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Sammandrag   
Den här uppsatsen undersöker hur multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent 

doft kopplat till en given produkt påverkar konsumentens köpbeteende i form av 

köpvolym och impulsköp. Vidare undersöker även studien hur konsumentens 

uppmärksammande av visuellt stimuli kopplat till produkten påverkar 

doftkännedomen. Teorier för köpbeslutsprocessen, sinnesmarknadsföring, 

impulsköp och multi-sensorisk stimuli ligger till grund för studien och som 

analysmodell används Stimuli-Organism-Respons. Undersökningen fortgår under 

fyra veckor i en livsmedelsbutik, för perioden samlas 115 enkätsvar in. Det mest 

framstående resultatet visar att multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft 

påverkar konsumentens emotionella perception. Detta tyder på att användningen av 

luktsinnet i marknadsföring är essentiellt i avseende att skapa en direkt påverkan på 

konsumentens affektiva tillstånd.  

 

 

Nyckelord: sinnesmarknadsföring, impulsköp, multi-sensorisk stimuli, 

doftkännedom, S-O-R modellen, köpbeteende  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

I en tid med ökad trängsel på marknaden blir konkurrensen allt tuffare, vilket ständigt ställer 

nya krav på utvecklad och optimerad marknadsföring (Hultén, 2015). I och med att fler och fler 

marknader har blivit mättade har varor och tjänsters faktiska attribut kommit att bli allt mindre 

betydelsefulla, då konsumenterna mer eller mindre kan ta en produkts grundläggande 

egenskaper för givet (Mascarenhas, Kesavan & Bernacchi, 2006). 

Marknadsförare försöker ständigt att övertyga konsumenter att köpa deras produkter vilket med 

tiden har resulterat i att konsumenterna blivit mindre mottagliga för all information som 

företagen försöker kommunicera ut. För att nå ut till kunderna behöver företagen utmärka sig 

genom innovativa tillvägagångssätt, där kunden inte lika enkelt kan filtrera intrycken (Renvoisé 

& Morin, 2007). Idag är förståelsen för köpbeteende väldigt betydelsefull för marknadsförare 

och företag lägger stora resurser på att ta reda på när och hur kunder köper deras varor. Något 

som är betydligt svårare att få svar på är varför köpbeteendet ser ut som det gör, det svaret vet 

sällan konsumenterna ens själva. För att ta reda på detta testar marknadsförare hur köpare 

reagerar på olika marknadsföringsaktiviteter (Parment, 2015).  

På senare tid har de mänskliga sinnena uppmärksammats alltmer inom marknadsföringsfältet, 

både ur en praktisk och teoretisk synvinkel. En stor anledning till denna ökning är att tidigare 

centrala områden inom marknadsföring inte betonat vikten av känslor, sinnen och upplevelser 

vid köpprocessen. En grundläggande utgångspunkt inom sinnesmarknadsföring är att företag 

kan använda sig av sina varumärken för att ge kunder sinnesupplevelser på ett betydligt mer 

intimt och personligt plan än vad som varit möjligt genom traditionella 

marknadsföringsmetoder. Genom att ge utrymme för de mänskliga sinnena i marknadsföringen 

skapas en djupare emotionell upplevelse som kan sammankopplas med individens livsstil, 

personlighet och sociala sammanhang (Hultén, 2015).  

Viss kritik och begränsning kan riktas mot forskningen inom sinnesmarknadsföring idag då 

forskare i stor utsträckning använder och benämner de mänskliga sinnena som endast fem, 

omfattande syn, hörsel, känsel, smak och doft. Däremot har forskning som tar ansats ur ett mer 

psykologiskt perspektiv visat att detta är ett mycket smalt synsätt och att det finns fler 

dimensioner och sinnen än de fem som marknadsförare gärna använder. Exempelvis visar den 

psykologiska forskningen på att människan har över 1000 olika olfaktoriska receptorer 
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(sinnesceller) som är inriktade på olika luktmolekyler (Jarrett, 2015). Att dela upp sinnena 

enligt dessa dimensioner skapar däremot ett väldigt omfattande ramverk för förståelsen ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Vilket skapar grund för att använda en mer tvärvetenskaplig ansats 

för att förstå sinnena bättre.  

Luktsinnet kan påverka känslor väldigt starkt och är nära kopplat till individens känsloliv. Den 

mänskliga hjärnan kan minnas och skilja på över 10 000 olika dofter och associera dessa till 

gamla minnen och känslor. Endast förnimmelsen av en tidigare upplevd doft kan vara 

tillräckligt för att den mänskliga hjärnan ska koppla doften till de tidigare upplevelserna 

(Hultén, Broweus & van Dijk, 2011). Däremot har individen ofta svårt att placera dofter om det 

inte finns något direkt att koppla doften till i form av minne eller objekt. I och med att luktsinnet 

har ett starkt band till känslor men mycket svag länk till språket, kan dofter vara svåra att 

namnge (Keller, 2016). Vidare uppfattas doft lättare när den sätts i ett sammanhang där 

individen uppfattar dess källa. Källan kan utgöras av andra intryck via våra sinnen, exempelvis 

att vi ser en pizza och därför förstår och kan verbalisera doften eller genom vår förmåga att 

tillkännage smak. En apelsins doft uppfattas lättare i en kontext där en visuell bild av en frukt 

enligt apelsinens karaktär åskådliggörs. Den information som bildar perceptuell erfarenhet är 

multimodal. Enligt Keller (2016) är inte multi-sensorisk integration ett undantag utan en regel.  

Majoriteten av all marknadsföring är riktat på hörsel och syn, trots att studier visat på att en stor 

del av våra känslor uppstår som en konsekvens av det vi känner genom luktsinnet (Lindström, 

2005b). Doftstimulering i köpcentrum har visat en positiv effekt på konsumentens köpbeteende 

(Chebat & Michon, 2003), men även när det kommer till bedömningar av produktkvalitet (Bone 

& Jantrania, 1992). Tidigare forskning har visat att multi-sensorisk omgivningsstimuli påverkar 

konsumenters beteende. I en studie av Helmefalk och Hultén (2017) undersöks hur 

butiksanpassad ljussättning, ljud och doft påverkar kunders köpbeteende. Studien presenterar 

hur enhetliga stimuli av ljus, ljud och doft ökar påverkan av konsumentens beteende i 

jämförelse med påverkan av endast bildliga stimuli i butiksmiljö. Enligt studien bidrar multi-

sensorisk stimuli positivt till den existerande miljön, då stimulin genererade positiva samband 

med känslor, köpintentioner och spenderad tid. Studien tydliggör att stimulans av flertalet 

sinnen förbättrar omgivningens försäljningsmöjligheter. I en annan studie av Chang, Yan och 

Eckman (2014) framgår det att kunder gör impulsköp i större utsträckning om butiksmiljön ger 

upphov till positiva känslor hos kunden. Denna tes stöds av Floh och Madlberger (2013) som 

vidare förklarar att en njutbar butiksatmosfär ökar kundens impulsivitet. Variabler som klassas 

som externa faktorer kan därför ge en explorativ inblick i hur konsumentens köpbeteende ser 

ut ur kontexten impulsköp (Mattila & Wirtz, 2008). 



 5 

Helmefalk och Hulténs studie (2017) förklarar hur konsumenter reagerar på multi-sensorisk 

stimuli som är anpassad för en specifik butiksmiljö. Av studien görs inte någon isolering av de 

separata stimuli som testas och därför går det inte att utläsa hur respektive stimuli enskilt 

påverkar konsumenten. Likt Helmefalk och Hulténs studie (2017) fokuserar även Chang, Yan 

och Eckman (2014) och Floh och Madlberger (2013) på hur butiksanpassad multi-sensorisk 

stimuli påverkar konsumenten. Detta gör det intressant att utforska hur multi-sensorisk stimuli 

som är anpassad för en specifik produkt påverkar konsumenten. Att sedan isolera ett specifikt 

stimuli möjliggör att mäta den enskilda effekten. 

1.2 Syfte och forskningsfråga  

Med utgångspunkt från Helmefalk och Hulténs studie (2017) samt den begränsade forskningen 

inom det specifika området ämnar denna studie att undersöka i vilken utsträckning kongruent 

multi-sensorisk stimuli påverkar konsumenternas köpbeteende, där rörlig bild och doft är direkt 

kopplade till en given produkt. Fokus riktas på huruvida komponenten doft inom kongruent 

multi-sensorisk stimuli tenderar att påverka konsumentens köpbeteende, samt i vilken 

utsträckning den förstärkta doftstimulin uppmärksammas av konsumenten. Detta leder oss till 

följande forskningsfrågor:  

 

- Hur påverkas konsumentens köpbeteende av förstärkt multi-sensorisk stimuli som är 

anpassad till en given produkt med kongruent doft?  

 

- Hur påverkar uppmärksammandet av det visuella stimulit konsumentens kännedom om 

den kongruenta doften?   
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2. Teori  
Detta avsnitt är indelat i fem huvudrubriker: Konsumentbeteende (2.1), Sinnesmarknadsföring 

(2.2), S-O-R modellen (2.3), Anpassad analysmodell (2.4) och Hypotesformulering (2.5). 

Avsnittet avser att inledningsvis presentera en grundläggande förståelse för hur konsumentens 

köpbeslutsprocess ser ut, följt av i vilken kontext som konsumentens beteende studeras för 

studien, det vill säga impulsköp. Vidare introduceras sedan en definition och bakgrund för 

fenomenet sinnesmarknadsföring och relevant ramverk för marknadsföringsverktyget multi-

sensorisk stimuli. Avslutningsvis beskrivs en väletablerad modell för att mäta yttre 

påverkansfaktorer i butiksmiljö, kallad S-O-R modellen. Avsnittet knyts sedan samman med 

hypotesformuleringar som är kopplade till olika delar av redogjord teori.  

2.1 Konsumentbeteende 

2.1.1 Köpbeslutsprocessen 
Köpbeslutsprocessen består av fem stadier. I denna studie kommer vi bortse från det sista 

stadiet, efterköpsbeteende, då undersökningen inte avser att täcka konsumentens upplevelser 

efter köpet. Det första stadiet av köpbeslutsprocessen är problemupptäckt, konsumenten 

upptäcker ett identifierbart problem som kan uppstå av interna eller externa stimuli. Interna 

stimuli handlar om grundläggande kroppsliga behov som exempelvis hunger och externa 

stimuli handlar om omgivningens influenser (Ekström, Ottosson & Parment, 2017).  

 

Det andra stadiet är informationssökning. Detta steg kan förbigås om drivkraften är stark och 

medvetenhet om att en produkt som kan tillfredsställa behovet är lättillgänglig (Ekström, 

Ottosson & Parment, 2017). Om detta inte är fallet tenderar konsumenter att vara mer 

uppmärksamma på reklam (De Chernatony & McDonald, 2003). Konsumenten kan få 

information från olika källor, exempelvis personliga relationer, genom erfarenhet eller 

kommersiella och publika kanaler (Ekström, Ottosson & Parment, 2017).  

 

Stadium tre innefattar utvärdering av alternativ där konsumenten utvärderar och väljer bland 

olika alternativ, baserat på informationsinsamlingen i föregående stadium. Olika egenskaper 

hos produkten har olika betydelser hos konsumenter och detta är mycket individuellt. Ibland 

försöker konsumenten agera rationellt och i andra fall kan en föresats resultera i ett köpbeslut 

med begränsad utvärdering eller där utvärderingen helt uteblivit. Istället för utvärdering baseras 

beslutet då på intuition, även kallat impulsköp (Ekström, Ottosson & Parment, 2017).  

 



 7 

Köpbeslutsprocessens fjärde stadium handlar om köpbeslut som baseras på rangordning av 

alternativ som skett under föregående stadium. Det är i detta skede som köpintentioner bildas. 

Konsumenter tenderar att köpa den produkt som hamnar först i rangordningen men det finns 

två faktorer som kan påverka vägen mellan köpintentioner och köpbeslut (Ekström, Ottosson 

& Parment, 2017). Den första faktorn är påverkan från andras attityder, där exempelvis en 

säljares yttrande om produkten kan påverka konsumentens beslut. Den andra faktorn är 

oväntade situationsfaktorer som handlar om hur oväntade händelser kan påverka konsumentens 

köpintentioner, exempelvis prissänkningar hos en konkurrent (Kotler & Armstrong, 2010).  

2.1.2 Impulsköp  
Stern publicerade 1962 en teori som behandlar konsumenters köpbeteende med utgångspunkt i 

fenomenet impulsköp. Stern (1962) menar på att impulsköp beskriver konsumentens beteende 

i relation till en specifik produkt när ett beslut tas direkt i butik. Impulsköp kan därför ses som 

ett effektivt sätt att fatta köpbeslut då konsumenten kan göra en mer realistisk utvärdering på 

plats (Kollat & Willett, 1969). Sterns teori (1962) bygger på en så kallad impulsmix som utgår 

från fyra olika typer av impulsköp. Rena impulsköp, innebärande att kunden bryter ett normalt 

köpmönster. Påminnelse impulsköp bygger på att konsumenten ska ha någon tidigare erfarenhet 

eller kunskap om produkten. Föreslagna impulsköp betyder att kunden ser en produkt för första 

gången och visualiserar ett behov, samt planerade impulsköp vilket innebär att konsumenten 

går in i butiken med vissa specifika köp i åtanke men med en förväntan och intention att göra 

andra inköp som styrs av pris, kupongerbjudanden och liknande.  

 

Sedan 1962 har teorierna utvecklats mycket, många studier innan 1982 fokuserade endast på 

produkten snarare än konsumentbeteendet i sig. Enligt Rook (1987) bygger impulsköpbeteende 

ofta på ett omedelbart stimulansobjekt som sedan utlöser känslor i form av spänning och nöje, 

eller en kraftfull önskan att konsumera. Sedermera har forskare kunnat enats om att både 

produkten, den affektiva ansatsen hos individen samt externa faktorer påverkar graden av 

impulsköp (Hausman, 2000). I en studie gjord av Mohan, Sivakumaran och Sharma (2013), 

visar resultaten att butiksatmosfären i form av musik, ljus, anställda och layout påverkar 

konsumenten inte bara genom ökad försäljning utan även impulsköp. Detta styrks av Hausman 

(2000) som menar att återförsäljare kan göra butiksmiljön mer komplicerad för konsumenten 

när det kommer till att tränga bort information och därmed intensifiera graden av impulsköp. 

Resultaten av studien visar att detta kan göras genom olika tekniker, där bland annat en 

stimulerande atmosfär påvisar en positiv effekt.  
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Inre impulsköpsfaktorer betecknar individens interna signaler (affektiv aspekt) och egenskaper 

(personlighetsdrag) som gör att denne uträttar ett impulsköp (Muruganantham & Shankar 

Bhakat, 2013). Personlighet definieras av Schiffman och Wisenblit (2015) som en unik samling 

av egenskaper hos en individ. Dessa egenskaper utgör både fysiska och psykologiska aspekter 

som i sin tur påverkar individens beteende och respons på den sociala och fysiska miljö 

individen verkar inom. Ett myntat samlingsnamn för personlighetsdrag hos individen gällande 

impulsköp är “impulse-buying tendency” härefter benämnt som IBT (Muruganantham & 

Shankar Bhakat, 2013). Graden av IBT förklarar följaktligen hur benägen en individ är att 

impulshandla. Detta i sin tur kan handla om emotion eller andra fysiologiska aspekter likt brist 

på föda eller sömn (Kacen & Lee, 2002). Externa påverkansfaktorer utlöser således en känsla 

hos individen som i sin tur kan påverka inköpsintenisiteten (Evans et al., 2008). Detta påvisas 

även i en studie av Youn och Faber (2000) som visar att konsumenter med hög IBT i större 

utsträckning påverkas av externa stimuli.  

2.2 Sinnesmarknadsföring  
Krishna (2012) definierar sinnesmarknadsföring enligt följande: “marknadsföring som 

engagerar konsumentens sinnen och påverkar perceptionen, bedömandet och beteendet”. 

Sinnesmarknadsföring är marknadsföring som ur ett strategiskt perspektiv ämnar till att 

stimulera konsumentens samtliga sinnesintryck. Detta i sin tur skapar grund för att 

marknadsförare kan använda sig av sinnesmarknadsföring för att skapa undermedvetna 

“triggers” som påverkar konsumentens perception och föreställningar om produkter (Krishna, 

2012). Trots dessa “triggers” finns det ingen garanti att konsumenten kommer uppmärksamma 

budskapet. Det finns således ingen betingelse mellan olika typer av exponering och given 

individrespons, men användning av olika sinnen har visat ge bättre förutsättningar för att bryta 

igenom reklambruset (Evans et al., 2008).  

2.2.1 Multi-sensorisk stimuli  

Människan använder sina sinnen för att uppleva och uppfatta sin omgivning, butiksmiljö, 

varumärken och produkter. Detta pekar på sinnenas väsentlighet för konsumentens perception 

och sinnesupplevelser av föremål, personer och objekt som finns i vår omgivning, kallat extern 

användning av sinnena. Intern användning av sinnena innebär att människan använder sig av 

sinnena i fantasi och tankar, exempelvis förväntad doft av nybakade bullar eller nyslaget gräs 

(Hultén, 2015). 
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Sinnena hjälper människan att tänka utifrån de intryck som når hjärnan. Sinnena påverkar 

internt fantasier, tankar och föreställningar om omvärlden vilket leder till att individen beter sig 

utifrån dessa för att förkroppsliga föreställningarna. En multi-sensorisk upplevelse handlar om 

de bedömningar en konsument gör av en butik, en produkt eller personalen utifrån intrycken 

genererade av en mix av sinnena. Om fler sinnen stimuleras samtidigt blir meddelandets 

budskap tydligare (Lindström, 2005b). Begreppet multi-sensorisk avser hur en individs 

mottagande av information och uppfattningar påverkas av att minst två sinnen samspelar och 

stimuleras (Hultén, 2015). En tilltalande och kongruent butiksmiljö kan höja konsumenternas 

känslomässiga upplevelser. Vidare påverkar kongruenta sinnesstimuli känslomässiga 

reaktioner, vilket kan ge ännu starkare effekt om stimulit är multi-sensorisk (Spangenberg, 

Grohmann & Sprott, 2005; Spence et al., 2014). Exempelvis visade en studie att både den 

auditiva och visuella informationsinsamlingen förbättrades vid reklam av en filmserie när doft 

relaterad till serien förekom vid annonseringsplatsen (Morrin, Krishna & Lwin, 2011). 

2.2.2 Luktsinnet 
Studier visar att luktsinnet påverkar våra känslor mest av våra sinnen. Detta förklaras genom 

att det finns betydligt fler kanaler från delen av hjärnan där doft förmedlas, jämfört med de 

andra sinnena (Gobé, 2001). Luktsinnet är det mest direkta av människans sinnen och 

doftupplevelsen går inte att förvränga när det kommer till tankar och känslor som den bringar. 

Människor blir utsatta för tusentals olika dofter varje dag, trots detta är det väldigt svårt att 

namnge dofter. Ett vanligt sätt att förklara hur något doftar är istället att låna ord från 

smaksinnet (Lindström, 2005a). Dofter är direkta på så sätt att individen reagerar ofiltrerat på 

stimulit och individen svarar genom att direkt gilla eller ogilla doften eller närma sig eller 

undvika doften i fråga.  

 

Företag har under senare tid byggt in mer och mer produktdofter. Detta görs av olika skäl på 

olika sätt. Det främsta skälet till att ha produktdofter är att skapa uppmärksamhet för produkten. 

Ett sätt att göra detta är att tillämpa ett primärt produktattribut, där doften speglar produktens 

egenskaper. Att doften är lik produkten i fråga kallas doftkongruens. Det har visat sig att när 

doftkongruens föreligger tycks konsumenternas produktutvärdering och köptintentioner öka 

(Hultén, 2015). 

2.3 S-O-R modellen  
S-O-R modellen står för stimuli, organism och respons. Mehrabian och Russel (1974) 

introducerade modellen som förklarar hur miljömässiga stimuli (S) leder till en emotionell 
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perception (O), som i sin tur framkallar en beteendereaktion (R). Dessa tre variabler gör 

modellen effektiv för att studera förhållanden inom ramen för hur butiksmiljön påverkar 

konsumenten (Axelsson & Agndal, 2012).  

 

Stimuli kan utgöras av flera faktorer i en butiksmiljö som exempelvis ljud, ljus, färg eller doft. 

Karaktärsdragen för stimuli är att det inges av externa påverkansfaktorer (Donovan & Rossiter, 

1982). Mellan stimuli och respons infinner sig en medierande variabel kallat organism (O), 

detta steg ämnar delvis att förklara konsumentens affektiva ansats (Nordfält & Offesson, 2007).  

Organism är en inre process som Krishna (2012) kopplar samman med den perception som de 

externa påverkansfaktorerna i form av stimuli ger konsumenten. Inom psykologin redogörs 

perception som “den process varigenom stimuli tas emot och tolkas av individen och sedan 

översätts till en respons” (Blackwell, Minirad & Engel, 2006). Utfallet hos kunden i form av 

respons beskrivs ofta genom begreppen undvikande eller närmande och förklarar den 

beteendereaktion som inträffar. Detta kan ge uttryck i kundens strävan att stanna eller lämna 

miljön, undersöka den eller vilja att socialisera med andra. Respons kan även ge uttryck i 

individens strävan att konsumera (Donovan & Rossiter, 1982). Vid användning av S-O-R 

modellen har forskare i tidigare studier använt hypoteser för att testa hur de olika sambanden 

hänger samman och påverkar varandra (Chebat & Michon, 2003; Jiyoung & Sharron, 2012).  

2.4 Anpassad analysmodell  
Forskning visar att stimuli i form av externa miljömässiga effekter påverkar konsumentens 

affektiva tillstånd i detaljhandel (Donovan & Rossiter, 1982), vilket vidare även är en variabel 

som tycks påverka konsumenten inom ramen för impulsköpsintensitet (Rook, 1987). Sedan S-

O-R modellen presenterades har den tillämpats ett flertal gånger på olika 

marknadsföringsaktiviteter som ett verktyg att tyda konsumentbeteendeprocessen (Jiyoung & 

Sharron, 2013). Således finns det en koppling mellan S-O-R modellens utformning och 

processen som driver individer mot impulsköp.   

 

Nedan följer en sammanfattning av det teoretiska avsnittet för S-O-R modellen och forskning 

bakom köpbeteende som belyser de relevanta aspekterna för studien. Fokus riktas delvis på i 

vilken utsträckning de externa påverkansfaktorerna i form av multi-sensorisk stimuli med 

förstärkt kongruent doft utlöser en positiv känsla hos kunden vilket i sin tur leder till en 

påverkan på konsumentens köpbeteende i form av köpbeslut och impulsköp. Den nedre delen 

av modellen illustrerar hur uppmärksammandet av visuellt stimuli påverkar konsumentens 

kännedom av doften.  
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Figur 1. Anpassad analysmodell  

2.5 Hypotesformulering  

Forskning visar att marknadsförare behöver använda innovativa tillvägagångssätt för att nå ut 

till konsumenten genom de reklambrus som individen dagligen utsätts för (Renvoisé & Morin, 

2007). Externa påverkansfaktorer i butiksmiljöer har visat sig påverka konsumentens beteende 

i olika utsträckning (Chebat & Michon, 2003; Hultén, 2015; Helmefalk & Hultén, 2017). 

Lindström (2005b) menar på att stimulering av flera sinnen samtidigt ökar möjligheten att 

exponeringens budskap uppfattas tydligare av konsumenten. Vidare menar Rook (1987) att 

konsumentbeteenden inom kontexten impulsköp påverkas mycket av vad stimuliobjektet 

utlöser för känslor hos kunden. Externa påverkansfaktorer kan därmed skapa ett känslotillstånd 

hos konsumenten som driver fram ett begär och en önskan att konsumera vilket när det sker 

intuitivt i butiken klassas som impulsköp (Evans et al., 2008; Rook, 1987). Det finns således en 

stark koppling mellan konsumentens benägenhet till impulsköp om de externa 

påverkansfaktorerna skapar en positiv känsla hos individen (Chang, Yan & Eckman, 2014). 

Således formuleras följande hypoteser:  

 

Hypotes 1 (H1):  Konsumenternas emotionella perception av butiksmiljön är starkare när de 

utsätts för multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft.  

Stimuli Organism Respons 

 
 

Multi-sensorisk stimuli 
med förstärkt 

kongruent doft 

 
Positiv emotionell 

perception 

 
Köpbeteende  
- Köpbeslut  
- Impulsköp  

 
Visuellt stimuli kopplat 

till produkten  

 
Uppmärksammande  

 
Doftkännedom  
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Hypotes 2 (H2): De konsumenter som gör impulsköp under besöket har en positiv emotionell 

perception gällande multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft.  

 

Vidare berörs konsumenten på varierande sätt i olika stadier av köpbeslutsprocessen, det sista 

steget, i form av köpbeslut påverkas delvis av attityder men också oväntade situationsfaktorer 

(Ekström, Ottosson & Parment, 2017). För att kunna säga något om konsumentens köpbeteende 

i helhet och i vilken utsträckning som multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft 

påverkar konsumentens köpbeslut, formuleras följande hypotes: 

 

Hypotes 3 (H3): Multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft har i helhet en positiv 

påverkan på konsumenternas totala köpvolym. 

 

Utöver konsumentens emotionella perception till multi-sensorisk stimuli med förstärkt 

kongruent doft samt dess påverkan inom ramen för köpbeteende ämnar studien även att mäta i 

vilken utsträckning som konsumenter uppmärksammar den framtagna doften kopplat till 

produkten. Hultén (2015) utmärker luktsinnet som ett unikt sådant, då människan är oförmögen 

att förvränga doftupplevelsen som ett resultat av sinnets direkta koppling till det limbiska 

systemet i hjärnan. Vidare finns det studier som visar på svårigheter för individen att namnge 

dofter (Lindström, 2005a; Keller 2016). Den perceptionella tolkningen av doften kan underlätta 

om de sensoriska intrycken kombineras med visuella eller auditiva intryck (Morrin, Krishna & 

Lwin, 2011). Således grundas hypotes fyra i förutsättningen att konsumentens 

uppmärksammande av det visuella stimulit som är kopplat till produkten gör att hen i större 

utsträckning inges kännedom om de attribut som den kongruenta doften karaktäriseras av. 

Hypotes fyra formuleras enligt följande: 

 

Hypotes 4 (H4): Konsumenter som uppmärksammar det visuella stimulit som är kopplat till 

produkten har bättre doftkännedom. 
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2.5.1 Sammanställning av hypoteser 

Tabell 1. Sammanställning av hypoteser 

Hypoteser  

H1: Konsumenternas emotionella perception av butiksmiljön är starkare när de utsätts för 
multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft. 
 
H2: De konsumenter som gör impulsköp under besöket har en positiv emotionell 
perception gällande multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft. 
 
H3: Multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft har i helhet en positiv påverkan 
på konsumenternas totala köpvolym. 
 
H4: Konsumenter som uppmärksammar det visuella stimulit som är kopplat till produkten 
har bättre doftkännedom. 
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3. Metodbeskrivning  
Metodavsnittet beskriver vilka metoder som valts för att utföra studien och resonemang kring 

varför dessa har valts. Inledningsvis presenteras vilken ansats studien tar, följt av beskrivning 

av studieobjektet, datainsamling, resonemang för studiens reliabilitet och validitets strävan 

samt operationalisering av variabler kopplat till det teoretiska ramverket. Avslutningsvis 

presenteras vilken analysmetod som har används för att bearbeta det insamlade materialet.  

3.1 Fältexperiment 

Studien har en kvantitativ ansats, där data har samlats in under ett fältexperiment. 

Undersökningen studerar samband mellan multi-sensorisk stimuli och konsumenters 

köpbeteende. Vidare fokuserar studien på doftstimulins effekter och påverkan på konsumenten. 

Genom att isolera variabeln doft från övrigt kongruent stimuli under olika perioder av 

experimentet möjliggör metoden att kunna mäta den enskilda effekten av stimulit, vilket är 

avgörande för att besvara forskningsfrågorna. 

  

Vid en kvantitativ forskningsmetodik används ofta enkäter, vilket även gjorts för denna studie 

(Bryman & Bell, 2015). Den kvantitativa forskningsmetodiken lämpar sig väl för att testa hur 

data förhåller sig till teorier (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Fördelen är att det möjliggör 

att nå ut till ett brett spektrum av individer samtidigt som samband, fördelning och variation 

kan fångas in för det aktuella området (Bryman & Bell, 2015). Vidare används även rådata i 

form av försäljningssiffror. Studien har gjorts i samverkan med ett företag som är specialiserade 

på doftdesign och multi-sensorisk stimuli. Således antas att det material som produceras är av 

hög kvalitet och väl anpassat för studiens ändamål. 

3.2 Studieobjekt 

Experimentet har genomförts i en livsmedelsbutik i Stockholm. I butiken har en av 

samarbetsföretagets produkter placerats. Produkten är en display på 42 tum med ett 

högtalarsystem samt en doftutsöndringsfunktion. Produkten är nylanserad på marknaden vilket 

gör att inga tidigare studier har gjorts med den innan. Displayen har varit lokaliserad vid den 

utvalda produkten, färdiggrillad kyckling. Experimentet sträckte sig över fyra veckor och 

displayen har spelat upp en video på grillad kyckling samt under bestämda perioder utsöndrat 

en doft av kyckling. Högtalarsystemet har inte varit aktiverat under perioden för 

undersökningen.   
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Doften som företaget tagit fram karaktäriseras av aromer från kycklingfond. Denna doft 

beskrivs som "Appetizing and enjoyable scent of chicken”.  Varje period började på en måndag 

och avslutades på söndagen samma vecka. Öppettiderna under dessa veckor var likalydande, 

innebärande måndag - fredag 06–21, samt lördag - söndag 09–21, för varje period. Schemat 

som displayen är programmerad efter ser ut enligt följande: 

 

Tabell 2. Schema för stimuli 

Period Startdatum Slutdatum Doftutsöndring 

1 3:e december 9:e december AV 

2 10:e december 16:e december PÅ 

3 17:e december 23:e december PÅ 

4 24:e december 30:e december AV 

 
Butiken är relativt ny och öppnade 7:e december 2017. Butiken har sedan sin öppning inte 

arbetat aktivt med någon utmärkande marknadsföring för produkten. Utöver displayen har 

butikens resterande layout och marknadsföringsstrategi drivits i enlighet med hur de normalt 

arbetar, vilket är ren visuell marknadsföring i form av en skylt för grillad kyckling med angiven 

prisinformation. 

3.2.1 Produkt 

Produkten som har valts för studien är bestämd i samråd mellan livsmedelsbutiken och 

representanter från samarbetsföretaget. Vid val av produkt tittades det på faktorer som kostnad 

att hyra displayen ställt mot produktvärdet. Färdiggrillad kyckling blev aktuell på grund av att 

marginalen är bra och produkten har ett högt värde. För en annan produkt, exempelvis 

kanelbullar, som har en lägre marginal samt ett lägre värde antas försäljningen behöva stiga 

kraftigt för att täcka upp kostnaden att hyra displayen. Vidare är produkten intressant då grillad 

kyckling är en färskvara, där icke-sålda varor efter varje dag kastas. Ur denna aspekt har 

marknadsföringsmetoden möjlighet att påverka butikens totala svinn för produkten om 

resultaten är positiva. Dessa aspekter har emellertid inte behandlats i undersökningen, utan 

ligger endast till grund för valet av produkt.  
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Kritik kan även riktas mot produktvalet för studien då den ursprungligen har en doft som 

konsumenter i viss mån associerar färdiggrillad kyckling med. Under installationen av 

displayen gjordes ett test av författarna för att kartlägga i vilken utsträckning som produktens 

naturliga doft uppfattas i butiken. Av testet kunde det konstateras att produktens doft inte går 

att uppfatta vid promenad genom butiken, utan endast om dörrarna till värmeskåpet som de 

exponeras i öppnas. Med detta som grund, samt aspekten att den framtagna doften skiljer sig 

kraftigt från produktens naturliga doft, ses denna faktor inte störa studien. Ytterligare en aspekt 

med potentiell påverkan på studiens utfall är risken för mättnadseffekt. Grillad kyckling kan 

antas vara en produkt som inte handlas vid varje köptillfälle eller under kontinuerlig basis likt 

exempelvis mjölk. Detta skapar således ett scenario att en konsument som inhandlat grillad 

kyckling inte gör det igen under perioden för studien. Genom användandet av historisk 

försäljningsdata skapas möjligheten att studera om försäljningen ligger i linje med övriga 

månader eller om tendenserna indikerar annat.  

3.3 Datainsamling  

3.3.1 Urval  

I fallet för studien är populationen som undersöks de individer som väljer att handla i 

livsmedelsbutiken. Om alla individer inom en viss population studeras kallas detta för en 

totalundersökning. Då detta ofta är problematiskt använder forskare sig av ett så kallat stickprov 

(Ejlertsson & Axelsson, 2005). För studien görs avgränsningar både utifrån geografiska 

kriterier och tidsmässiga (Jacobsen, 2002), detta då urvalet endast grundas på de konsumenter 

som besöker den specifika livsmedelsbutiken och för att enkäterna samlats in vid olika 

tidpunkter. Alla konsumenter som besöker butiken kommer således inte kunna tillfrågas. Vidare 

klassas urvalet för studien som ett bekvämlighetsurval, då de individer som besöker 

livsmedelsbutiken är de som förfrågas att delta i enkätundersökningen (Jacobsen, 2002).  

3.3.2 Enkätundersökning  

Den främsta fördelen med primärdata är att insamlingsmetoden kan anpassas för att svara på 

studiens forskningsfrågor och syfte. Då studien ämnar besvara frågor kring konsumentens 

köpbeteende är primärdata det bästa alternativet eftersom det är extremt svårt att studera 

konsumenters tankar och beteende utan att tillfråga dem direkt (Ghauri & Grønhaug, 2010). 

Vidare förklarar Ghauri och Grønhaug (2010) att primärdata bör användas för att samla 

information gällande konsumenters kognitiva och affektiva respons. Studien ämnar delvis att 
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förklara konsumentens beteende och respons till multi-sensorisk stimuli, således bör frågorna 

formuleras för att etablera svar om vad konsumenten gör och känner i olika situationer (De 

Vaus, 1996). Vidare menar De Vaus (1996) att beteendebaserade frågor ofta används av 

forskare för att besvara frågor gällande attityd och övertygelser. Detta kan vara farligt då 

konsumenter sällan är vare sig konsekventa eller rationella att tycka eller bete sig som de kanske 

önskar. Därför kan frågor gällande konsumentens attityd kombineras med andra attitydfrågor 

eller omvänt ställda frågor för att skapa ett index. Svaren kan sedan sammanställas för att skapa 

ett mått för konsumentens attityd.  

 

Konsumenterna har fångats in efter de betalat i kassan, detta för att kunna ställa frågor gällande 

det totala köpet och besöket, men även för att inte störa konsumenten i butiken. Enligt Feld et 

al. (2016) är det viktigt att inte besvära konsumenten i butiken då detta tenderar att påverka 

respondenten negativt. Tiderna för när enkäterna har samlats in skiljer sig från vecka till vecka. 

För de veckorna när doften varit aktiverad samt avstängd har en förmiddag samt eftermiddag 

dedikeras till att samla in enkäter. Schemat som följts presenteras nedan.  
 
Tabell 3. Schema för enkätinsamling  

Period Datum Tid Doft 

1 7:e december (fre) fm: kl 11.00-14.00 AV 

2 13:e december (tors) fm: kl 11.00-14.00 PÅ 

3 21:e december (fre) em: kl 14.00-17.00 PÅ 

4 27:e december (tors) em: kl 14.00-17.00 AV 

 

3.3.3 Enkätutformning  

Enkäten inleddes med enkelt ställda frågor för att inleda respondenten på ämnet, vidare har 

frågornas ordning utformats för att skapa ett bra flöde. De Vaus (1996) menar att en bra enkät 

är designad på ett sätt att frågorna har ett logiskt flöde, att inledande frågor är tydligt kopplade 

till det ämne som undersökningen berör samt att demografiska frågor inte inleder enkäten utan 

avslutar den. Två demografiska ställda frågor avseende ålder och kön ställdes i slutet av 

enkäten, dessa frågor syftar till att få en överblickande bild över urvalet och det blir möjligt att 

utläsa eventuell överrepresentation (Halvorsen & Andersson 1992). Vidare är enkäterna som 

har samlats in av anonym karaktär.  
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Majoriteten av frågorna är stängda frågor där respondenten själv fått uppskatta i vilken 

utsträckning ett påstående stämmer in. Stängda frågor skapar goda möjligheter att koda om 

svaren för att sedan statistiskt kunna analysera dem (Pallant, 2016). Däremot har respondenten 

fått svara på följdfrågor vid vissa angivna svar och dessa är öppna, detta för att täcka varför 

konsumenten agerat som hen gjort. Att bemöta respondenten med öppna frågor i ett sådant 

tillfälle skapar möjlighet att få en djupare inblick i konsumentens beteende jämfört med vad de 

stängda frågorna gör (De Vaus, 1996). 

  

De frågor som inte är testade sedan innan representeras i enkäten av frågor som är direkt 

kopplade till den multi-sensoriska stimulin som är kongruent med produkten. Dessa frågor 

måste anpassas direkt till studien och produkten för att kunna bidra med relevant information 

för att besvara forskningsfrågorna. Pallant (2016) menar på att frågor som inte testats tidigare 

tenderar att vara bristfälliga ur en kvalitetsaspekt. Frågorna riskeras att missuppfattas eller 

resultera i att mäta något som inte studien avser. För att minimera eventuella brister i enkäten 

har den granskats av 15 studenter vid Uppsala universitet, som kommit med åsikter om 

utformandet, eventuella felformuleringar, misstolkningar eller dylikt. Exempel på justeringar 

som gjordes efter denna granskning var att begrepp som visuellt stimuli byttes ut mot 

reklamfilm för att underlätta respondentens förståelse för frågan.  

 

Likertskalan har applicerats på de olika påståendenas svarsalternativ, där sex olika alternativ 

har kodats om till sex olika numeriska värden (Sanders, Lewis & Thornhill, 2016). Ett avsåg 

stämmer inte alls och sex avsåg stämmer helt. Det har således inte ställts några negativt laddade 

frågor utan de svar som angetts mellan ett och tre har kodats och tolkats ur en mer negativ 

upplevelsebild än svaren fyra till sex. Denna typ av svarsskala ger större räckvidd av svar och 

ökar den statistiska analysen som är tillgänglig. Det är även rekommenderat att använda någon 

omvänt ställd fråga vid användning av likertskalan. Detta för att minimera respondentmönster 

samt minska potentiella effekter av att respondenten tappar fokus under enkäten (Hinkin, 1995). 

Att använda en skala mellan ett och sex, tvingar även respondenten till ett ställningstagande. 

Således elimineras utfallet av helt neutrala svar (Pallant, 2016). Vissa frågor som ställts är 

utformade så konsumenten endast kan svara ja eller nej, dessa svar har inför analysen 

kompileras om till numeriska värden i form av ett eller noll. Fullständig enkät hittas i bilagor.  

3.3.4 Försäljningsdata 

Försäljningsdatan för produkten under de olika tidsperioderna är rådata hämtad från butikens 

transaktionsregister. Att använda sig av historisk data är fördelaktigt vid studier som löper över 
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en längre tid då informationen kan ge en bra bild (Ghauri & Grønhaug, 2010). Då butiken 

öppnade under december 2017 kan tyvärr inte data för motsvarande period som undersökningen 

genomförs användas. Dels på grund av att den inte täcker hela perioden men av andra aspekter 

inte kan anses representativ då öppningserbjudanden, invigning etcetera tenderar att påverka 

försäljningen av produkten. Utifrån historisk försäljningsdata möjliggörs dock beräkning av ett 

genomsnittligt värde för en lämplig jämförelse. Detta har möjliggjort att se om försäljningen 

påverkas av det multi-sensoriska stimulit. 

3.3.5 Enkätdata  

Enkätdata för undersökningen representerar enkätsvar från 115 stycken respondenter. För de 

olika perioderna under studien motsvaras 30 respondenter av den första perioden, 28 

respondenter av den andra perioden, 32 respondenter av den tredje perioden och 25 

respondenter av den fjärde perioden. Detta innebär att när doftutsöndringen varit avstängd har 

55 enkäter samlats in och när den varit aktiv har 60 enkäter samlats in. Gällande 

könsfördelningen för de totalt insamlade enkäterna motsvarar 48 % av män och 52 % av 

kvinnor. Ingen person har under studien svarat med alternativet att denne inte identifierar sig 

men något av könen. Snittåldern för respondenterna är för studien 55,6 år. Vidare återfanns fall 

under insamlingstillfällena då en respondent inte ville besvara vissa frågor, således utlämnades 

svar för enkäten och den anses inte som fullständig. Dessa svar har vid datorhanteringen 

hanterats som förlorade värden enligt Pallant (2016).  

3.4 Reliabilitet  
Reliabilitet innebär att studien är konsekvent och stabil i sin mätning (Bryman & Bell, 2015). 

För att öka studiens reliabilitet har Cronbachs alfa tillämpats. Cronbachs alfa innebär att man 

mäter flera byggstenar som en variabel består av och ger variabeln sammanfattat mått för 

variabelns interna konsistens. Intern konsistens innebär att svaren indikerar att komponenterna 

mäter samma variabel. För att komponenterna inom variabeln tillsammans kan sägas ha en 

intern konsistens och därmed erhålla en reliabilitetsindikator, kan man beräkna värdet på 

Cronbachs alfa. Vid grundforskning måste Cronbachs alfa ha ett värde på minst 0,7 för att den 

reliabiliteten ska bedömas ha en acceptabel nivå (Söderlund, 2005).  

3.5 Validitet  
Validitet handlar om i vilken utsträckning som studien mäter det som avses att mäta. Hög 

validitet uppnås genom att mått är befriade från både slumpmässiga och systematiska mätfel. 
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Tidigare relaterade studier har tagit fram mätvariabler för att fånga teoretiska variabler som 

även mäts i denna studie. För att skapa validitet har en del av dessa variabler mätts för att 

undersöka de gemensamma teoretiska variablerna med liknande ramverk. Om frågorna och 

svarsalternativen ger en täckande bild av en teoretisk variabel anses de ha innehållsvaliditet. I 

denna studie har tidigare testade frågor och svarsalternativ använts för att säkerställa 

innehållsvaliditet (Söderlund, 2005). Detta gäller för undersökningen av impulsköp, IBT samt 

emotionell perception avseende butiksatmosfären. 

3.6 Operationalisering av variabler  

Utifrån den teoretiska ansatsen kommer följande avsnitt avse att förklara de begreppen som 

undersökningen sätter i fokus. Operationalisering handlar om att göra teori och begrepp mätbart 

för att besvara problemformuleringen (Eliasson, 2018).  

3.6.1 Emotionell perception 

Positiv perception bryts upp i komponenter som är ämnade att mäta hur konsumentens 

perception, inom ramen för butiksatmosfären, påverkas av de oberoende variablerna. 

Komponenterna som ämnar att mäta perceptionen för omgivningen består av engelska begrepp 

som har använts i tidigare studier, det är även utvalda för att de enligt forskning visar sig 

beskriva konsumenters upplevelse av en miljö (Helmefalk & Hultén, 2017; Mohan, 

Sivakumaran & Sharma, 2013).  Dessa begrepp har i enkäten översatts till svenska. Då 

översättningar från engelska till svenska kan vara tvetydiga har begreppen uttryckts med dubbla 

översättningar på svenska ämnade att mäta samma variabel. Detta har även möjliggjort mätning 

av intern konsistens genom Cronbach’s alfa. Genom att använda flera begrepp för att mäta 

attityden och upplevelsen skapar även enkäten ett bra index för konsumentens attityd i linje 

med De Vaus (1996) rekommendationer för att fånga konsumenten inom ramen för dennes 

attityd. I tabellerna nedan presenteras översättningarna som används i enkäten. 

 

Tabell 4. Översättning komponenter - emotionell perception 

 

 

 

 

 

Engelska Svenska översättningar 

Pleasure Behaglig Trevlig 

Exciting Spännande Livlig 
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            Tabell 5. Cronbach’s alfa avseende emotionell perception 

  
 

 
 
 
 
Figur 2. Sammanställning av atmosfärsbegrepp  

3.6.2 Impulsköp  

Frågorna som täcker impulsköp är uppdelade i två olika kategorier, frågor kopplade till IBT 

samt impulsköpsbeteende under besöket i butiken. Fråga tre, fyra och åtta handlar om i vilken 

utsträckning som konsumenten tenderar att karaktäriseras av personlighetsdrag som går i linje 

med IBT (Bahrainizad & Rajabi, 2018). Fråga ett, två och fem är ämnade att mäta 

konsumentens impulsköpsbeteende kopplat till besökstillfället. För att mäta detta ställdes frågor 

som är testade och använda i tidigare utförda studier (Chang, Yan & Eckman, 2014; 

Bahrainizad & Rajabi, 2018). För att mäta hur impulsköpbeteendet påverkas av stimulit kring 

marknadsförda produkten, konstruerades en fråga för att täcka just produkten i fråga.  

3.6.3 Uppmärksammande av doft  

Studien behandlar även uppmärksammande av doft och visuellt stimuli. Det visuella stimulit 

som studien undersöker är reklamfilmen som spelats och därför benämns stimulit som 

reklamfilm i enkäten för att undvika missförstånd hos respondenter. Enligt Krishna, Lwin och 

Morrin (2011) har individer svårigheter att placera dofter vilket kan underlättas genom multi-

sensorisk stimuli. För att mäta doftkännedomen utgick enkätfrågorna från de karaktärsdrag som 

samarbetsföretaget beskriver doften med, vilka är “Appetizing and Enjoyable”. Även för dessa 

begrepp har Cronbach’s alfa använts för att skapa ett index av upplevd doft. Dessa begrepp har 

översatts till svenska i enkäten enligt tabell 6.  

 
Tabell 6. Översättning komponenter - doftkännedom 

 
 

 

 

Variabel Frågor Cronbach’s alfa Bedömning 

Emotionell perception 4 0,84 Acceptabel 

Engelska Svenska översättningar 

Appetizing Aptitlig Njutbar 

Enjoyable Tilltalande Frestande 

α = 0,84 

 

Perception 

 
Behaglig  

Spännande 
Trevlig  
Livlig  
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                Tabell 7. Cronbach’s alfa avseende doftkännedom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Sammanställning av begrepp för doftkännedom 
  

3.7 Analysmetod  
Den data som samlats in har analyserats i statistikprogrammet SPSS. Det finns olika tekniker 

inom statistiken som lämpar sig för olika typer av data. För studiens parametriska tester har t-

test använts och för icke-parametriska tester har Mann-Whitney U tillämpats, vilket är t-testets 

icke-parametriska motsvarighet. T-tester förutsätter normalfördelning, för de tester som inte 

ansetts vara normalfördelade tillämpas Mann-Whitney U test. Vidare har en post hoc-analys 

gjorts på begreppen som mäter emotionell perception och doftupplevelse. Genom post hoc-

analyser möjliggörs att se om det finns skillnader samt vart i respondenternas totala perception 

och doftupplevelse detta återfinns (Pallant, 2016).  

 

För studien anses ett test signifikant vid ett värde av p <0,05. Detta innebär att testet befinner 

sig inom ett konfidensintervall på 95%. 

 

Övrig relevant data som samlats in genom enkäten presenteras tillika. I frågor där 

respondenterna gett öppna svar kategoriserades likartade svar till en gemensam svarskategori, 

exempelvis faller respondenter som har svarat “Jag har inget behov” och “Ej behov” båda 

under kategorin Inget behov. Kategorin övrigt representerar de respondenter som angivit 

tvetydiga svar likt exempelvis “Jag lagar min egen kyckling” och “Jag har redan ätit idag”.  
  

Variabel Frågor Cronbach’s alfa Bedömning 

Doftkännedom 4 0,76 Acceptabel 

α = 0,76 

 

Doftkännedom 

 
Njutbar 
Aptitlig  

Tilltalande 
Frestande    
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4. Resultat  
Nedan presenteras resultaten efter utförda analyser i SPSS. Hypotes ett, två och tre testas genom 

t-test medan hypotes fyra testat genom Mann-Whitney U test. Vilken data som förklaras i 

avsnittet bestäms av signifikansnivån av Levene’s test for equality of variances.  Värden 

gällande frihetsgrader, t-värde och signifikans för raden Equal variances assumed används om 

signifikansnivån av Levene’s test for equality of variances är större än 0,05. Om 

signifikansnivån är mindre än 0,05 används värdena från raden Equal variances not assumed 

(Pallant, 2016). Vidare kommer deskriptiv data som anses relevant för resultatet att presenteras 

tillsammans med ett urval av de erhållna öppna svar som enkäterna genererat.  

4.1 Multi-sensorisk stimuli och konsumentens emotionella perception  
Den första hypotesen som testas ämnar besvara om multi-sensorisk stimuli med förstärkt 

kongruent doft påverkar konsumentens emotionella perception av miljön. Antagandet bygger 

på att konsumenterna upplever en starkare emotionell perception om hen utsätts för multi-

sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft till produkten grillad kyckling.  
 
Hypotes 1: Konsumenternas emotionella perception av butiksmiljön är starkare när de utsätts 

för multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft.  

 

Nedan visas ett oberoende t-test där gruppvariabel utgörs av respondenter som är där när doften 

är aktiverad respektive när doften inte är aktiverad. Gruppen med doft består av 60 

respondenter, med ett medelvärde på 3,75 och en standardavvikelse på 0,94. Den andra gruppen 

doft av, består av 55 respondenter. För denna grupp är medelvärdet 3,40 och standardavvikelsen 

0,70 (Tabell 8). Testet visar att det är statistiskt säkerställt att respondenter som utsatts för multi-

sensorisk stimuli med kongruent doft har en starkare emotionell perception av miljön än de som 

inte har det (fg=108,14, p=0,025). P-värdet visar signifikans på ett konfidensintervall på 95% 

varpå hypotesen accepteras.  

 
Tabell 8. Oberoende t-test för gruppen med doft och utan doft avseende konsumentens 

emotionella perception av miljön 

 

 N Medelv. (StdAv) t (FG) p 
Stimuli     
Doft på 60 3,75 (0,94) 

-2,27 (108,14) 0,025 
Doft av 55 3,40 (0,70) 
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4.1.1 Post hoc-analys avseende emotionell perception   

Tabell 9 illustrerar en post hoc-analys genom oberoende t-test för varje begrepp inom ramen 

för emotionell perception. Vid ett konfidensintervall på 95% (p <0,05) visar begreppen behaglig 

och livlig signifikans på fg=113, p=0,037 (behaglig), respektive fg=113, p=0,042 (livlig). 

Däremot visar begreppen spännande och trevlig inte på någon statistisk signifikans (Tabell 9).  
 
Tabell 9. Oberoende t-test på begrepp avseende emotionell perception av miljön 

 N Medelv. (StdAv) t (FG) p 
Behaglig      
      Doft på 60 3,95 (1,02) 

-2,12 (113) 0,037 
      Doft av 55 3,51 (0,83) 
Spännande     
      Doft på 60 3,52 (1,13) 

-1,54 (113) 0,127 
      Doft av 55 3,22 (0,94) 
Trevlig      
     Doft på  60 4,03 (1,16) 

-1,65 (105,25) 0,102 
     Doft av 55 3,73 (0,08) 
Livlig      
     Doft på  60 3,52 (1,17) 

-2,05 (113) 0,042 
     Doft av 55 3,09 (1,04) 

 

4.2 Impulsköpsbeteende   
Inom ramen för impulsköp studeras de respondenter som genomfört ett impulsköp under 

besöket ställt mot den emotionella perceptionen av butiksmiljön. Testet avser perioderna två 

och tre när doften varit aktiv och hypotesens antagande grundar sig i att de respondenter som 

genomfört ett impulsköp har en positiv emotionell perception.  

 

Hypotes 2: De konsumenter som gör impulsköp under besöket har en positiv emotionell 

perception gällande multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft.  

 

Gruppen som uträttade ett impulsköp utgörs av 41 respondenter, medelvärdet är 3,81 och 

standardavvikelsen är 0,92. De som inte gjort ett impulsköp motsvarar 19 stycken, medelvärdet 

är 3,63 och standardavvikelsen 1,02. Testet visar inte någon signifikant skillnad mellan 

grupperna (f=58, p=0,499) varpå hypotesen förkastas (Tabell 10).  
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Tabell 10. Oberoende t-test för impulsköp under besöket avseende emotionell perception på 
miljön 

 N Medelv. (StdAv) t (FG) p 
Impulsköp under besöket     
Ja 41 3,81 (0,92) 

0,68 (58) 0,499 
Nej 19 3,63 (1,02) 

 

4.3 Total köpvolym 
I syfte att skapa en övergripande bild av konsumentens köpbeteende användes total köpvolym 

för perioderna. I tabell 11 nedan presenteras att totalt genomförda köp under första perioden då 

doftfuktionen var avstängd var 47 sålda kycklingar. Första perioden följdes av två veckor då 

doftutsöndringen var aktiverad och under dessa veckor såldes 73 respektive 56 grillade 

kycklingar. Under sista veckan som utgörs av period fyra såldes 28,5 gillade kycklingar. 

Anledningen till att värden antagit ett decimaltal är på grund av att en halv kyckling sålts vilket 

endast görs på efterfrågan av kund. I den nedre delen av tabellen presenteras sedan totalt sålda 

kycklingar för perioderna då doften var avstängd, vilket utgörs av 75,5 stycken respektive 129 

för perioderna då doften var aktiv. Totalt för december är 204,5 sålda kycklingar (Tabell 11). 

 
Tabell 11. Total köpvolym under studien, avseende period ett till fyra 

Period Stimuli Antal sålda 

Vecka 1 Doft av 47 
Vecka 2 Doft på 73 
Vecka 3 Doft av 56 
Vecka 4 Doft på 28,5 
Vecka 1 och 4 Doft av 75,5 
Vecka 2 och 3 Doft på 129 
Totalt  204,5 

 

4.3.1 Jämförelse med tidigare försäljningssiffror  

Tabell 12 presenterar historisk försäljningsdata för produkten grillad kyckling. I kolumnen 

längst till vänster utläses vilken månad försäljningen avser. Kolumnen till höger visar totalt 

antal sålda enheter grillad kyckling för respektive månad. Kolumnen i mitten redogör den 

genomsnittliga försäljningen per vecka. Olikheter i antal dagar för de olika månaderna tas i 

hänsyn genom att dividera den månadsvisa försäljningen med olika nämnare, detta för att skapa 

ett representativt genomsnitt för respektive period. För månader med 31 dagar divideras totalt 
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antal sålda med 4,429, månader med 30 dagar divideras med 4,286 och februari med 28 dagar 

divideras med 4,0. Exempelvis kan då avläsas att för januari månad såldes i snitt 41 kycklingar 

per vecka vilket motsvarar 181,5 kycklingar totalt under månaden. I tabellens två nedersta rader 

presenteras försäljningsdata för de parvisa perioderna där doftstimulit är aktiverad och 

avaktiverad. Eftersom undersökningen samlade in data för fyra enskilda veckovisa perioder, 

behöver ett månadsvist genomsnitt beräknas för de parvisa perioderna. Sålda enheter per månad 

för dessa perioder har beräknats genom summan av de parvisa perioderna multiplicerat med 

(4,429/2=2,214). Eftersom datan för perioden erhållits veckovis divideras summan av de 

parvisa veckorna med 2,0 för att räkna ut genomsnittlig försäljning per vecka (Tabell 12).  

 

Tabell 12. Försäljning för 2018, avseende januari till november samt perioderna för 

undersökningen  

Månad Sålda per vecka Sålda per månad 

Januari 41 181,5 
Februari 59 236 
Mars 48,2 213,5 
April 71,2 305 
Maj 79 350 
Juni 67,2 288 
Juli 48,8 216 
Augusti 60,5 268 
September 63,9 274 
Oktober 74 327,5 
November 61,5 263,5 
December period 1 och 4 37,8* 167,2** 
December period 2 och 3 64,5* 285,6** 

*försäljning period x + försäljning period y / 2 
**försäljning period x + försäljning period y * 2,214 
 

Hypotesen grundar sig på antagandet att konsumenter i helhet påverkas positivt av multi-

sensorisk stimuli, således visar en ökning i försäljning av produkten på effekten av det multi-

sensoriska stimulit på konsumenternas totala köpvolym. Hypotesen som testade detta 

presenteras nedan.  

 

Hypotes 3: Multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft har i helhet en positiv påverkan 

på konsumenternas totala köpvolym. 
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För att testa hypotesen har ett One Sample T-test genomförts där datan utgår från de 13 

observationer som presenteras i tabell 13, testvärdet är det genomsnittliga försäljningsvärdet 

per månad när doften är aktiverad, det vill säga 285,6. Observationernas medelvärde är 259,29 

och standardavvikelsen är 55,37. T-testet som presenteras i tabell 13 visar ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan perioden då doften var aktiverad respektive då doften var 

avaktiverad (fg=12, p=0,112), således förkastas hypotes tre. 

 

Tabell 13. One sample t-test avseende en jämförelse av försäljningsdata  

 N Medelv. (StdAv) t (FG) p 

Test-värde= 285,6 

Försäljning 

 

13 

 

259,29 (55,37) 

 

-1,71 (12) 

 

0,112 

 

4.4 Uppmärksamhet och doftkännedom  
Hypotes fyra har testats genom ett Mann-Whitney U test, detta på grund av att 

normalfördelningen var utanför ramen av -1 och 1 gällande skevhet och kurtosis. Testet avser 

att undersöka om konsumenter som uppmärksammat det visuella stimulit i form av displayen 

har bättre doftkännedom än de som inte sett displayen. Gruppen som testet avser innefattar 

endast respondenter som fångats in under period två och tre, det vill säga när doftutsöndrigen 

varit aktiv. Detta för att endast dessa respondenter har möjlighet att uttrycka sig gällande doften.  

 

Hypotes 4: Konsumenter som uppmärksammar det visuella stimulit som är kopplat till 

produkten har bättre doftkännedom.  

 

Gruppen som sett skärmen utgörs av 19 respondenter och mean rank är 34,87. Gruppen som 

inte sett skärmen motsvarar 41 stycken och mean rank är 28,43. Vid ett konfidensintervall på 

95% (p <0,05) visar t-testet inte på någon statistisk signifikans då p=0,172 (tabell 14). Därmed 

förkastas hypotesen.  

 
Tabell 14. Mann-Whitney U test avseende doftkännedom för de som sett och inte sett 

skärmen under period 2 och 3 

 N Mean Rank  Sum of Ranks z-värde p 
Visuellt stimuli        
Sett skärmen  19 34,87 664,50 

-1,364 0,172 
Ej sett skärmen  41 28,43 1165,50 
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4.4.1 Post hoc-analys på doftattribut  
För att bättre förstå konsumentens relation till doftattributen och möjliggöra en mer djupgående 

analys har en post hoc-analys genomförts på alla begrepp som representerar doftattributen. 

Tabell 15 illustrerar oberoende t-test för varje begrepp och vid ett konfidensintervall på 95% 

(p<0,05) genererar testet inte någon statistisk signifikant skillnad mellan gruppen som sett 

skärmen och de som inte har sett skärmen på något av doftattributen då alla p-värden är större 

än 0,05. 

 

Tabell 15. Oberoende t-test på doftattributnivå avseende doftkännedom för de som sett 

skärmen och inte sett skärmen 

 N Medelv. (StdAv) t (FG) p 

Njutbar     
     Sett skärmen  19 3,68 (0,75) 

1,57 (58) 0,121 
     Ej sett skärmen  41 3,32 (0,88) 
Aptitlig      
     Sett skärmen  19 3,21 (0,86) 

-0,25 (58) 0,801 
     Ej sett skärmen  41 3,27 (0,81) 
Tilltalande       
     Sett skärmen 19 3,58 (0,96) 

0,98 (58) 0,330 
     Ej sett skärmen 41 3,32 (0,96) 
Frestande       
    Sett skärmen 19 3,47 (0,91) 

1,38 (58) 0,174 
    Ej sett skärmen 41 3,17 (0,74) 

 

4.5 Intern jämförelse mellan veckorna  
En jämförelse är utförd mellan de likartade veckorna genom oberoende t-test. Det vill säga 

period ett och fyra samt två och tre. Detta för att kontrollera yttre påverkansfaktorer utanför 

ramen för vad studien mäter. Testerna visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

veckorna med lika stimuli gällande emotionell perception, doftkännedom, IBT och impulsköp. 

Fullständig tabell hittas i bilagor (Tabell 19).  
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4.6 Utfall hypoteser  
Tabell 16. Utfall hypoteser  

Hypoteser p-värde Utfall 

H1: Konsumenternas emotionella perception av butiksmiljön är 
starkare när de utsätts för multi-sensorisk stimuli med förstärkt 
kongruent doft. 
 

0,025* Accepteras 

H2: De konsumenter som gör impulsköp under besöket har en 
positiv emotionell perception gällande multi-sensorisk stimuli 
med förstärkt kongruent doft. 
 

0,499 Förkastas 

H3: Multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft har i 
helhet en positiv påverkan på konsumenternas totala 
köpvolym. 
 

0,112 Förkastas 

H4: Konsumenter som uppmärksammar det visuella stimulit 
som är kopplat till produkten har bättre doftkännedom. 0,172 Förkastas 

*= signifikant då p <0,05  
                       

4.7 Övrig enkätdata  
Nedanstående data representerar svar från respondenterna gällande frågor om uppmärksamhet, 

orsak till varför de köpt kyckling eller inte gjort det samt ett beräknat medelvärde för 

respondenternas IBT.  

 

Genom enkätfrågan “La du märket till en rörlig reklamfilm i butiken?” framgick det att 81,7% 

inte uppmärksammade någon reklamfilm och 18,3% svarade att de uppmärksammade en 

reklamfilm i butiken. Alla respondenter som svarat ja, har i en öppen följdfråga svarat att det 

var reklamfilmen på grillad kyckling de sett.  

 

I enkäten ställdes även frågan “I butiken uppmärksammade jag en doft av kyckling”. Genom 

enkätfrågan framgick det att 7,1% av respondenterna som sett det visuella stimulit uppfattade 

en doft av kyckling, resterande 92,9% uppfattade inte en doft av kyckling. 
 
I figur 4 visas ett diagram rörande respondenternas svar på fråga 12 i enkäten nämligen, “Har 

du köpt färdiggrillad kyckling idag? Om ja, varför? Om nej, varför inte?”. Nedanstående 

staplar representerar de mest frekventa svar som angavs, dessa har sedan delats in i olika 
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kategorier. Under studien lyckades inte författarna fånga någon respondent som köpt kyckling 

medan enkäterna samlades in, således motsvarar svaren endast respondenter som angivit att de 

inte köpt kyckling. Figuren visar att en tydlig majoritet svarat att det inte haft något behov (68 

st). Andra största kategorin avser gruppen övrigt (14 st) efterföljt av kategorierna ej planerat 

(12 st), köper aldrig det (11 st) och vegetarianer (10 st) (Figur 4).  

 

 
   Figur 4. Svar på fråga avseende uteblivet köp  

 

Tabell 17 illustrerar konsumenternas medelvärde avseende IBT. Medelvärdet för alla 115 

respondenter utgörs av ett värde på 3,54. Medelvärdet för respondenterna under perioden när 

doften har varit aktiverad är 3,72. 
 

                  Tabell 17. Medelvärde på konsumenternas IBT   
 

N  Medelv. 

Alla respondenter  115 3,54 

Respondenter för period 2 och 3 (Doft på) 60 3,72 
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5. Diskussion  
Diskussionen knyter samman de redogjorda teoretiska ramverket med den presenterade datan 

för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Avsnittet är uppdelat efter de fyra utformande 

hypoteserna för att tydligt kunna föra resonemang i linje med studiens syfte.   

5.1 Multi-sensorisk stimuli och konsumenters emotionella perception  
Hypotes ett accepteras och ämnar att undersöka hur konsumentens emotionella perception 

påverkas av multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft anpassad till en given produkt. 

T-testet visar en signifikant skillnad (p=0,025) mellan den upplevda perceptionen när 

doftutsöndringen varit aktiverad jämfört med inaktiv. Resultatet visar på att luktsinnet påverkar 

konsumentens känslomässiga uppfattning, vilket tidigare studier påvisat (Lindström 2005b). 

Under förutsättningarna är resultatet av extra betydelse då livsmedelsbutiken ges möjlighet att 

på ett effektivt sätt med multi-sensorisk stimuli kommunicera med konsumenten för att göra 

budskap tydligare och påverka den affektiva ansatsen. Detta skapar även innebörd och 

betydelsen ur aspekten att konsumenter idag utsätts för mängder av intryck där innovativa 

marknadsföringsmedel måste användas för att försvåra filtreringen (Renvoisé & Morin, 2007). 

Varför aktiveringen av den kongruenta doften blir essentiell är för att just luktsinnet är det sinnet 

som individen inte kan kontrollera och filtrera bort. Detta kan således bli en framgångsrik metod 

för livsmedelsbutiken avseende att skapa en direkt påverkan på konsumenten.  

5.2 Impulsköpbeteende  
Inom ramen för impulsköpsbeteende testas i vilken utsträckning de som genomfört impulsköp 

har positiv emotionell perception gällande multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft. 

Hypotesen förkastas då ingen statistisk signifikant skillnaden mellan grupperna påvisas. 

Däremot finns en viss skillnad mellan de två gruppernas medelvärden. De som gjort ett 

impulsköp har högre medelvärde (3,81) ställt mot de som inte gjort något (3,63). I 

impulsköpsmixen benämns stadiet planerat impulsköp (Stern, 1962). Utifrån enkäten erhölls 

svar som indikerar att konsumenternas orsak till uteblivet köp främst handlar om en icke 

existerande känsla av behov (68 st) följt av motivet att det inte var planerat (12 st). Utifrån 

denna aspekt kan det argumenteras att den emotionella perceptionen påverkas av multi-

sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft (H1, p=0,025) men att länken mellan perception 

och påverkan på köpbeslut direkt i butiken är svag. Den externa stimulin påverkar således inte 

konsumenten i tillräckligt hög grad för att utlösa en känsla av begär som leder till ett impulsköp.  
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Vidare lyckades inte författarna fånga någon av de konsumenter som under perioden 

genomförde de 204,5 köpen av kyckling (Tabell 11). Detta i sin tur skapar tvivelaktiga 

förutsättningar till att kalibrera om de köpen som gjordes var av ren impuls eller planerade köp 

samt vilken effekt den multi-sensoriska stimulin eventuellt kan ha skapat. Utifrån beräknat 

medelvärde av IBT på samtliga respondenter (3,54) (Tabell 17), tenderar konsumenterna även 

vara neutrala vilket även de påverkar möjligheterna att kartlägga konsumentens köpbeteende 

grundligt.  

 

Trots att hypotes två inte visar statistisk signifikans utläses en riktning av medelvärdena. Med 

grund från tidigare forskning har externa stimuli och konsumentens affektiva tillstånd en viktig 

roll inom kontexten impulsköp (Evans et al., 2008) men förutsättningar för den aktuella studien 

rörande tidsperspektiv, produkt och besvarande respondenter möjliggör inte förutsättningen att 

fastställa en faktor. Emellertid anses riktningen skapa grund för att en utveckling av de bristande 

förutsättningarna för studien skulle kunna generera mer talade resultat.   

5.3 Total köpvolym  
Hypotes tre grundar sig i antagandet att multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent doft 

påverkar konsumentens totala köpvolym för den utvalda produkten. Även denna hypotes 

förkastas då det inte påvisas någon signifikant skillnad i försäljning mellan perioden där doft 

var aktiverat mot de perioder då doft var avaktiverat. Den månadsvisa genomsnittliga 

försäljningen för perioden där doft var aktiverat (285,6) var emellertid högre än den 

genomsnittliga försäljningen för samtliga observerade perioder (259,29). Nämnvärt är även det 

faktum att det månadsvisa genomsnittet för december när doften var avaktiverad var betydligt 

lägre (167,2) än de veckor där doften var aktiverad (285,6). Detta indikerar att multi-sensorisk 

stimuli kan ha en påverkan på den totala köpvolymen för en given produkt. I Helmefalk och 

Hulténs studie (2017) framgår det att stimulans av flertalet sinnen förbättrar omgivningens 

försäljningsmöjligheter vilket går i linje med indikationerna som den månadsvisa 

genomsnittliga försäljningen visar. Viktigt att poängtera är dock att detta inte har kunnat visas 

genom statistisk signifikans.  

5.4 Uppmärksamhet och doftkännedom  
Hypotes fyra testar om uppmärksammande av de visuella stimulit påverkar konsumentens 

doftkännedom. Resultatet visar ingen signifikant skillnad gällande doftkännedom mellan de 

som har uppmärksammat det visuella stimulit och gruppen som inte har uppmärksammat det. 

Mean rank för doftkännedom för gruppen som har uppmärksammat det visuella stimulit (34,87) 
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är däremot högre än gruppen som inte har uppmärksammat det (28,43). Detta visar på att 

uppmärksamheten kan påverka doftkännedomen till viss del vilket stöds av Morrin, Krishna 

och Lwin (2011) som förklarar att multi-sensorisk stimuli kan underlätta den perceptionella 

tolkningen av doften. Lindström (2005b) förklarar vidare att meddelandens budskap tydliggörs 

genom att aktivera fler sinnen.  

 

Post hoc-analysen visar inga indikationer på att något enskilt doftattribut uppfattas bättre som 

effekt av uppmärksammande av det visuella stimulit. Samtliga medelvärden gällande 

upplevelse av doftattributen ligger nära 3,5 vilket är en neutral uppfattning och detta gäller för 

båda grupperna. Att doftens attribut inte blir tydligare efter att konsumenterna har sett skärmen 

kan förklaras av att det finns ett glapp mellan de attribut som doften är ämnad att avse och hur 

konsumenterna upplever doften. Att istället använda attribut eller lånord som går i linje med 

smaksinnet (Lindström, 2005a) för färdiggrillad kyckling hade kunnat påvisa andra tendenser i 

resultatet. Doftens styrka och utbredning kan även vara en förklarande faktor då studien inte 

kontrollerar om respondenterna undermedvetet har upplevt doften. Ytterligare en aspekt som 

kan förklara konsumenternas begränsande doftkännedom är de faktum att det inte finns något 

starkt band mellan luktsinnet och språk (Keller, 2016), vilket således kan påverka 

respondentens möjligheter att uttrycka sig om doftens attribut. 92,9% av respondenterna som 

sett det visuella stimulit svarade att de inte hade uppfattat en doft av grillad kyckling.   

 

Enligt Youn och Faber (2000) tenderar konsumenter med hög IBT att påverkas mer av externt 

stimuli. IBT medelvärdet för de respondenter som besökt butiken när doften var aktiverad 

(3,72) visar att respondenterna i stickprovet har högre IBT än helt neutralt (3,50). 

Respondenternas IBT kan därmed inte förklara varför doften inte uppfattades bättre efter det 

visuella stimulit uppmärksammats.  

 

Uppmärksammande av externt stimuli ingår under köpbeslutsprocessens två första stadier - 

problemupptäckt och informationssökning. I figur 4 framgår det att de allra flesta 

respondenterna saknade behov av att köpa grillad kyckling. En möjlig orsak till detta är att 

konsumenterna i butiken befinner sig där för att tillfredsställa andra behov som de identifierar 

i problemupptäckten. Således är konsumenterna mindre benägna att uppmärksamma det 

externa stimulit i informationssökandet (De Chernatony & McDonald, 2003) vilket kan förklara 

att doftuppfattningen påverkas i mindre grad. 



 34 

5.5 S-O-R modellen  
S-O-R modellen handlar som tidigare nämnt om miljömässiga stimuli som leder till en 

emotionell perception vilket framkallar en beteendereaktion (Mehrabian & Russel, 1974). 

Utifrån påvisade resultat finns en tydlig länk mellan det externa stimulit med förstärkt 

kongruent doft och konsumentens emotion, dock utlöser inte perceptionen tillräckligt begär för 

att markant förändra konsumentens köpbeteende inom ramen för impulsköp eller total 

köpvolym. Studien isolerar doften för att utforska dess påverkan, men i miljön konsumenten 

rör sig inom återfinns en mängd externa stimulin som studien inte kan kontrollera, allt från ljud, 

ljus, färg etcetera vilket alla har en påverkan på konsumenten.  

 

Belk (1975) menar på att det finns en bristande aspekt gällande beskrivning av miljö och 

miljöeffekter på konsumenter. Problematiken grundar sig i att det finns en avsaknad av en 

vedertagen och omfattande klassificering av de utmärkande egenskaper och attribut som i regel 

karaktäriserar en bra miljö och hur individen uppfattar denna. Ytterligare problematik uppstår 

när dessa komplexa egenskaper ska definieras och sedan undersökas i samspel med individen, 

vilket kan återspegla den individuella distinktionen avseende tolkningen av stimulin.  

 

Vidare visade det visuella stimulit inte någon markant effekt på uppfattning och doftkännedom 

för att statistisk säkerställa en skillnad. En förklarande faktor till detta kan delvis vara att 

doftupplevelse är svårt att mäta då det sker undermedvetet utom kontroll av individen. Att 

konsumenten rör sig i en miljö där en mängd intryck inges påverkar även vart individen riktar 

sin uppmärksamhet. Trots att konsumenten kan ha sett det visuella stimulit kan en förklarande 

faktor till begränsad doftkännedom vara att doften i miljön är svår att placera. Enligt Keller 

(2016) uppfattas doften bättre när den sätts i ett sammanhang där individen direkt uppfattar dess 

källa. Förutsättningarna i studien utesluter dock inte att konsumenten ser det visuella stimulit 

och samtidigt uppmärksammar doften. Att presumera att detta inte sker samtidigt kan skapa ett 

glapp mellan uppmärksammade och doftkännedom. Att doften vidare är av unik karaktär och 

inte jämförlig med produktens naturliga doft kan även det påverka konsumentens 

förutsättningar att uttrycka sig om den. Detta kan förklaras genom att individen inte har ett 

tidigare minne av doften. När doften då inte direkt kan kopplas till varken objekt eller minne 

försvåras igenkänningen, vilket går i linje med tidigare visade studier (Hultén, Broweus & van 

Dijk, 2011; Keller, 2016).  
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent 

doft påverkar konsumentens köpbeteende samt i vilken utsträckning som uppmärksammande 

av det visuella stimulit påverkar konsumentens doftkännedom. Undersökningens syfte 

mynnade ut i följande forskningsfrågor: 

 

- Hur påverkas konsumentens köpbeteende av förstärkt multi-sensorisk stimuli som är 

anpassad till en given produkt med kongruent doft?  

 

- Hur påverkar uppmärksammandet av det visuella stimulit konsumentens kännedom om 

den kongruenta doften?  

 

Utifrån testade hypoteser kan det fastställas att multi-sensorisk stimuli med förstärkt kongruent 

doft påverkar konsumentens emotionella perception men att detta vidare inte kan förklara 

konsumentens köpbeteende inom ramen för impulsköp och total köpvolym. Vidare visar inte 

uppmärksammande av visuellt stimuli någon koppling till bättre doftkännedom för den utvalda 

produkten, eventuella orsaker till detta kan vara aspekter rörande doftens attribut, språkmässiga 

begränsningar, individens minne samt övriga intryck som ges i butiken, vilket alla redogörs för 

i diskussionen.  

 

Ur ett praktiskt perspektiv ger accepterandet av hypotes ett stöd för marknadsföringsmetodens 

relevans. Studien visar att konsumenterna uppfattar butiksmiljön mer positivt när doften är 

aktiverad. Då tidigare forskning visar att en njutbar butiksatmosfär ökar konsumenters 

impulsivitet (Floh & Madlberger, 2013) ger accepterandet av hypotes ett även incitament för 

att använda sig av doft som marknadsföringsverktyg. Genom detta kan marknadsförare direkt 

påverka konsumenternas emotionella perception på ett sätt som bryter igenom övrigt brus.  

6.1 Metodkritik   

För undersökningen väljs lämplig metod utefter vad studien avser att mäta. Gällande testade 

begrepp kring doften finns en problematik, då dessa begrepp inte är testa tidigare utan endast 

är baserade på doftens attribut enligt samarbetsföretaget beskrivning riskerar validiteten att vara 

bristfällig. Den interna konsistensen för dessa begrepp är acceptabel enligt Cronbach’s alfa men 

för analys vidtas aspekten att det ur andra aspekter kan vara tvetydigt och att konsumenterna 

kan uppfatta och tolka dessa begrepp olika. Ur detta perspektiv kan även doft anses som en 
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variabel som är svår att mäta, trots att den isoleras i studien finns påtaglig problematik i vilka 

medel som lämpar sig att användas för att förstå hur doften samspelar med individen.  

 

Vidare används en svarsskala på sex numeriska värden, detta förhindrar helt neutrala svar och 

tvingar respondenten till ett ställningstagande däremot skapar det ett scenario av att 

respondenten inte har möjlighet att svara sanningsenligt om hen är helt neutral i frågan och 

således kan resultaten argumenteras för att vara missvisande. Däremot tas detta i beaktning i 

analysen och beräknade medelvärden som angränsar till medianen anses som tämligen neutrala. 

Ytterligare ett perspektiv som tas i beaktning är antalet respondenter som studien lyckas fånga. 

Exempelvis så samlas ingen data in från de konsumenter som genomfört ett köp, således 

begränsas möjligheten att förklara och på ett djupare plan analysera de tendenserna som studien 

visar.  

6.2 Begränsningar och framtida forskning  
Studiens utformning gällande metodval och tidsspann gör att det finns skäl att anse att studien 

ur vissa avseenden är bristfällig. Studien genomförs under en relativt kort tidsperiod vilket gör 

det svårt att säkerställa doftens påverkan på konsumenternas köpbeteende. Sett till 

försäljningsdatan från tidigare månader 2018 tenderar försäljningen att fluktuera oregelbundet 

mellan månaderna. Genom att låta studien löpa under en längre period är det möjligt att 

minimera påverkan av de månadsvisa fluktuationerna. För ytterligare framtida forskning finns 

möjlighet att genomföra studier som berör samma forskningsområde i andra försäljningsmiljöer 

än livsmedelsbutiker då detta kan generera ett annorlunda resultat.  

 

Vidare är valet av produkt något som kan påverka studiens resultat. En produkt vars framtagna 

doft har tydligare attribut hade kunnat öka skillnaden i doftkännedom. Önskvärt vore även att 

den framtagna doften skulle ha en doft med mer positiva associationer. Detta hade kunnat 

påverka den emotionella perceptionen av miljön ytterligare. Alternativt att en framtida studie 

säkerställer att de begrepp som ämnar att mäta doftkännedom ligger närmre individens förmåga 

att uttrycka sig om dem. Att genomföra en studie som avser en specifik produkt inom en större 

varugrupp hade även kunnat generera starkare implikationer av hur konsumentens köpbeteende 

påverkas, då en jämförelse mellan likvärdiga produkter kan ge tyngd till hur multi-sensorisk 

stimuli med kongruent doft till en given produkt påverkar. Exempelvis hade det varit intressant 

att se hur en nylanserad produkt inom en varugrupp påverkas av att marknadsföras med 

kongruent multi-sensorisk stimuli, ur denna aspekt kan studien även mäta om det finns en 

spridningseffekt på övriga varor i gruppen.  
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Bilagor 

Enkätfrågor  
 
1. I vilken mån hade du planerat vad du köpte idag?  
 

Inte alls   1        2       3        4        5          6   Helt och hållet  
 

2. Köpte du mer än du hade planerat idag?  
  
  Ja (    )    Nej (     )  
 
Hur väl stämmer följande påstående in: 
3. Ibland köper jag varor för att jag vill ha dem, snarare än att jag behöver dem 
 
            Stämmer inte alls     1       2       3       4        5        6     Stämmer helt  
 
4. Jag är en person som tycker det är roligt att handla spontant  
 

Stämmer inte alls     1       2       3       4        5        6     Stämmer helt  
 

5. Under besöket kände jag ett plötsligt begär av att köpa varor jag inte planerat  
 

Stämmer inte alls     1       2       3       4        5        6     Stämmer helt  
 
6. La du märke till en rörlig reklamfilm i butiken? 
 
  Ja (    )   Nej (     )  
 
 Om ja, vilken/vilka reklammeddelande la du märke till  
  
_____________________________________________________________________ 
 
7. Uppmärksammade du en reklamfilm om grillad kyckling i butiken?  
 
  Ja (    )   Nej (    ) 
 
Hur väl stämmer detta påståendet in  
8. Jag undviker att handla varor som inte finns på min inköpslista 
 

Stämmer inte alls     1       2       3       4        5        6     Stämmer helt  
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9. Hur upplevde du atmosfären i butiken?  
 
         Stämmer inte alls                Stämmer helt 
 
Behaglig   1 2  3 4 5 6
   
Spännande  1 2 3 4 5 6 
 
Trevlig   1 2 3 4 5 6 
 
Livlig    1 2 3 4 5
 6  
 
 
10. Hur uppfattade du doften i butiken?  
 
          Stämmer inte alls                Stämmer helt  
 
Njutbar   1 2  3 4 5 6
   
Aptitlig  1 2 3 4 5 6 
 
Tilltalande  1 2 3 4 5 6 
 
Frestande  1 2 3 4 5 6  
 
 
11. Uppmärksammade du en doft av kyckling i butiken?  
 
  Ja (    )    Nej (    )   
 
12. Har du köpt färdiggrillad kyckling idag?  
 
  Ja (    )   Nej (    ) 
 
 Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Ålder:_____ 
Kön  Kvinna (    )  Man (   )  
Jag identifierar mig inte med något av alternativen (    )  
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Vad frågorna avser att mäta  
Tabell 18. Operationalisering av enkätfrågor samt källor  

Fråga Testar Källa Mätnivå 

I vilken mån hade du planerat vad du 
köpte idag?  Impulsköpsbeteende, 

under besöket 
(Chang, Yan & 
Eckman, 2014) Skala 1–6 

Jag köpte mer än jag hade planerat 
idag Impulsköpsbeteene, 

under besöket 
(Chang, Yan & 
Eckman, 2014) 

Ja/Nej 

Ibland köper jag varor för att jag vill 
ha dem, snarare än att jag behöver 
dem 

Impulse buying 
tendency 

(Bahrainizad & 
Rajabi, 2018) Skala 1–6 

Jag är en person som tycker det är 
roligt att handla spontant 

Impulse buying 
tendency 

(Bahrainizad & 
Rajabi, 2018) Skala 1–6 

Under besöket kände jag ett plötsligt 
begär av att köpa varor jag inte 
planerat  

Impulsköpsbeteende, 
under besöket 

(Bahrainizad & 
Rajabi, 2018; Chang, 

Yan & Eckman, 
2014) 

Skala 1–6 

La du märke till en rörlig reklamfilm i 
butiken? Uppmärksamhet Egendesignad Ja/Nej 

I butiken uppmärksammade jag en 
reklamfilm om kyckling 

• Om ja, vilken?   
Uppmärksamhet Egendesignad 

Ja/Nej  
 

Öppet svar 

Jag undviker att handla varor som 
inte finns på min inköpslista *   

Impulse buying 
tendency 

(Bahrainizad & 
Rajabi, 2018) Skala 1–6 

Hur upplevde du atmosfären i 
butiken?  

• Behaglig  
• Spännande  
• Trevlig  
• Livlig  

Butiksatmosfär - 
Känslor 

(Helmefalk & 
Hultén, 2017) Skala 1–6 

Hur uppfattade du doften i butiken?  
• Njutbar  
• Aptitlig  
• Frestande  
• Tilltalande  

Doftkännedom - 
attribut Egendesignad Skala 1–6 
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I butiken uppmärksammade jag en 
doft av kyckling?  Uppmärksammande Egendesignad Ja/Nej 

Har du köpt färdiggrillad kyckling 
idag?  
Om ja, varför? Om nej, varför inte?  

Köptendens under 
besöket Egendesignad 

Ja/Nej 
 

Öppet svar 

Kön och 
ålder  Demografiska frågor (De Vaus, 1996) Alternativ samt 

Öppet svar 

* reversed coded 
 

Intern jämförelse mellan veckorna 

Tabell 19. Intern jämförelse mellan veckorna  

  
Period 

 
N 

 
Medelv. (StdAv) 

 
t (FG) 

 
p 

Emotionell perception      
Doft på 2 28 3,77 (0,80) 

0,11 (56,86) 0,916 
 3 32 3,74 (1,07) 
Doft av 1 30 3,45 (0,60) 

0,53 (53) 0,601 
 4 25 3,35 (0,81) 
Doftkännedom       

Doft på 
2 28 3,29 (0,86) 

-0,43 (42,02) 0,667 
3 32 3,38 (0,50) 

Doft av 
1 30 3,02 (0,51) 

-0,11 (53) 0,914 
4 25 3,03 (0,37) 

IBT       

Doft på 
2 28 3,75 (1,08) 

0,24 (58) 0,809 
3 32 3,69 (0,92) 

Doft av 
1 30 3,42 (1,33) 

0,55 (46,57) 0,585 
4 25 3,27 (0,73) 

Impulsköp under besöket       

Doft på 
2 28 0,68 (0,48) 

-0,07 (58) 0,942 
3 32 0,69 (0,47) 

Doft av 
1 30 0,60 (0,50) 

0,59 (53) 0,560 
4 25 0,52 (0,51)  

 
  


