas av doft som marknadsföringsmedel, och kommer 

därmed ta tid på hur länge kunden befinner sig i butiken. Vi kommer att göra en kvantitativ 

undersökning med kvalitativa inslag i form av en enkät. Den kommer att ha elva 

semistrukturerade frågor som respondenterna kommer få besvara efter dem har gjort ett inköp 

i butiken. Med semistrukturerade frågor ställs samma frågor till alla respondenter och 

frågorna har öppna svarsalternativ. Ur frågeformuläret beräknar man fenomen och utvärderar 

sedan spridningen. 
31

 Kvantitativ forskning är forskning som innebär mätningar vid 

datainsamling som sedan beräknas med hjälp av statistiska och analytiska metoder. 
32 

Eftersom det är svårt att skicka ut enkäter till en hel organisation är det viktigt att få fram ett 

så representativt urval som möjligt. En kvantitativ ansats anger vilka förhållanden som är 

speciellt intressanta utifrån den problemformulering som finns och även vilka svar som kan 

                                                 
29

 Cohen, Louis, Manion, Lawrence och Morrison, Keith(2007); Research methods in education 
30

 Gilje, N. & Grimen, H(1992); Samhällsvetenskapernas förutsättningar 
31

 Johanesson, Asbjorn, Tufte, Arne(2002); Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
32

 Patel, Runa och Davidson, Bo(2003); Forskningsmetodikens grunder 

Hermeneutik 

 
Positivism 

Individen Sociala system 

Småskaliga undersökningar Medium till stora undersökningar 

Kontinuerliga mänskliga interaktioner Passiv, opersonlig 

Subjektivitet Objektivitet 

Forskare involverad i undersökning Forskare passiv 

Förstå handlingar/meningar Förklara beteende/orsaker 
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vara tänkbara. 
33

 Den kvantitativa forskningen har fått en del kritik då vissa studier i denna 

form inte tar hänsyn till att människor tolkar den värld vi lever i och att alla respondenter inte 

har kunskapen att medverka. 
34

 Vid en kvalitativ ansats har metoden som syfte att framföra 

förståelse för ett visst fenomen istället för att förklara det. Denna metod ger även plats för 

möjlighet till modifiering under arbetets gång. En kvalitativ metod ger forskaren mer 

flexibilitet för att nå målet med studien.
 
Även den kvalitativa metoden har fått kritik då den 

bygger på att forskarna har en osystematisk uppfattning om vad som är viktigt och 

betydelsefullt. Resultatet kan även påverkas genom att forskaren får en relation till 

respondenten. 
35

  

 

Vid enkätundersökningstillfällena kommer vi att intervjua kunderna och själva skriva i 

svaren, då undersökningen har kvalitativa inslag för att få ut så mycket information som 

möjligt. När kunden kom mer in i butiken kommer vi diskret ta tid på samtliga, även icke 

betalande kunder, för att sedan ta sluttiden då kunden betalar i kassan. För att ta tid använder 

vi oss av två tidtagarur. För att kunna jämföra de dagar då vi implementerar doft respektive då 

doften är ”naturlig” i butiken kommer vi slumpmässigt få in tio enkäter/dag i respektive butik 

från betalande kunder. Totalt kommer vi få in 120 enkäter.  

 

Vi kommer att genomföra vår undersökning utifrån ett icke-sannolikhetsurval med inriktning 

bekvämlighetsurval där vi slumpmässigt väljer ut respondenterna. Inom  icke 

sannolikhetsurval används ett slumpmässigt urval, där man vid undersökningstillfället väljer 

ut de som finns tillgängliga inom räckhåll just då. Populationen kan i och med detta bestå utav 

en rad olika människor men även samma typer av individer beroende på vilka man stöter på. 

Vi som betraktare använder informationen som vi har samlat in för att sedan arbeta ytterligare 

med den och för att på så sätt komma fram till en trovärdig slutsats. Inom ett icke-

sannolikhetsurval finns ett obundet slumpmässigt urval vilket betyder att alla respondenter har 

samma möjlighet att komma med i urvalet. Inom sannolikhetsurval väljer vi som observatörer 

                                                 
33

 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn(1997); Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder 
34

 Bryman, Alan och Bell, Emma(2005); Företagsekonomiska forskningsmetoder 
35
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ut vilken eller vilka individer som ska observeras. Urvalet baseras på att alla typer av 

individer i samhället skall finnas med i den totala populationen. 
36

 

 

 

Figur 2. 
37

 

 

2.5 Reliabilitet och validitet  

 

Vi kommer att göra ett experiment på vår undersökning och har därför möjligheten att 

laborera och få en god insikt i vårt fenomen. På grund av detta har vi även möjligheten att 

kontrollera våra variabler för att göra dessa så relevanta som möjligt för undersökningens 

empiriska underlag och få en hög validitet. Validitet innebär att forskaren försöker garantera 

att det som mäts verkligen har för avsikt att mätas. Det är ett kvalitetskrav som kan vara mer 

eller mindre förverkligat. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt måste data 

representera det fenomen som undersöks, detta kallas begreppsvaliditet. Kundernas 

förväntningar om experimentet påverkar också den externa validiteten.  Validitetsbegreppet 

innefattar även två andra typer av begrepp; giltighet och relevans. Giltighet handlar om den 

allmänna överensstämmelsen mellan de teoretiska och empiriska begreppsplanerna. 

                                                 
36

 Bryman, Alan och Bell, Emma(2005); Företagsekonomiska forskningsmetoder 
37

 Eriksson, Lars Torsten och Widerscheim-Paul, Finn(2006); Rapportboken: - hur man skriver uppsatser, 

artiklar och examensarbeten 

 
 

Kvantitativ Kvalitativ 

Data: Siffror Termer 

Syfte: Bestämda egenskaper Tolka betydelser, meningar 

Exempel på undersökning: Genus, egenskaper Värderingar, dilemman 

Insamling: Enkät Intervju/observationer 

Redovisning: Tabeller & grafer Berättelser med citat 

Analys: Variation & samband mellan data Grundad teori & 

diskursanalys 
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Relevansen handlar om hur relevant det empiriska begrepps- eller variabelurvalet är för 

problemformuleringen. 
38

 

 

Vår ambition är inte att uppnå generaliserbarhet, vi är medvetna att det kan bli andra resultat i 

andra butiker. Vi kommer däremot att göra ett ”test-retest”, vilket innebär att vi kommer att 

genomföra experimentet flera gånger för att få så hög reliabilitet som möjligt. Vi kommer att 

välja olika dagar för experimentet, olika tidpunkter och olika datum i månaden för att få så 

stor spridning som möjligt. Testet kommer dessutom genomföras i två olika butiker i olika 

områden i Stockholm vilket innebär att vi även här stärker vår reliabilitet. För att resultatet 

ska bli så trovärdigt som möjligt och för att visa att data stämmer bra överens med 

verkligheten är det viktigt att ha hög reliabilitet. En abstrakt fråga som ger en viss typ av svar 

i en situation och ett helt annat av en annan respondent, kan inte benämnas som tillförlitlig. 

För att stärka reliabiliteten görs ett ”test-retest”, där genomförs undersökningen ännu en gång 

för att se om resultatet blir detsamma. Forskaren kan även göra något som kallas ”inter-rater-

reliabilitet” där en eller flera forskare undersöker samma fenomen för att se om resultatet blir 

likvärdigt. 
39

 

 

Det är väldigt viktigt att forskaren genomför en studie som har hög trovärdighet och som 

håller god kvalitet. Begreppen validitet och reliabilitet betyder alltså att hela processen måste 

behärska de här två beståndsdelarna, inte bara datainsamlingen. Oberoende om forskningen 

bedrivs inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller humanioria är kraven på validitet 

och reliabilitet lika stora.
40
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2.6 Experiment 

På vilket sätt stimulerar doft konsumentens köp? Kan en doft påverka kundens köpbeteende 

och kan det leda till merköp? 

 

Vi har den unika möjligheten att laborera och få mer insikt i detta fenomen och kommer 

därför göra ett experiment. Detta kommer äga rum i två olika butiker i söderort respektive 

västerort där vi kommer att implementera en doft respektive ingen doft flera olika dagar. Vi 

vill på så sätt se om doften har någon påverkan på konsumenterna. Eftersom vi undersöker 

detta fenomen inom detaljhandeln, som är en marknad i ständig förändring, kommer svaren 

förändras från dag till dag. Detta måste vi ta hänsyn till och vi kommer därför utföra 

experimenten vid olika tillfällen, dagar och tidpunkter. Vi kommer att göra en kvantitativ 

intervju med kvalitativa inslag på respondenterna efter deras köp. Butikerna är som vi tidigare 

nämnt familjeföretag och i och med detta känner vi till platserna väl och har även en 

förkunskap om hur konsumentflödet är. Vi kan på så sätt få ut så mycket information som vi 

vill. Butikerna finns belägna i västerort respektive söderort vilket medför en bra spridning av 

konsumenterna. 

2.6.1 Implementering av doft 

Vi kommer att genomföra undersökningen utan doft först, för att undvika att ”rester” av dofter 

är kvar i butikerna. Doftpåsarna kommer att inhandlas 9/5-2011 på American Classic i 

sergelgången i Stockholm. Vid implementering av dofterna kommer vi placera ut fyra 

doftpåsar i respektive butik, på ett sätt så att de är dolda för kunden.  
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2.6.2 Schema över experimentdagar 

Vi kommer att göra experimentet utan doft i tre dagar och med doft i tre dagar i respektive 

butik. Enkätundersökningen utan doft kommer att genomföras; 11/5, 12/5 och 16/5 i Vackra 

Ting och 10/5, 13/5 och 14/5 på Garden Aquatica. Doft implementerades på Vackra Ting 

18/5, 19/5 och 21/5 och på Garden Aquatica 15/5, 17/5 och 20/5. Vi har därmed en helgdag i 

respektive butik utan doft och en helgdag i respektive butik med doft och har fått en stor 

spridning på vardagarna. För att få en jämn spridning kommer vi att genomföra  

undersökningen i respektive butik under olika tider. Nedan följer en lista över hur tiderna och 

undersökningsdagarna kommer att se ut, detta för att ge läsaren en tydligare bild av hur 

experiment kommer att gå tillväga. 

 

 

Figur 3.
41
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3. Teori 

 

I detta avsnitt redogör vi för de teorier vi har valt och som utgör grunden för vår 

undersökning. Inledningsvis finner ni kort vad uppsatsen handlar om, vår 

problemformulering samt vårt syfte. Vi kommer därefter beskriva våra teoriområden som ska 

härleda till våra teorier. Under varje teori hittar Ni förklaringen till varför denna är relevant 

för vår studie. Vi kommer sedan att presentera vår teoretiska syntes, där vi sammanfattar 

våra teorier. Vidare hittar Ni en teoretisk referensram, med våra variabler, som ligger till 

grund för vår analys. 

 

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Vår uppsats handlar om hur en doft som medel i marknadsföringen påverkar konsumentens 

köpprocess i en butik. Vi kommer att tillämpa detta fenomen i två olika butiker genom att 

göra ett experiment med doft och utan doft, olika dagar, för att se om doften kan påverka 

konsumentens köpprocess. Vår studie avser därför att besvara frågan; ”Vilka faktorer är 

viktiga för att påverka köpprocessen i en butik genom att använda doft som medel i 

marknadsföringen?”. 

 

Till problematiken hör att butiker inom detaljhandeln måste hitta effektivare sätt att utnyttja 

det fysiska rummet och dess utbytesplats. Vidare har traditionell marknadsföring inte lika stor 

inverkan på konsumenterna idag. Marknadsförare och företag försöker därför ständigt hitta 

nya kanaler för att komma förbi detta brus av reklam som råder på marknaden. För att kunna 

analysera denna problematik har vi valt att belysa detta genom att studera kanalerna mellan 

företag och kund. Vi gör våra experiment genom att tillämpa doft hos två företag för att 

undersöka kundens respons vid denna implementering. Genom att göra detta vill vi se om 

detta kan vara ett marknadsföringsmedel för långsiktig överlevnad med fokus på företag inom 

detaljhandeln. 
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3.2 Övergripande modell 

Nedan finner ni den övergripande modellen för vår undersökning. Pilarna visar kanaler för 

hur doft påverkar kunden, företaget och köpprocessen. Dessa kanaler kommer vi undersöka 

och de belyser även vilket fokusområde vi har i studien. Vi kommer att analysera hur en doft 

kan effektivisera köpprocessen med fokus på våra kanaler, företag respektive kund. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doft – kund: Genom att undersöka denna kanal kan vi finna korrelationer och underlag 

för hur doften påverkar kunden och därigenom köpprocessen i butik. Detta belyser hur 

kunden påverkas av doft som marknadsföringsmedel.  

 

 Doft - Företag: Genom att undersöka denna kanal kan vi se om lönsamheten ökar hos 

företaget genom att använda doft som marknadsföringsmedel. Detta belyser hur och 

på vilket sätt företag inom detaljhandeln kan använda detta som ett medel för att 

överleva långsiktigt.  

 

 Företag–Kund: Det är mellan dessa kanaler som vi kommer undersöka hur en doft kan 

användas av företag och på så sätt påverka kunden och därigenom öka lönsamheten 

hos företaget. Detta berör med andra ord relationen mellan dessa kanaler och hur 

företag genom att använda en doft i sin marknadsföring kan påverka kundens 

köpprocess i butik. Genom att undersöka detta kan vi se hur doften som 

marknadsföringsfenomen kan skapa ett mervärde, för både kund och företag. 



Södertörns Högskola                                       2011-06-10 

Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm 

Service Management, C-uppsats 

 

 

29 

 

3.3 Teoriområden 

Vi kommer i denna studie studera hur företag inom detaljhandeln kan påverka köpprocessen i 

det fysiska rummet butiken. Vi har därför valt teoriområden som rör ämnet marknadsföring. 

Utifrån vår övergripande modell har vi valt ut vilka teoriområden som är väsentliga för vår 

undersökning. Dessa teoriområden kommer hjälpa oss att finna de teorier som vi kommer 

använda oss av i studien. 

 

Konsumentens köpbeteende: Denna uppsats handlar om hur doft kan påverka kundens 

köpprocess i en butik och därför blir kundens köpbeteende ett viktigt teoriområde för vår 

studie. Detta för att få en förståelse för kunden och hur en effektiv köpprocess skapas och hur 

doft kan påverka denna. Konsumenten genomgår en rad olika steg innan ett köpbeslut 

möjligtvis tas och har olika grad av involvering vid köp av en produkt, låg eller 

höginvolvering. Vi kommer bland annat studera kundens sinnesstämning och lojalitet till 

företaget. Konsumentens beteende i butik påverkas även av det fysiska rummet: 

 

Det fysiska rummet: Eftersom denna uppsats handlar om att implementera en doft i en miljö 

för att påverka och förlänga kundens köpprocess har vi valt teoriområdet det fysiska rummet. 

Det är i det fysiska rummet som butiker kan påverka kunden som mest. Att implementera en 

doft för att stimulera detta sinne ökar upplevelsen med hjälp av detta rum. Humör, miljö och 

våra sinnen är några av få faktorer som påverkar vår vilja att handla och konsumera. Genom 

det fysiska rummet kan man även skapa vissa attribut som i sin tur kan skapa ett värde för 

både kunden och företag.  

 

Värdeskapande: Att implementera en doft i en butik är ett marknadsföringsfenomen som 

påverkar kunden omedvetet. Värdeskapande är viktig i vår studie då vi vill se om det går att 

påverka kunden med hjälp av denna marknadsföringsstrategi och på så sätt skapa ett mervärde 

för kunden och företaget. Det är viktigt att kunden får något utöver själva produkten, ett 

mervärde, något som kan förbättra kundnöjdheten och därigenom hjälper företaget att få en 

starkare marknadsposition. Värden som är viktiga för kunden är variabler som inte direkt 

berör själva produkten exempelvis associationer, sinnesintryck och tolkningar, men som i ett 

köpbeslut kan vara en omedveten avgörande faktor.  
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3.4 Teoretiskt Perspektiv  

Studiens fokus ligger på att studera kanalerna mellan företag och kund. Hur företag inom 

detaljhandeln kan skapa en unik marknadsföringsstrategi och på så sätt överleva långsiktigt. 

För att få en djupare förståelse för marknadsföringsfunktioner kommer vi i studien utgå från 

tre teoretiska perspektiv; Köpprocessen, transaktionsmarknadsföring samt 

relationsmarknadsföring.  

 

3.4.1 Köpprocessen 

Varje konsument genomgår en köpprocess som innehåller fem olika stadier. Det börjar med 

att kunden identifierar ett behov, söker information om produkten, värderar olika alternativ till 

att sedan ta beslut om att handla och slutligen utvärdera köpet. Man kan påverka kunden 

genom alla dessa faser och det är viktigt att företaget ger kunden en helhetsupplevelse. Högt 

engagemang påverkar kunden positivt och leder ofta till merköp, i och med detta är det viktigt 

för företaget att hitta vägar som ökar engagemanget hos kunden för att på så sätt öka 

lönsamheten. Målet med detta perspektiv är alltså att hitta lösningar i köpprocessen som 

påverkar kunden att vara nöjd och lojal gentemot företaget.
42

 

 

3.4.2 Transaktionsmarknadsföring  

Marknadsföringsmixen med de 4 P; produkt, pris, plats och påverkan är 

transaktionsmarknadsföringens kärna. Kunden ses som ett objekt med en 

envägskommunikation mellan köpare och säljare. Kommunikationen sker i ett led från 

sändare till mottagare och består av exempelvis reklamfilmer, tidningsannonser eller 

radioreklam. Företag som använder sig av detta perspektiv i deras marknadsföring och 

varumärkesbyggande har ingen strävan efter att bygga upp en långsiktig relation med kunden. 

Det betyder att detta perspektiv handlar om engångsförsäljning där lojaliteten ligger på en 

nollskala.
43
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3.4.3 Relationsmarknadsföring  

Relationer, nätverk och interaktion är relationsmarknadsföringens kärna. I detta perspektiv är 

kunden en del av processen och parterna i relationen skapar kontakt med varandra. De 

interagerar, samspelar och utbyter information. Kommunikationen är ömsesidig där kundens 

lojalitet anses som en viktig komponent. I detta perspektiv anser företag att kunden är en 

resurs och tillgång, något som även speglar företagets fokusområde. Målet i detta perspektiv 

är med andra ord att skapa en återkommande lojal kund.
44

 

 

3.4.4 Perspektivens relevans 

Transaktionsmarknadsföring – Köpprocessen 

Köpprocessen i transaktionsmarknadsföring startar överlag då företaget genom reklam 

påverkar kunden vid informationssökningen. Kommunikationen är en envägskommunikation 

då företaget påverkar kunden genom visuell reklam och kunden tar endast emot det och ger 

ingen synlig respons tillbaka till företaget. Företag vill påverka köpbeslutet och har som 

fokus på att sälja. Det handlar om att påverka kunden i butik genom produkt, pris, plats och 

påverkan. När kunden väl tagit beslut om att handla är marknadsföringen fulländad. 

Transaktionsmarknadsföring största fokus är att påverka kunden i steg 2-4 i köpprocessen. 

 

 

Relationsmarknadsföring – Köpprocessen 

Köpprocessen i relationsmarknadsföring går ett steg längre än vid 

transaktionsmarknadsföring. Mellan företag och kund sker en tvåvägskommunikation och 

företaget använder kunden som en tillgång genom att ta tillvara på värdefulla synpunkter. 

Målet med relationsmarknadsföring är att få lojala och återkommande kunder, man strävar 

efter så kallade stamkunder. Genom god interaktion mellan köpare och säljare ger företaget 

kunden ett mervärde, ett så kallat added-value. Inom relationsmarknadsföring ligger inte 

största fokus på produkten utan företag vill skapa en helhet och påverka kunden vid köpet 

genom interaktion för att sedan sträva efter en god utvärdering hos kunden. Något som i sin 

tur leder till merköp. Fokus i relationsmarknadsföring ligger i stegen 3-5 i köpprocessen. 
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3.5 Teoretisk genomgång 

Vi har utifrån våra teoriområden applicerat dessa på våra teorier som ligger till grund för 

vår undersökning. Under varje teori har vi redogjort för på vilket sätt de är relevanta för vårt 

case. 

3.5.1 Köpprocessen 

 

1. Problemfasen – konsumenten identifierar ett behov som den vill lösa. 

2. Informationsfasen - konsumenten söker information om hur problemet kan lösas. 

3. Värderingsfasen - konsumenten utvärderar de olika alternativen. 

4. Köpfasen - beslut om köp fattas. 

5. Utvärdering - efter köpet utvärderar konsumenten om köpet löst problemet bra eller 

dåligt. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Köpprocessen börjar med att konsumenten identifierar ett behov och uppfattar ett problem 

som denne vill lösa. Det kan handla om ett behov av en produkt eller tjänst. I det andra steget 

söker konsumenten information om hur problemet skall lösas och försöker sedan hitta det 

bästa alternativet. Därefter utvärderas valmöjligheterna och informationens fördelar och 

nackdelar vägs mot varandra. I steg fyra följs detta upp av ett köp. När köpet är genomfört 

granskas det väl och konsumenten bedömer och utvärderar om köpet var bra eller dåligt. Om 

konsumenten upplevde att produkten var bra kan detta leda till återköp om det finns behov till 

det.
45 

  

                                                 
45

 Solomon , Michael R(2010); Consumer Behaviour 



Södertörns Högskola                                       2011-06-10 

Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm 

Service Management, C-uppsats 

 

 

33 

 

Studier visar på att varumärken med stark personlighet är mer tilltalande för konsumenten och 

kan på så sätt påverka köpet ytterligare.
46

 Det medför även till hög lojalitet och större känsla 

för varumärket.
47

 

 

Högt engagemang påverkar även köpprocessen och leder ofta till merköp. Engagemanget kan 

vara olika beroende på vilken betydelse produkten har för den enskilda konsumenten. Vissa 

tar mer tid på sig att behandla informationen om varumärket medan andra lägger mindre tid 

på informationssökningen. Engagemanget har ett inre tillstånd av upphetsning som har tre 

framstående kännetecken; intensitet, uthållighet och riktning. 
48

Även här beror engagemanget 

på vad för typ produkt det är, situation och vilken individ produkten ska erhålla. Produkter 

som inhandlas för att imponera på sin omgivning kan medföra ett högre engagemang. Det kan 

exempelvis handla om produkter som är ekologiska, miljövänliga och liknande produkter som 

ska visa på den enskilde individens värderingar. 49 

  

Humöret hos konsumenten är även en avgörande faktor som kan påverka köpbeslutet. Är 

individen på gott humör medför detta ofta till merköp och vice versa. Det kan dock även vara 

tvärtom, är man på dåligt humör kan detta leda till att konsumenten ”tröstshoppar”.
 50 

  

Helhetsupplevelsen av köpet påverkar konsumenten på ett sätt som leder till ett visst beteende 

som sedan kan medföra till ett återköp.
51

 

 

Relevans: Denna teori är relevant för vår studie då marknadsföring av varor och varumärken 

med doft syftar till att ge kunden ökad upplevelse vid köpprocessen. Ur ett 

transaktionsperspektiv handlar det om att öka utbytet mellan säljare och köpare medan det ur 

ett relationsperspektivet handlar om att skapa ett mervärde under och efter köpet. 

Engagemang och humör hos konsumenten kan vara en avgörande faktor vid ett köp och 

eftersom det främst är luktsinnet som påverkar dessa variabler blir denna teori relevant för 
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vår studie. Ju högre engagemang kunden upplever desto mer information kommer 

konsumenten att söka. Detta medför till att kunden spenderar längre tid i butiken, något som 

resulterar i att köpprocessen förlängs.  

3.5.2 Upplevelseteorin 

Kunden söker idag ett helhetskoncept som skall tillgodose dess olika behov och krav. I och 

med detta är det viktigt att ta till vara på detta och göra köpet och vistelsen för kunden till en 

helhetsupplevelse. Företagen är en delproducent i dessa helhetsprocesser som sedan skall 

utmynna i en helhetsupplevelse för kunden.
52

 

 

Författarna Pine och Gillmore i The experience economy redogör i sin bok om fem principer 

som förklarar hur en minnesvärd upplevelse skapas. Det hela handlar om att skapa olika typer 

av teman som genomsyrar upplevelsen och som sedan höjs med positiva signaler. Ett tema 

skall kunna tillfredställa kunden och vara väl tilltalande för att det ska vara effektivt och 

användbart. När temat väl är format och klart skall det knytas an med sinnesintryck som är 

den andra principen. De minnen som kunden för med sig från en upplevelse är de så kallade 

sinnesintrycken och när det väl är förenat är temat fullbordat.
53

  

 

Den tredje principen handlar om betydelsen av att undanröja de negativa signalerna som på så 

sätt kan upphäva effekterna av temat. Kunder möts ständigt av negativa meddelanden i 

officiella miljöer och detta är viktigt att ha i beaktande.
54

 

 

Den fjärde principen tar upp betydelsen av att kunden skall minnas upplevelsen och få någon 

form av minnesvärd gåva av det. Många produkter köps endast i form av att minnen väcks, 

exempelvis ett vykort från semestern, en t-shirt med tryck från konsert och så vidare.
55

 

 

Vidare menar författarna att våra fem sinnen; ljud, syn, lukt, hörsel och känsel, skall förenas 

och höja upplevelsen för att sedan göra den mer minnesvärd. Doften hos en frisör eller på ett 

café tillfredställer luktsinnet på ett ljuvligt sätt. Vid köp av en ny bil är doften en stor höjande 
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faktor, vilket inte är en verklig doft utan en tillsatt doft vilket inte många tror. Detta är små 

saker som förstärker hela upplevelsen och gör den mer minnesvärd.
56

 

 

I boken Att skapa upplevelser från OK till WOW skriver Lena Mossberg om 

upplevelserummet som en upplevelsemodell. Hon beskriver de olika interaktionerna som 

berör konsumentens upplevelse.
57

 

 

Det är det fysiska rummet och omgivningen ska skapa tjänsten och där den även levereras och 

konsumeras. Det centrala i Mossbergs modell är kundens deltagande och konsumtion. Ett 

upplevelserum kan vara alltifrån teater och konserthus till butik och hotell. I detta rum är det 

viktigt att bemöta kunden på rätt sätt i ”sanningens ögonblick” där man har ett antal få 

sekunder att påverka. Här kan man bemöta kunden på olika sätt genom de olika sinnena ljud, 

syn, lukt, hörsel och känsel.
58

 

 

Man kan även använda det så kallade upplevelserummet på andra sätt såsom att påverka 

kunders känslor och beteende. Det är mycket som påverkar kunden i det fysiska rummet vid 

ett köp. Anledningen till att vi väljer en butik eller ett specifikt varumärke kan bero på en rad 

olika anledningar, exempelvis utbud, pris och tillgänglighet. Men det är även viktigt att ta 

upplevelserummet som en möjlighet att differentiera sig. Kunden påverkas även av butiken 

inre, där bl.a. en speciell doft kan spela stor roll. Om det doftar gott i butiken kan detta leda 

till merköp och även impulsköp vilket på så sätt leder till att kunden får en positiv upplevelse 

för varumärket.
59

 

 

Relevans: Denna teori är relevant för vår studie då man genom upplevelserummet kan 

påverka kundens känslor och beteende genom en doft. Relationsperspektivet betonar vikten av 

att skapa något utöver själva produkten och kan därmed öka känslan för produkten genom att 

visa den i en speciellt utformad miljö. Denna teori betonar vikten av att skapa ett 

helhetskoncept för kunden för att på så sätt tillgodose konsumentens olika behov och krav. På 

detta sätt kan olika intryck och upplevelser skapas som leder till en helhetsupplevelse för 
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kunden och som därigenom kan förlänga köpprocessen. Företag kan även använda 

upplevelserummet som en möjlighet att differentiera sig genom och vi kommer genom vårt 

marknadsföringsfenomen använda oss utav detta rum. Detta för att se om köpprocessen kan 

förlängas och om kunden stannar längre i butiken då upplevelserummet utnyttjas. 

 

3.5.3 Mervärde 

Företag kan förbättra kundnöjdheten och därmed kundlojaliteten genom att addera mervärde 

till sina kärnprodukter. Detta kan göras genom att skapa ett erbjudande som ökar den totala 

upplevelsen vid konsumtion.
60

  

 

Carl Eric Linn skriver i boken ”Värdeskapandes dynamik” att det finns flera olika sätt att 

skapa ett värde åt kunden, och är beroende av vilket perspektiv företaget utgår ifrån när detta 

skapas. Om företag utgår ifrån ett relationsmarknadsföringsperspektiv skapar de ett så kallat 

added-value. Det som ger mervärde är inte de funktionella attributen utan snarare det som 

ligger utanför själva produkten. Det värde som skapas utanför produkten kallas 

metaprodukten. Det finns flera olika värden utanför själva produkten som är viktiga för 

kunden, associationer, sinnesintryck och tolkningar för att namnge några. Detta är ett 

subjektiva mervärde som skapar viktiga konkurrensfördelar. Utgångspunkten för detta värde 

är samspelet mellan kund och leverantör, något som resulterar i ett ökat värde för kunden. 

Produkten är alltså inte i fokus utan är endast värdebefrämjande. Genom att skapa detta 

mervärde arbetar företag med värdeskapande. 

 

Samma författare menar att kundvärdet i ett transaktionsperspektiv skapas i 

produkttillverkningen, utan samarbete eller interaktion med kunden. Det finns alltså ingen 

interaktion mellan kund och leverantör. Det värde som skapas gör det i förväg i 

produktionsprocessen. Att som företag arbeta mot att skapa detta värde kallas 

värdedistribution.
 61
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Relevans: Denna teori är relevant för vår studie då det idag krävs att företag differentierar 

sig på ett unikt sätt för att ge mervärde åt sina kunder. Utifrån ett relationsperspektiv skapar 

även mervärde god kundnöjdhet vilket i sin tur leder till en långsiktig kundrelation. Att skapa 

mervärde för kunden är idag ett krav för långsiktig överlevnad på dagens marknad. 

Mervärden som är viktiga för kunden är våra associationer, minnen och de delar som rör vår 

emotionella del av hjärnan och luktsinnet är det sinne som är starkast kopplat till dessa. När 

mervärde skapas för kunden blir effekten en längre köpprocess och kunden vill stanna längre 

i butiken, något som i sin tur kan leda till merköp. Därför blir denna teori relevant för vår 

studie, då vi genom att applicera detta fenomen i en butik skapar en stark metaprodukt.  

 

3.5.4 Involveringsteorin  

I boken ”Marketing Communication: context, strategies and applications” skriver författaren 

Chris Fill att involveringsteorin handlar om köparens beslut, engagemang och grad av 

involvering i köpprocessen. Den handlar om att analysera sin kunds beteende och vad som 

ligger bakom ett köp. Det är många faktorer som kan ligga bakom ett köpbeslut. Det kan 

handla om personliga faktorer då individer är olika och beter sig på olika sätt. Det kan även 

bero på vilken typ av produkt det handlar om. Dessa faktorer påverkar sedan företaget som 

måste ta hänsyn till detta i sin marknadsföring. 

 

Samma författare menar även att konsumentens grad av involvering kan delas upp i hög 

respektive låginvolverad. Detta beror på hur mycket tid, energi och resurser man som 

konsument vill lägga ner på ett köp. Det kan även bero på hur pass stor risk man vill ta vid 

köpet. 
62 

 

Höginvolvering: 

Magnus Söderlund skriver även i boken ”Den lojala kunden” kunden vid höginvolvering har 

ett stort engagemang i köpprocessen. Det är även en större risk för kunden vid köp i denna 

involveringsgrad. Det går dock att minska risken genom att samla information om produkten. 

Det finns en stor medvetenhet hos konsumenten och här kännetecknas av hög personlig 

relevans. Man kan bli påverkad av sina vänner och bekantas åsikter vid val av produkt, detta 
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kallas Word of mouth. Vid höginvolverade kunder får även företaget en stor lojalitet från 

kunden. När det gäller pris är kunden här inte lika priskänslig utan det är kvalitén och känslan 

på produkten som är det mest väsentliga. Kommunikationen mellan köpare och säljare är stor 

och en bra relation kan vara av stor betydelse. Chansen till återköp hos en höginvolverad kund 

är stor. 
63 

  

Låginvolvering: 

Vidare menar samma författare att när kunden har en låg grad av involvering spelar priset en 

stor roll, kunden är alltså mer priskänslig. Detta leder till att konsumenten ofta vänder sig till 

de företag som erbjuder bäst pris för det behov som de vill uppfylla. Konsumenten har inom 

denna grad inte lika stort engagemang, dock är de mer mottagliga för reklam i och med att de 

är mer priskänsliga. Köpbeslutet är ofta kopplat till vilka associationer man har till ett 

varumärke. Kommunikationen mellan köpare och säljare är kort men kan däremot vara 

betydelsefull beroende på exempelvis erbjudande av pris. 64 

 

Relevans: Denna teori är intressant för vår studie då vi vill se om man genom doften kan 

påverka kunden till att bli höginvolverad, och om doftens påverkan kan landa i en 

höginvolverad kund. En höginvolverad kund känner större engagemang vid köpet och söker 

information i större utsträckning medan den låginvolverade kunder inte har samma grad av 

engagemang och är mer priskänslig. I relationsperspektivet är målet att skapa en 

höginvolverad kund för att få långsiktiga relationer och lojala kunder, medan det i 

transaktionsperspektivet endast handlar om utbytet mellan köpare och säljare. Köpprocessen 

ser med andra ord olika ut för hög- och låg involverade kunder, där tid i butik spelar en stor 

roll.  
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3.6 Teoretisk syntes 

Vi har utifrån våra ovanstående teorier med dess relevans gjort en teoretisk syntes. Den 

teoretiska syntesen kopplar ihop vår övergripande modell och våra teorier på ett överskådligt 

sätt.  

 

Syntesen har skapats för att svara på uppsatsen problemformulering; ”Vilka faktorer är viktiga 

för att påverka köpprocessen i en butik genom att använda doft som 

marknadsföringsfenomen?” 

 

Den teoretiska syntesen bygger på hur doft som marknadsföringsfenomen kan påverka 

kundens köpprocess. Företag inom detaljhandeln måste ständigt skapa unika fördelar för att 

attrahera kunden och möta dess behov och krav. För att göra detta måste företag hitta nya sätt 

att påverka kunden i köpprocessen, där kundens sinnesstämning är en viktig komponent till 

merköp som sedan även kan leda till återköp.  

 

Att skapa en upplevelse för kunden är även ett viktigt verktyg för att på så sätt skapa 

mervärde. Viktiga värden för kunden är bl.a. associationer och sinnesintryck, något som 

företag kan addera på produkten. På detta sätt kan företag skapa unika konkurrensfördelar 

som i sin tur leder till ökad lönsamhet och långsiktig överlevnad. Syntesen resulterar i 

nedanstående modell. 
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Figur 4.65  
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 Teoretisk syntes: Egen arbetad figur 

Kunden stannar längre tid i butiken - 

Merköp 

 Utbyte / Utveckling  
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3.7 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen utgår från studiens syfte att analysera och utvärdera kausala 

samband mellan hur vår oberoende variabel, doft, påverkar den beroende variabeln, 

köpprocess. I vår teoretiska referensram kommer olika variabler att tas ur den teoretiska 

syntesen för att på så sätt svara på uppsatsens syfte.  

 

Beroende variabel; Köpprocess 

Oberoende variabel; Doft 

 

Genom våra teorier har vi fått en bild av vilka drivkrafter som påverkar kunden vid 

konsumtion. Baserat på dessa teorier är vår fokus att ta fram empirisk data för att studera de 

kausala sambanden mellan beroende och oberoende variabel, köpprocess och doft. Vi vill 

undersöka variabler och se om respondenternas köpprocess effektiviseras vid användande av 

en doft som marknadsföringsfenomen. För att få fram våra variabler har vi utifrån våra teorier 

dragit ut faktorer där vår målvariabel är långsiktig överlevnad. Vi kommer inte ha doft som en 

variabel i vår enkätundersökning, då detta kan påverka kundernas svar i undersökningen.  

 

Vi har valt ut nedanstående faktorer.  

 Tid 

 Butiksatmosfär 

 Mervärde 

 Involveringsgrad 

 

Vi har dragit ut dessa faktorer utifrån våra teorier, köpprocessen, upplevelseteorin, 

mervärdesteorin och involveringsteorin. För att göra dessa faktorer mätbara har vi gjort om 

dem till variabler. Variablerna kommer ligga till grund för den enkätundersökning vi kommer 

göra för att undersöka om köpprocessen påverkas, och ha som grund i vår fortsatta analytiska 

process.  
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Eftersom vi undersöker hur vi kan effektivisera och förlänga köpprocessen var tid en given 

faktor och lång/kort tid är den enda variabeln som är direkt mätbar i vårt experiment.  

Hur respondenterna upplever butiksatmosfären som positiv eller negativ kopplar vi till 

upplevelseteorin då det är genom den som vi får fram hur och om doft bland annat kan 

påverka humör, sinnesstämningen och upplevelsen i butik.  

Ett mervärde kan utformas på flera olika sätt för kunden. I och med det vill vi se hur en doft 

kan påverka mervärdet både för kund och företag och vi har därför variablerna 

ekonomiskt/känslomässigt mervärde. Det känslomässiga mervärdet kan vi även utifrån ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv koppla till sinnesstämning, upplevelse och humör. Det 

ekonomiska mervärdet kopplas till merköp och ökad lönsamhet för butiken med doft som 

marknadsföringsfenomen.  

Involveringsteorin belyser i vilken grad kunden är involverad i sitt köp. En stamkund tyder på 

en frekvent återkommande och lojal kund och därför har vi med denna som variabel för att 

undersöka om kunden är hög- eller låginvolverad, för att se om stamkunden bemöter doften 

annorlunda än en icke stamkund. Nedan följer en tabell för att ge läsaren en bättre överblick. 

 

 

TEORIER FAKTORER VARIABLER 

Köpprocessen Tid Längd – lång/kort 

Upplevelseteorin Butiksatmosfär Positiv/Negativ 

Mervärdesteorin Mervärde Ekonomiskt/Känslomässigt 

mervärde 

Involveringsteorin Involveringsgrad Stamkund/ej stamkund 

(köpfrekvens) 
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4. Empiri 

 

I detta avsnitt redogör vi för de empiriska data som vi har fått in under experimentet. Vi 

kommer genom korrelationer och sammanställningar gå igenom svaren på de enkäter som 

vi har fått in under experimentet med respektive utan doft. Ni finner även vår analys och 

vårt resultat som är en tolkning av vår analys och svaret på vårt syfte. 

 

4.1 Presentation av företagen 

4.1.2 Vackra Ting 

Vackra Ting startades 2009 och är en livsstils butik som säljer både inredning och kläder och 

vänder sig till kvinnor i alla åldrar. Butiken är belägen i Spånga strax utanför Stockholm och 

drivs av Karin Sederholm och Maud Degerman. Butiken erbjuder kläder och inredning för en 

konsument som gärna betalar mer för god kvalité. Produkterna handplockas av olika 

leverantörer från bland annat Sverige, Danmark och Norge.
66

 

 

Vi valde att implementera vaniljdoft i denna butik då det enligt många undersökningar visar 

att denna doft har en lugnande effekt på konsumenten.
67

 Det har även tidigare gjorts 

experiment med implementering av just denna doft i butiker som säljer kläder och inredning 

och det har då visat sig öka försäljningen markant. Eftersom denna butik erbjuder både kläder 

och inredning och även är lagom stor för att kunna genomföra experimentet för att doften 

skulle få den effekt vi eftersträvade ansåg vi att detta var ett bra undersökningsobjekt. Denna 

butik har även ett lagom stort flöde av konsumenter och vi kan på detta sätt hinna kontrollera 

varje konsuments tid i butiken. Butiken har även många stamkunder och ”engångskunder” 

som kommer med jämna mellanrum.  
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4.1.3 Garden Aquatica 

Garden Aquatica grundades år 1997 i Haninge och drivs av Olle och Margareta Fernström. 

Det är ett specialiserat konsult- och försäljningsföretag som erbjuder alltifrån att anlägga 

trädgårdar till inredning och har även ett café. Butiken, caféet och vattenträdgården är belägen 

i Haninge söder om Stockholm. Butiken erbjuder unika produkter för trädgården såsom 

fontäner, statyer och paviljonger samt inredning till hemmet. Företaget riktar sig både till 

offentliga och privata kunder som gärna betalar lite extra för god kvalité och unika produkter. 

Företaget har många stamkunder som är väl involverade i sina köp. Produkterna är noggrant 

handplockade från leverantörer från olika delar av världen för att skapa en annorlunda 

upplevelse för kunden.
68

  

 

Vi valde detta företag för att vi ansåg att möjliggörandet av att tillföra en doft i denna 

butiksmiljö var väldigt goda. En doft av rosor i butiksmiljön känns naturlig men samtidigt 

något extra för kunden. Valet av en doft av rosor grundar sig i att det är en harmonisk doft 

som känns och är ett självklart val i en butik som säljer trädgårdsprodukter. Det stora flödet 

sker i butiken men är lagom stort för att vi som forskare skall kunna bevaka kunden på bästa 

sätt. Butiken är 120 kvm stor vilket vi anser är en bra storlek för att kunna utföra experimentet 

och få ett så bra resultat som möjligt. 
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4.2 Empirisk data 

 

Vi har gjort en enkätundersökning med semistrukturerade frågor med kvalitativa inslag. Vi 

kommer nedan att sammanställa svaren på våra enkäter och redovisa våra slutna frågor i 

form av diagram. De öppna frågorna redovisar vi i text utifrån våra variabler. I och med att 

vi har genomfört två likadana experiment på två olika företag inom detaljhandeln kommer vi 

även att redogöra för dessa var för sig. Detta för att ge läsaren en tydligare bild och för att 

påvisa båda experimentens likheter i utfallen. 

 

Nedan följer en redogörelse för de slutna frågorna, i form av cirkel- och stapeldiagram. Vi har 

avrundat decimaler i procent till hela tal. Vi kommer fortsättningsvis benämna Garden 

Aquatica med GA och Vackra Ting med VT. 

 

TID I BUTIK 

Variabel: Längd – lång/kort tid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*GA – Ej doft Medeltid 11,25 min 

*GA – Doft Medeltid 36,40 min 

 

 

 

*VT – Ej doft Medeltid 23 min 

*VT – Doft Medeltid 41,27 min 
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1. KÖN. Till vänster ser ni GA:s resultat och till höger ser ni VT:s.  

Övergripande könsfördelning 

 

 

 

 

 

 

* GA ej 

doft. Kvinnor 62 %. Män 38 %  

 * VT ej doft. Kvinnor 92 %. Män 8 % 

* GA doft. Kvinnor 69 %. Män 31 %  * VT doft. Kvinnor 82 %. Män 18 % 

 

 

2. ÅLDER. Till vänster ser ni GA:s resultat och till höger ser ni VT:s.  

Övergripande åldersfördelning 

 

 

* GA ej doft. 18-30 år 13 %. 31-40 år 38 %.    * VT ej doft. 18-30 år 25 %. 31-40 år        

  41-50 år 0 %. 51-65 år 38 %. 66 13 %       0 %. 41-50 år 25 %. 51-65 år 50 %. 66 0 %. 

* GA doft. 18-30 år 0 %. 31-40 år 19 %.    * VT doft. 18-30 år 0 %. 31-40 år 36 % 

  41-50 år 31 %. 51-65 38 %. 66 13 %                                  41-50 år 27 %. 51-65 % 27 %. 66 9 % 
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3. HUR OFTA HANDLAR DU I DENNA BUTIK?  

Variabel: Involveringsgrad - Stamkund/Ej stamkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* GA ej doft. Första gången 38 %.   * VT ej doft. Första gången 16 %.  

   2-4 ggr/år, ofta 63 %.   2-4 ggr/mån 41 %. 2-4 ggr/år 25 %.  

* GA doft. Första gången 63 %.   Övrigt 16 %.  

   2-4 ggr/år, ofta 38 %   * VT doft. Första ggr 45 %. 2-4 ggr/mån 27 %. 

    2-4 ggr/år 9 %. Övrigt 18 %. 

 

 

4. ANSER DU DIG VARA STAMKUND I DENNA BUTIK? 

Variabel: Involveringsgrad - Stamkund/Ej stamkund 

 

 

 

 

 

 

 

* GA ej doft. Ja 25 %. Nej 75 %.  * VT ej doft. Ja 50 % . Nej 50 %. 

* GA doft. Ja 38 %. Nej 63 %.  * VT doft. Ja 36 %. Nej 64 %. 
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8. FÖRÄNDRADES DITT HUMÖR UNDER VISTELSEN I BUTIKEN? 

Variabel: Ekonomiskt/känslomässigt mervärde 

 

 

 

 

 

 

 

 

* GA ej doft. Ja, bättre 95 %. Ja, sämre 0 %. * VT ej doft. Ja, bättre 75 %. Ja, sämre 0 % 

   Nej 5 %        Nej 25 %. 

* GA doft. Ja, bättre 98 %. Ja, sämre 0 %  * VT doft. Ja, bättre 91 %. Ja, sämre 0 %. 

   Nej 2 %.       Nej 9 %. 

     

 

9. VAR DU ENGAGERAD I DITT KÖP? 

Variabel: Involveringsgrad - Stamkund/Ej stamkund 

 

 

 

 

 

 

 

* GA ej doft. Ja 75 %. Nej 25 %.  * VT ej doft. Ja 66 %. Nej 16 %. Sådär 16 %. 

* GA doft. Ja 100 %. Nej 0 %.  * VT doft. Ja 91 %. Nej 9 %. Sådär 0 %. 
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11. HANDLADE DU DET DU PLANERADE ATT HANDLA? 

Variabel: Ekonomiskt/känslomässigt mervärde 

 

 

 

 

 

 

 

* GA ej doft. Ja 75 %. Ja + annat 13 %  * VT ej doft. Ja 50 %. Ja + annat 42 %. 

   Nej, endast annat 13 %.    Nej, endast annat 8 %. 

* GA doft. Ja 19 %. Ja + annat 63 %  * VT doft. Ja 35 %. Ja + annat 55 %. 

   Nej, endast annat 13 %    Nej, endast annat 9 %. 

 

 

 

 

OMSÄTTNING – dagskassor från respektive företag under experiment dagarna. 

Variabel: Ekonomiskt/känslomässigt mervärde 

 

Nedan visas en försäljningskurva från GA och VT från de dagar vi inte har haft någon tillsatt 

doft respektive med doft. Vackra Tings försäljning ökade med 45 % och Garden Aquaticas 

med 71 %. 

 

 

 

 

 

 

Garden Aquatica Vackra Ting 
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4.3 Öppna frågor 

Nedan följer en sammanställning av de öppna frågorna från experimentets 

enkätundersökning. Vi kommer att skriva dessa i en text och lyfta fram våra variabler. Detta 

för att få fram så mycket information som möjligt från kvalitativa inslagen i 

enkätundersökningen. Vi har slagit ihop vissa adjektiv som är tydliga synonymer till varandra 

för att lättare kunna göra en överskådlig bild av vad alla 120 respondenter svarade.  

 

VAD VAR DITT FÖRSTA INTRYCK NÄR DU KOM IN I AFFÄREN? 

Variabel: Butiksatmosfär – positiv/negativ 

 

* GA – Ej doft 

Ca 75 % av respondenterna svarade i enkätundersökningen att deras första intryck i affären 

var att det var vackert, trevligt och fint. Vidare svarar 25 % att det var en spännande och 

inspirerande butik. 

 

* GA – doft 

Ca 50 % av respondenterna anser att det första intrycket var vackert och mysigt. 25 % känner 

passion, köplust och inspiration medan 18 % känner lugn och frid butiken. Slutligen anser ca 

7 % av de tillfrågade att det doftar gott i butiken. 

 

* VT – Ej doft 

Ca 50 % av respondenterna anser att deras första intryck speglas av fina produkter och 34 % 

anser att det är trevligt och fint i butiken. 16 % anser att det första intrycket är positivt.  

 

* VT – Doft 

36 % av de tillfrågade anser att det första intrycket är fina produkter, 28 % tycker att det är 

fräscht och snyggt. Ca 9 % känner köpsug medan 18 % anser att det är ett positivt och mysigt 

första intryck. Slutligen tycker 9 % av respondenterna att de möts av trevlig personal. 
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VAD I BUTIKSATMOSFÄREN VAR SPECIELLT UTMÄRKANDE? 

Variabel: Butiksatmosfär – positiv/negativ 

 

* GA – Ej doft 

Ca 25 % av de tillfrågade anser att butiksatmosfären är porlande (vatten) och 25 % anser att 

den är härlig samt 25 % anser att det är fina produkter. Slutligen anser 12,5 % att atmosfären 

är annorlunda medan 12,5 % inte anser att något speciellt är utmärkande i butiksatmosfären. 

 

* GA – Doft  

Ca 25 % av respondenterna anser vid implementering av doft att butiksatmosfären är porlande 

(vatten) medan 25 % anser att det är fina produkter. Vidare svarar 20 % att butiksatmosfären 

kännetecknas av ett lugn och 18 % anser att det är en vacker och romantisk inredning i 

butiken. Slutligen svarar ca 6 % att det är en hjälpsam personal och 6 % att det inte finns 

något som är speciellt utmärkande i butiksatmosfären. 

 

 

* VT – Ej doft 

Ca 75 % anser att butiksatmosfären är trevlig, mysig och positiv medan 16 % anser att det är 

fina produkter i butiken. Slutligen anser ca 9 % av respondenterna att butiksatmosfären är 

smakfull.  

 

* VT – Doft 

Ca 36 % anser att butiksatmosfären omges av fina produkter, 27 % av de tillfrågade känner ett 

lugn och 18 % anser att den är fräsch och ljus. Vidare svarar ca 10 % att det doftar gott och 9 

% känner en glädje av att vara i butiken. 
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UPPLEVDE DU NÅGOT EXTRA/ANNORLUNDA I BUTIKEN? 

Variabel: Ekonomiskt/känslomässigt mervärde 

 

* GA – Ej doft 

Ca 38 % av de tillfrågade respondenterna upplever det som något extra/annorlunda att det är 

ett speciellt sortiment av produkter och 12 % anser att det är mysigt och 12 % anser att allt är 

annorlunda och extra. Slutligen svarar ca 38 % att det inte finns något annorlunda och extra i 

butiken. 

 

* GA – Doft 

Med implementering av doft upplever ca 40 % att det är en annorlunda och lugn känsla i 

butiken och 26 % känner att de upplever en inspiration i butiken och 6 % känner ett 

engagemang från personalen som något extra/annorlunda. Slutligen svarar ca 28 % att de inte 

upplever något extra/annorlunda i butiken, och svarade därför nej på denna fråga. 

 

* VT – Ej doft 

Utan implementering av doft anser ca 84 % att produkterna och sortimentet är något 

extra/annorlunda medan ca 8 % anser att det är en fin butik. Slutligen anser ca 6 % att de inte 

anser att de upplever något extra/annorlunda i butiken, och svarade därför enbart nej. 

 

* VT - Doft 

Av de tillfrågade respondenterna anser ca 27 % med implementering av doft att de upplever 

butiken som ljus och fräsch. Här anser även 20 % att de upplevde doften som 

annorlunda/extra, medan ca 18 % anser att det är en genomtänkt butik och produkterna. Ca 8 

% upplever personalen som trevlig medan ca 27 % anser att de inte upplever något extra 

annorlunda i butiken och svarade därför nej. 
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VAR DET NÅGOT SPECIELLT SOM PÅVERKADE DITT KÖP? 

Variabel: Ekonomiskt/känslomässigt mervärde 

 

* GA – Ej doft 

Utan implementering av doft anser 25 % av respondenterna att det som påverkade deras köp i 

allra högsta grad var att de fann vad de letade efter. Vissa beskrev att de hade letat på nätet 

och kom enbart för att köpa just den produkten. Ca 13 % anser att det fanns olika faktorer som 

påverkade köpet såsom tillgänglighet, kvalité samt personal. Slutligen svarar ca 62 % att det 

inte fanns något speciellt som påverkade deras köpbeslut och svarade nej på denna fråga. 

 

* GA – Doft 

Med implementering av doft anser ca 44 % att de påverkades mest av produkten, behovet av 

denna och att produkterna visades på ett bra sätt i butiken. Ca 6 % anser att det var kunnig 

personal, 6 % anser att det var den egna nyfikenheten som påverkade köpet och 6 % anser att 

partnern var den som påverkade köpet. Slutligen anser 38 % att det inte fanns något speciellt 

som påverkade köpbeslutet. 

 

* VT – Ej doft 

Utan implementering av doft anser 42 % att personalen i butiken var med och påverkade 

köpet och 26 % anser att det var själva produkten. Ca 8 % av de tillfrågade anser att det var 

den fina butiken som påverkade köpet medan 8 % anser att det var priset. Slutligen anser ca 

16 % att det inte var något speciellt som påverkade köpet, och svarade därför nej. 

 

* VT - Doft 

Med implementering av doft anser 27 % att det var personalen i butiken som påverkade köpet 

medan 19 % anser att det var den trevliga miljön som var speciellt tilltalande. Slutligen anser 

ca 54 % att det inte var något speciellt som påverkade köpet, och svarade därför nej. 
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5. Analys 

 

I nedanstående avsnitt representeras en analys där vi ställer det empiriska primärdata mot 

uppsatsen teori och våra oberoende variabler i den teoretiska referensramen.   

 

 

5.1 Tid 

Det finns flera variabler som påverkar kundens  

köpprocess och tid i butik. Humör, engagemang och 

helhetsupplevelse bland annat. Experimentet visar att 

det finns en signifikant förändring i 

konsumenternas tid i butik vid implementering 

av doft. Förändringen i kundens längd på 

köpprocessen är för GA var plus 25,15 minuter med doft i butik och för 

VT är förändringen plus 18,27 minuter. 

Experimenten visar att tidsskillnaden är signifikant i båda butikerna 

med en likartad tidskurva, med och utan doft.  

  

Medelvärdet för kundens längd på köpprocessen  

är för båda butikerna med doft som marknadsföring 

förlängd med hela 22 minuter, från ca 17 

minuter till ca 39 minuter. Med detta faktum kan 

vi även med hjälp av resterande variabler 

analysera resultatet av dessa för att se hur denna 

tidsaspekt påverkade butiken. 

 

 

 

 

 

 GA + VT – Tid i butik 
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5.2 Ekonomiskt och känslomässigt mervärde 

Enligt mervärdesteorin är viktiga mervärden sådant som finns utanför själva produkten, som 

inte går att ta på. Enkätundersökning visade att vid implementeringen av doft var det fler 

kunder som handlade mer än de planerat. Eftersom vi inte kan mäta denna variabel har vi valt 

att undersöka dagsförsäljningen och ställa dessa mot varandra. Detta för att se om vi kan finna 

en korrelation i dagskassorna då vi använde oss av implementering av dofterna och inte. Vi 

har som vi tidigare nämnt valt dagar så att de ska bli så bra spridning som möjligt, 

förmiddagar, eftermiddagar och helgdagar. Vi är medvetna om att det finns många faktorer 

som kan påverka dagskassor såsom väder, tid och datum i månaden och även slumpen. Vidare 

ska nämnas att GA som statistiskt sett har bättre omsättning på lördagar än söndagar, hade vid 

en söndag med doft bättre dagskassa än på lördagen utan doft. Det ska även tilläggas att det 

denna söndag regnade hela dagen, något som överlag brukar påverka GA försäljning negativt. 

Vi har även jämfört VT:s försäljningsdagar och där det syns en signifikant förändring de 

dagar då doft implementerades som en del av marknadsföringen. Försäljningen ökade under 

dessa dagar med 71 % på GA och med 45 % på VT. 

 

Vi kan även utläsa att kunden spenderar längre  

tid i butiken då de handlar mer än de har  

planerat, alltså vid merköp. Vi köp av fler 

produkter än planerat eller endast 

oplanerade produkter spenderar kunden  

12 minuter extra i butiken, från 21 minuter 

till 33 minuter. Detta diagram visar 

korrelationen mellan merköp och tid i  

butik. Vid implementering av doft kan vi genom  

detta diagram utläsa att kunden handlade mer än planerat, det vill säga merköp. I och med att 

kunden spenderade mer tid i butiken vid doft, hela 22 minuter, resulterade detta alltså i 

merköp.    
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Vid korrelationen merköp och om kunden 

upplevde något extra/annorlunda i butiken kan  

 vi utläsa olika attityder hos kunden. Utan 

tillsatt doft är det dubbelt så många 

respondenter som inte upplever något 

extra i butiken än vid merköp som 

genomfördes vid doft. Vidare anser 

resterande konsumenter vid experimentet 

utan doft att de i högre utsträckning 

upplevde produkten som något extra och annorlunda. 

Vid implementering av doft kan vi utläsa attityder som handlar mer om miljön och dess 

gemytlighet. Cirka 12 procent av kunderna upptäckte doften samt resterande 65 procent 

upplevde butiken som fräsch och mysig, trevligt, härlig. 33 % nej,  

 

5.3 Positiv/negativ butiksatmosfär 

Enligt upplevelseteorin skapar en gemytlig miljö 

engagemang och välmående hos konsumenten, något som påverkar 

kundens vilja att handla. Med ett fåtal undantag 

upplevde de allra flesta respondenter att de blev på 

bättre humör då de besökt butikerna, samtidigt som 

de upplevde butiksatmosfären i samma grad positiv med 

och utan doft. Ingen svarade att de blev på sämre  

humör, eller att butiksatmosfären var negativ.  

Samtliga respondenter är alltså positiva till butiksatmosfären. Vi kunde däremot finna en 

annan attityd till den då doft implementerades. Kunderna svarade då istället att miljön var 

lugnande och fräsch i större utsträckning. Vidare svarar många stamkunder som i regel 

kommer till butikerna varje vecka att de upplevde att det doftade gott. 

 

 

 

Merköp + Upplevde du något extra/annorlunnda i butiken? 

Vad var utmärkande i butiksatmosfären?  
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5.4 Involveringsgrad - Stamkunder 

Nästintill alla respondenter ansåg att de kände engagemang vid sitt/sina inköp, vilket visar att 

kunderna är involverade. Vi har dragit en korrelation för att se om stamkunderna som är en 

höginvolverad kund känner mer engagemang med doft än utan. Vi har även gjort samma sak 

med icke stamkunder för att kunna se om stamkunder överlag är mer engagerade i sina köp. 

Detta har vi även gjort för att se om doften kan ha någon påverkan på kundens känsla av 

engagemang, eftersom det finns forskning på att så är fallet.  

 

Vi kan i nedanstående diagram utläsa att en stamkund är mer engagerad 

i sitt köp än en icke stamkund är. Vi kan även utläsa att engagemanget överlag ökar vid en 

implementering av doften. Upplevelseteorin bekräftar att doft ökar engagemang och kan 

förändra sinnesstämningen för kunden. Detta kan vidare kopplas till involveringsteorin då 

denna påvisar att ett högre engagemang hos konsumenten tyder på en höginvolverad kund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har även kopplat samman stamkund och om de upplevde något extra/annorlunda i butiken 

för att se om vi får fram en korrelation. Vi kan i diagrammet utläsa att hela 87,5 procent av 

stamkunderna vid experimentet utan doft inte finner något extra/annorlunda i butiken. Detta 

till stor skillnad från stamkunderna vid implementering av doft där majoriteten upplevde att 

det fanns något extra/annorlunda i butiken. Cirka 25 procent upplevde att det doftade gott, 

12,5 procent upplevde att det var extra fräscht i butiken och 37,5 upplevde att det var en 

Icke stamkund + var du 

engagemang i ditt köp? 

 

Stamkund + var du 

engagemang i ditt köp? 
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trevlig och härlig miljö. Vi ser även en tendens i att både stamkund och icke stamkund får 

starkare köplust vid implementering av doft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamkund + Upplevde du något extra/annorlunda i butiken? 
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6. Resultat 

 

I denna del kommer vi tolka vår analys med avseende på vårt syfte. Syftet med vår 

undersökning är att studera kausala samband mellan hur vår oberoende variabel, doft, 

påverkar den beroende variabel, köpprocess. Vi kommer studera kanalerna mellan säljare 

och köpare och se hur en doft som marknadsföringsfenomen kan påverka konsumenternas 

köpprocess i en butik.  

 

Resultatet av våra experiment, utifrån de korrelationer vi har dragit, är att doft som används 

som medel i marknadsföringen kan förlänga, effektivisera och förbättra kundens köpprocess. 

Vi har kommit fram till att vår oberoende variabel doft påverkar vår beroende variabel 

köpprocess. 

Utfallen av båda experimenten visar att konsumentens tid i butiken ökar avsevärt. Detta kan 

man konstatera eftersom skillnaden mellan doft och icke doftdagar är relativt markant.  

Vidare bidrar detta till merköp och leder därigenom till en ökad lönsamhet hos företaget. 

Försäljningsstatistiken stärker även detta då försäljningen ökade både hos Garden Aquatica 

och Vackra Ting då doft implementerades.  

Resultaten i enkätundersökningen visar på en signifikant förändring gällande konsumentens 

attityd till butiksatmosfären vid doftmarknadsföring. Fokus flyttades från sortiment och 

produkter till en behaglig och gemytlig miljö. Unika produkter är en viktig faktor till 

försäljning men detta visar att andra variabler även påverkar kundens köpprocess och attityd 

till företaget. Det leder till att kunden omedvetet stannar längre i en miljö som kunden anser 

vara trevlig och detta leder i högre uträckning till merköp. Det resulterar i att doften är en 

viktig byggsten till att skapa en sinnesstämning för att få kunden att uppleva det fysiska 

rummet mer positivt. På detta sätt kan företag med andra ord använda doft för att höja 

upplevelsen och därigenom även öka mervärdet för kunden och i sin tur företaget. 

 

Stamkunden är i våra experiment en höginvolverad kund och en viktig komponent till 

företagens fortsatta framgång. Detta experiment resulterade i att kunderna som anser sig vara 

stamkunder och är en frekvent besökare till butikerna, ”upptäckte” en annorlunda och god 



Södertörns Högskola                                       2011-06-10 

Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm 

Service Management, C-uppsats 

 

 

60 

 

doft. Stamkunder är med andra ord en medveten kund som går att påverka och är köpstark och 

en viktig resurs för företaget. 

Koppling kan även dras till att högt engagemang och lojalitet hänger ihop, något som 

tillsammans positivt påverkar ett företags resultat. Engagemang ökar köplusten, något som 

även resultatet i detta experiment kan bevisa. Vid implementering av doft ökade 

engagemanget och kunderna upplevde ett starkare köpsug, detta gällde för både stamkunder 

och icke stamkunder. Det är därför viktigt att butikerna skapar förutsättningar för att kunden 

ska känna glädje och motivation i butikerna, en engagerad butik skapar engagerade och lojala 

kunder. Ett medel till detta är att använda just doft som marknadsföring och förstärka ett 

engagemang och köpsug hos konsumenten. Samtidigt finns det en ökad chans att kunden 

kommer ihåg företaget jämfört med andra liknande butiker som inte använder doft i 

marknadsföringen. Chansen för återkommande kunder och stamkunder blir även större i och 

med att man visar sig vara ett unikt väldoftade företag på marknaden.  
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7. Slutsats 

 

Detta avsnitt börjar med att presentera svaret på uppsatsens problemformulering; ”Vilka 

faktorer är viktiga för att effektivisera köpprocessen i en butik genom att använda doft som 

marknadsföringsfenomen?”. Därefter presenteras förslag på hur företaget bör agera utifrån 

uppsatsens analys. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning samt en kritisk 

granskning av uppsatsen. 

 

7.1 Slutsats 

”Vilka faktorer är viktiga för att påverka köpprocessen i en butik genom att använda doft som 

marknadsföringsfenomen?”. 

 

Doft ger en omedveten påverkan på kunden, vilket betyder att människor påverkas utan att 

veta om det. Konsumentens köpprocess förlängs i butiken, vilket medför att kunden får ett 

ökat köpsug och handlar mer än vad de planerar. Kundernas humör och engagemang ökar 

och de får i och med detta marknadsföringsfenomen en förbättrad upplevelse i butiken. 

Stamkunder blir i högre grad engagerade än icke stamkunder vid implementering av doft.  I 

och med dessa variabler kan detta i sin tur långsiktigt leda till högre kundlojalitet och ökad 

lönsamhet. 

 

En viktig faktor för butiker inom detaljhandeln är alltså att använda och utnyttja det fysiska 

rummet och påverka kunden på plats för att på så sätt effektivisera utbytesplatsen. Flera av 

våra variabler visar på att köpprocessen effektiviseras, och att kunden påverkas positivt med 

doft som marknadsföringsmedel.  Denna metod bidrar även till att företag kommer igenom 

bruset av reklam som idag råder på marknaden eftersom det ger en omedveten påverkan på 

kunden. 

 

Vår slutsats är alltså att doft kan vara ett medel i marknadsföringen som kan påverka 

lönsamheten för företag inom detaljhandeln positivt. Vi grundar detta på att vi i vår 

undersökning har funnit en stark positiv korrelation mellan doft i butiken och faktorer som var 

och en för sig bidrar till en förbättrad och effektiviserad köpprocess samt ökad försäljning.  
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7.2 Avslutande diskussion 

På dagens konkurrensutsatta marknad och i det föränderliga samhälle vi lever i idag krävs det 

att företagen hitta nya och unika sätt att marknadsföra sig på för att skapa en starkare position 

på marknaden och på så sätt överleva långsiktigt. Traditionell marknadsföring genom, tv, 

radio och annonser har haft ett stort övertag inom marknadsföringsbranschen under lång tid. 

Det krävs att företag och marknadsförare hittar nya vägar och prövar nya metoder och tänker 

”outside of the box” då betydelsen av vårt luktsinne har förbisetts i marknadsföringssyfte. Vi 

ställer oss frågande varför inte fler marknadsförare och företag i Sverige har uppmärksammat 

luktsinnets anatomi och den faktiska makt som det har över oss och våra känslor. Det är trots 

allt det sinnet som har mest påverkan för generering av våra känslor. Doften påverkar oss vare 

sig vi vill eller ej, reklam kan vi välja att inte se på men doften i en butik kan vi inte undgå att 

bli påverkade av när vi väl har gått in. Företag kan därför använda detta verktyg för att 

förstärka positiva intryck som är naturliga i oss, som i sin tur kan påverka vårt sätt att handla i 

olika situationer.  

 

Det finns många stora och framgångsrika företag i bland annat USA som har anammat detta. 

Det är förvånande att Sverige ligger såpass långt efter i den utveckling som 

doftmarknadsföring har haft där. Vi tror att en anledning till detta kan vara att svenskar 

överlag är mer rationella och tekniskt inriktade jämfört med amerikanare, och inte tror på 

påverkan av sinnena i och med att det inte är något vi kan ”ta” på. Vi tror därför att en 

anledning kan vara att detta fenomen möts med viss skepsis och att vi gärna avskärmar oss 

från främmande och annorlunda metoder i Sverige.  

 

En annan anledning till detta kan vara dominansen som stora svenska butikskedjor såsom 

exempelvis H&M och Lindex har på marknaden. Dessa företag är trendsättare för andra 

butiker och de har hittills fokuserat mycket på traditionell marknadsföring via reklam i TV 

och tidningar. Vi tror därför att detta fenomen får genomslag i Sverige först när de svenska 

klädkedjorna förstår och inser vilket bra marknadsföringsverktyg detta är. Det är först då detta 

marknadsföringsmedel får genomslag på övriga marknaden.  

Vidare spekulationer kan även dras utifrån vår undersökning av att många av GA och VT:s 

stamkunder uppmärksammade doften i butiken endast efter tre dagars experiment. Företag 

skulle kunna använda doft inte enbart för att effektivisera köpprocessen men även för att göra 
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det till ett ”kännetecken” för att på så sätt stärka sitt varumärke. Det leder till en ökad chans 

till att kunderna i högre uträckning kommer ihåg företaget, då de uppmärksammat något som 

de anser vara annorlunda och extra och då förknippar detta med just den butiken. Även detta 

är en viktig komponent till effektiviseringen av utbytesplatsen. 

 

En doft kan med andra ord vara en viktig variabel till kundernas attityder till miljön och har 

enligt vårt experiment gjort att kunderna har stannat längre i butiken. Att de känner ett lugn 

och gemytlig miljö, samtidigt som vissa till och med upplever en god doft kan vara en viktig 

faktor till vidare forskning.  

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att vi har funnit så pass många korrelationer och en tydlig tidsförändring i kundens 

köpprocess med införande av doft som medel i marknadsföringen att detta fenomen är mycket 

intressant att göra vidare forskning på.  

 

 Genom vår studie har konsumenten blivit mer positiv av doftmarknadsföringen. 

Eftersom marknadsföring och visuell reklam har en negativ klang hos konsumenter 

vore det intressant att göra en studie kring hur detta marknadsföringsmedel anses av 

konsumenten. Detta eftersom det ger en omedveten påverkan på kunden.  

 

 Det vore intressant att göra en studie kring hur en signaturdoft kan användas som 

medel för att stärka varumärkets profil på marknaden och om konsumenten kan skilja 

på varumärken genom endast en doft. 

 

 En kvalitativ studie vore intressant att göra i form av djupintervjuer med svenska 

butikschefer inom detaljhandeln. Detta kan vara intressant för att se vad de anser om 

att använda doft som marknadsföringsmedel och om de tror att det är något som 

kommer att få genomslag inom detaljhandeln i framtiden. 
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 Det vore även intressant att göra samma typ av undersökning på större butiker i 

Sverige som till exempel H&M och Lindex. De har i regel har mer låginvolverade 

kunder för att se om den undersökningen skulle ge samma resultat som vi fick. 

 

7.4 Kritisk granskning 

7.4.1 Självkritik 

Vi är medvetna om att det kan finnas flera andra bakomliggande variabler bakom vårt resultat, 

och som tidigare nämnt är inte vår avsikt att göra en generalisering. Vi är medvetna om att det 

kan bli andra resultat i andra butiker.  

 

I och med att vi genomfört experimenten på våra egna familjeföretag har vi försökt ha ett 

extra objektivt tänkande under hela uppsatsens skrivande. Vi anser dock att vårt resultat har 

blivit djupare i och med vår unika möjlighet att kunna utföra experimenten på företag som vi 

har god insikt i. 

7.4.1 Källkritik 

Vår data består av en enkätundersökning som genomförts under tolv olika dagar, och studiens 

källor består av enkäternas respondenter. Vi anser att de är tillförlitliga eftersom vi har så pass 

många tillfrågade i undersökningen.  

I och med att vi har genomfört en slumpmässig enkätundersökning är vi även medvetna om 

att det kan förekomma bortfall. Vi anser dock att bortfallet inte är så pass stort att det har 

påverkat resultatet. 

Vi har även genomfört undersökningen under flera olika dagar och tidpunkter vilket medför 

att vi har fått med olika typer av konsumenter. I och med att det är familjeföretag som vi har 

gjort undersökningen på har vi valt att inte skriva våra namn på enkäten eller tala om vilka vi 

är vid intervjuerna. Vid intervjuer med stamkunder har vi låtit den av oss som inte tillhör 

företaget göra intervjun för att undvika att svaren inte blir helt ärliga. Vi har inte avslöjat 

undersökningens ämne under insamling av data.  
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Vi uppnår inte generaliserbarhet i och med att vi har för få studieobjekt men vi har fått en god 

insikt i det fenomen vi undersökt. Om vi hade haft tid och möjligheten skulle det vara 

intressant att genomföra undersökningen på fler butiker. 

Det finns både för och nackdelar med att vi som forskare skriver ned det som respondenten 

svarar. Dock anser vi att vi genom denna metod såg till alla frågor besvarades och även 

undvek att frågan misstolkades. Detta var en metod vi ansåg var nödvändig eftersom vi hade 

en enkätundersökning med kvalitativa inslag. 
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8. Källförteckning 

 

De vetenskapliga artiklar vi har valt att använda oss av är både prisbelönta och har 

publicerats i erkända tidningar. Vi har även använt oss av böcker och artiklar inom området 

traditionell marknadsföring för att få en bra helhet och förståelse kring ämnet.  

Doftmarknadsföring är ett relativt nytt fenomen, det finns därför inte någon historisk 

information kring det. Vi har även tagit del av amerikanska vetenskapliga undersökningar 

och artiklar, då detta fenomen är mer forskat och studerat kring där.  
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9. Bilaga 1- Intervjuformulär  

Tid i butik; In:  Ut: 

 

1. Kön:  

Kvinna Man 

 

2. Ålder 

18-30                       31-40                      41-50                     51-65                      66 

 

3. Hur ofta handlar du i denna butik? 

 

4. Anser du dig vara en stamkund? 

 

5. Vad i butiksatmosfären var speciellt utmärkande? 

 

6. Upplevde du något extra/annorlunda i butiken? 

Om ja, vad för något? 

 

7. Vad var ditt första intryck/känsla när du gick in i butiken? 

 

8. Påverkades ditt humör vid vistelsen i butiken? 

Ja, Bättre  Ja, Sämre  Nej 

 

9. Var du engagerad i ditt köp? 

 

10. Var det något speciellt som påverkade ditt köpbeslut? 

 

11. Handlade du det du planerat att handla? 

Ja  Ja + annat  Nej, endast annat    

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  


