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Sammandrag:  

Syftet med arbetet är att se ifall och hur en tillsatt doft påverkar den upplevda 
tjänstekvaliteten. Man vill se skillnader i hur en grupp inte utsatt för doft och en grupp 
utsatt för doft evaluerar tjänsten och upplevelserummet. 

I teoridelen diskuteras tidigare forskning kring ämnet doftmarknadsföring för att få 
förståelse för vad begreppet egentligen innebär. Olika sätt att använda dofter 
presenteras med hjälp av exempel. För att få en djupare uppfattning om dofters 
inverkan på människan diskuteras luktisinnet. Luktsinnet är det enda av människans 
sinnen som har direkt koppling till hjärnan och dofter har ofta en direkt påverkan på 
människans humör eller beteende. Olika tekniker hur dofter går att använda för 
marknadsföringsändamål presenteras och viktigheten av val av doft för olika 
avseenden diskuteras. Förutom doftmarknadsföring diskuteras hur en tjänst är 
uppbyggd och hur tjänstekvalitet kan mätas och vad kvalitet enligt olika forskare 
innebär. 

Undersökningen i detta arbete är en kvantitativ enkätundersökning som utförts på 
designhotell Klaus K:s konferensavdelning under tiden 11.1 – 4.6.2010. Svar samlades 
både av kunder som deltog i en tillställning i normala förhållanden samt av kunder 
som deltog i en tillställning då utrymmen var doftsatta. Resultaten mellan dessa två 
grupper jämfördes för att uppfylla syftet 

Resultaten visar inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. Däremot 
kan man se vissa intressanta ändringar i resultaten som kan stå som grund för vidare 
forskning. Resultaten väcker en intressant diskussion kring doft och kvalitet samt hur 
man vidare kunde fundera på dofters användning i samband med tjänster. 
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1 INLEDNING 

Det går att stänga ögonen, hålla för öronen, undvika att röra vid något och låta bli att 

smaka, men dofter utsätts vi för hela tiden då vi andas. Man kan med andra ord stänga av 

alla andra sinnen förutom luktsinnet. (Lindström 2005:24) Våra sinnen spelar starkt 

tillsammans med vårt minne, då vi ständigt omedvetet eller medvetet associerar det vi ser, 

hör, smakar, känner och doftar med våra minnen och det vi tidigare lärt oss. Ett klassiskt 

exempel på detta är den ryske forskaren Ivan Pavlovs experiment från år 1899. Pavlov 

ringde i en klocka alltid när han gav sin hund mat. Detta resulterade i att hunden började 

utsöndra saliv och väntade sig mat alltid då den hörde klockan ringa. På samma sätt 

fungerar en människa då det kommer till sinnen och det kognitiva tänkandet. (Lindström 

2005:10-11)  

När man går in på en bioteater är doften av popcorn så överlägsen att det inte är svårt att 

känna igen var man är, även endast på basen av doften. Doften av kaffe talar om att det 

finns att få i närheten och gör oss möjligtvis sugna på kaffe. Däremot kan doften av kokos 

eller solkräm för en stund ta oss tillbaka till förra vinterns södernsemester. Det finns en hel 

del sådana allmänna dofter som alla känner till och associerar lika, men luktsinnet är 

väldigt känsligt och människor kan också reagera väldigt olika på en och samma doft 

(Hultén, Broweus & van Dijk 2008:54). 

Människan utsätts för en ökande mängd reklam varje dag. Ändå minns vi endast en bråkdel 

av den reklam vi utsätts för. Detta talar om hur viktigt det är för företag att synas på 

marknaden och att göra det på ett sätt som konsumenterna minns. (Lindström 2005:16) För 

att överleva som ett framgångsrikt företag idag och i framtiden bör företag koncentrera sig 

på konsumentens känslor och marknadsföring via alla fem sinnen. Hittills är företagens 

marknadsföring främst fokuserad på människans syn- och hörselsinne. När man lägger till 

till exempel doft för att stimulera luktsinnet är effekten av kommunikationen starkare. 

(Lindström 2005:3; Caplan 2006)  
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Kvalitet är något som anses vara en av nycklarna till ett företags framgång. Ett företags 

konkurrenskraft beror på den kvalitet och det värde ens produkter och tjänster har. Speciellt 

för tjänster, som lättare påverkas av tillfälligheter, är en stabil god kvalitet viktig. För att 

mäta tjänstekvalitet kan man fråga sig vad, var och hur en tjänst upplevs. (Grönroos 

2007:75) Eftersom tjänster är abstrakta, är mätning av kvalitet utmanande. Kunder baserar 

en stor del av sin uppfattning av en tjänst på det kringliggande, såsom upplevelserummet. I 

upplevelserummet finns mycket konkret som påverkar den totala upplevda 

tjänstekvaliteten. (Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler 2008:242) 

Dofter är en viktig del av den omgivning vi befinner oss i och påverkar därför också hur vi 

upplever vår omgivning (Gulas & Bloch 1995:88). Att stimulera kundens sinnen i 

upplevelserummet är enligt flera undersökningar lönsamt. Tillsatta dofter på kaféer, 

bagerier eller blombutiker drar kunder till sig. Behagliga dofter gör också att kunden trivs i 

en affär en längre tid. (Wilson et al. 2008:255) En tillsatt doft påverkar nödvändigtvis inte 

ens humör men enligt undersökningar kan det påverka positivt hur man evaluerar en 

produkt eller tjänst (Morrin 2009). 

Hotell har använt sig av tillsatta dofter genom att sprida doft i lobbyn och övriga allmänna 

utrymmen samt genom att tillsätta samma doft i tvålarna och handdukarna på rummet. På 

detta sätt utsätts en kund för doften under hela sin vistelse och kan i framtiden förknippa sin 

upplevelse med doften. (Lewis 2005; Sloan 2005) Förutom övernattande hotellgäster har 

hotell också övriga kunder, gäster som deltar i en tillställning i hotellets konferens- och 

sammanträdesrum. Dessa gäster tillbringar från några timmar till några dagar i hotellets 

utrymmen och under denna tid gör man allt för att gästerna skall uppleva kvaliteten som 

bra. I dessa sammanhang har dofternas effekt dock ännu inte undersökts, även om man vet 

att dofter kan pigga upp, förbättra arbetsmotivationen och öka den allmänna trivseln (Fox 

2009:16-17; The Economist 2007; Hultén et al. 2008:68). 
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1.1 Problemdiskussion 

Som redan konstaterats gäller det för företag att beakta kundernas alla fem sinnen. 

Lindström (2005:70) menar att när man förutom syn och hörsel också beaktar lukt, smak 

och känsel stiger ett brands1 igenkännande hos konsumenter direkt. Ett starkt brand vädjar 

alltså oftast till människans alla sinnen. Flera forskare (bl.a. Morrin & Ratneshwar 2003; 

Spangenberg, Grohmann &Tracy 2004; Ward, Davies & Koojiman 2003, Mitchell, Kahn & 

Knasko 1995; Emsenhuber 2009) har varit intresserade av doftmarknadsföring och 

undersökningar bevisar hur dofter i olika situationer är till fördel för ett företag. Ett 

klassiskt exempel inom doftmarknadsföringen har gjorts med Nikes skor. I två rum 

placerades ett par identiska Nike skor, medan det ena rummet var doftsatt med doften av 

blommor. Det visade sig att skoparet i det doftsatta rummet attraherade flera, då 84 % av 

deltagarna hellre köpte detta par. Dessutom var deltagarna färdiga att betala ett högre pris 

för detta skopar. (Hultén et al. 2008:58)  

Vi vet också att en god doft i en affär påverkar kundernas upplevelse positivt och gör att 

kunderna spenderar mera tid i affären och köper mera (Morrin 2009; Spangenberg et al. 

2004:17-20; Österberg 2008:88). Man känner till att en doft kan stärka erinran av en 

produkt, ett företag eller ett brand (Ward et al. 2003:299). Mitchell et al. (1995:236-237) 

påstår vidare att en doft bör vara kongruent med produkten den är menad för. Doften skall 

med andra ord förstärka produkten, inte strida emot produktens andra egenskaper. 

Emsenhuber (2009) sammanfattar sin undersökning med att konstatera att doft är ett medel 

att framföra omedvetna (för kunden/mottagaren) meddelanden medan doft också påverkar 

människors humör och beteende samt väcker minnen. Sambandet mellan tillsatt doft och 

produktminne har också studerats bland en grupp studeranden som fick bekanta sig med ett 

antal pennor, varav en del var doftsatta. Resultaten visar att samma grupp studeranden efter 

                                                 

1 I denna avhandling används det engelska ordet brand i stället för svenskans varumärke. 
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två veckor inte mindes någonting om de icke-doftsatta pennorna, medan de mindes i 

genomsnitt tre attribut om de doftsatta pennorna. Detta bevisar att man inte endast minns 

dofter, utan med hjälp av dofter också minns annat som går att associera med doften. 

(Mindlin 2009) 

Doftmarknadsföringsbranschen i Finland är mycket liten, även om allt fler företag kommer 

till att på ett eller annat sätt använda dofter i sin marknadsföring (Yle 2007). Eftersom 

konkurrensen om kunder blir allt hårdare och företag måste satsa på att hålla sina kunder 

nöjda för att öka kundernas lojalitet, krävs innovativt och hårt arbete. Som tidigare 

diskuterats är doft en faktor bland flera andra i kundens omgivning i servicerummet. 

Luktsinnet är det mest direkta av människans sinnen, vilket betyder att reaktionen till en 

doft är omedelbar och det är svårt att förvränga en doft (Hultén et al. 2008: 53-54). Flera 

hotellkedjor använder dofter för att öka kundernas trivsel (Hammond 2008:139). Ändå är 

det fortfarande få undersökningar som diskuterar hur dofter bidrar till den upplevda 

tjänstekvaliteten. 

Eftersom man vet att doft inverkar på minnet, har hotell testat dofters inverkan på 

kundlojalitet och – nöjdhet. Man har spridit doft i lobbyn, i gångarna och även i 

hotellrummen. Doft har tillsatts i duschmössor och – tvålar och på Westin-hotellen kan man 

även köpa med sig hem produkter doftsatta med samma doft av vitt te som används 

genomgående i hotellet. (Lewis 2005) I Finland kan man möta dofter på Holiday Inn-

kedjans hotell, efter att kedjan förnyat sitt koncept så att det på ett effektivare sätt 

stimulerar människans alla sinnen. Doften som används är en blandning av vitt te, citrus 

och trä. Den används genomgående i kedjans alla hotell runt världen, vid hotellens 

ingångar. (Restel 2010; Vehmas 2010). Att doftsätta ett hotell är inte lätt, eftersom 

människor reagerar olika på dofter och man vill inte irritera någon med en tillsatt doft. 

Även årstid och ventilation påverkar hur starkt en doft upplevs. (Lewis 2005) Kuusjärvi & 

Naumanen (2006:49) menar att hotellgäster själv anser att tillsatta dofter i allmänna 

utrymmen där man inte spenderar långa tider, såsom lobbyn, är godtagbart, men att de inte 

helst skulle sitta i ett doftsatt konferensrum. Undersökningens reslutat baserar sig på en 
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fråga om var kunderna kunde tänka sig att en tillsatt doft skulle passa, egentlig effekt av 

användning av doft i konferensutrymmen känner man inte till.  

Tjänstekvalitet är ett brett begrepp som innefattar hur en kund upplever en tjänst. 

Tjänstekvalitet är svårt att definiera och mäta, och påverkas lätt av tillfälligheter. 

(Brotherton & Wood 2008:316) Det finns olika metoder att mäta tjänstekvalitet med, men 

gemensamt för de flesta är någon sorts uppdelning i konkreta (tangibles) och abstrakta 

(intangibles) faktorer som tillsammans utgör den totala upplevda kvaliteten. (Brotherton & 

Wood 2008:319-320). Vilka är de faktorer som påverkar den upplevda tjänstekvaliteten då 

det gäller konferenstjänster? Är doft ett element som förbättrar uppfattningen av 

konferenstjänstens kvalitet? Kan en tillsatt doft i ett konferensrum alltså påverka hur 

mötesgästerna upplever kvaliteten på tjänsten? 

1.2 Syfte 

Arbetets syfte är att analysera ifall och hur en tillsatt doft i ett konferensrum ändrar på den 

kundupplevda tjänstekvaliteten. Skillnader mellan hur kunderna evaluerar 

upplevelserummet då de utsätts för doft gentemot då de inte utsätts för doft analyseras. 

1.3 Avgränsningar och metod 

Dofter är en faktor som påverkar såväl en persons upplevelse av upplevelserummet som 

tjänstekvaliteten. Vidare utgör dessa tillsammans kundnöjdhet, som i detta arbete inte står i 

fokus. Arbetet är avgränsat till att undersöka hur tillsatt doft påverkar kundernas 

uppfattning om konferenstjänsters kvalitet utgående från att analysera upplevelserummet.  

För att kunna analysera om en doft ändrar på hur kunder värdesätter en tjänst och dess 

kvalitet, kommer en experimentell undersökning att göras på hotell Klaus K:s 

konferensavdelning. Två olika konferensrum kommer att doftsättas med samma doft och i 

båda rummen kommer en enkätundersökning att utföras. För att kunna analysera skillnader 
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kommer ungefär samma mängd enkäter att samlas in av en kontrollgrupp då utrymmen inte 

är doftsatta, som av gäster som deltar i tillställningar då rummen är doftsatta.  

1.4 Företagsbeskrivningar 

För att kunna genomföra en undersökning i detta arbete görs samarbete med två företag, 

Ideair Oy och Klaus K. Ideair Oy arbetar med doftmarknadsföring i Finland, men är också 

internationellt aktivt inom sin bransch. Klaus K är ett designhotell i Helsingfors centrum 

och är på många sätt en föregångare i sin bransch. Nedan presenteras bägge företagen 

noggrannare. 

1.4.1 Ideair Oy 

Ideair Oy är ett finskt, privatägt marknadsföringsföretag som koncentrerar sig på 

sinnesmarknadsföring. Företagets kärnkunnande är att öka sina kundföretags försäljning, 

antingen med att med hjälp av dofter förbättra kundtrivseln eller att med hjälp av dofter 

direkt påverka kundernas köpbeteende. Företagets vd, Antti Pasila, menar att Ideair vill 

vara en föregångare i att uppliva marknadsföringen från sitt nuläge. Pasila menar vidare att 

dofter idag är ett ypperligt sätt för företag att berika sin marknadsföring. (Ideair Oy 2009) 

Ideair Oy är förutom sin kärnbusiness också aktivt med och utvecklar branschen 

tillsammans med aktörer runt om i världen, bl.a. med Scent Marketing Institute, som är en 

forskningsorganisation i USA. Ideair Oy vill vara först med att testa nya innovationer och 

satsar därför mycket också på att skaffa information om nya undersökningar och också 

utföra undersökningar själv. (Ideair Oy 2009) 

Ideair Oy erbjuder flera olika lösningar för företag att införa dofter i sin marknadsföring. 

Exempel på Ideair Oy:s kunder är Unilever, Hufvudstadsbladet, Baileys, Coffee House och 

Memphis, Paroc samt Kämp Gallerian. (Ideair Oy 2009) 
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1.4.2 Klaus K 

Klaus K är ett designhotell, som kombinerar toppdesign med finskt kulturarv. Klaus K hör 

till den internationella hotellkedjan Design Hotels, dit över 140 hotell hör. Alla hotell i 

kedjan kan kännetecknas av unik design och formgivning samt intressanta kopplingar till 

den lokala kulturen. Klaus K:s design utgår från det finska nationaleposet, Kalevala. 

Hotellets inredning är designat av Stylt Trampoli Ab, som är föregångare när det kommer 

till innovativt Lifestyle - tänkande. Sin egen inverkan på Klaus K som ett unikt hotell ger 

det unika läget. Klaus K finns i korsningen av Skillnaden och Bulevarden, precis i 

Helsingfors centrum, i en byggnad från den nationalromantiska tiden. (Klaus K 2009) 

Klaus K strävar efter att ge sina kunder oförglömliga upplevelser med att stimulera kundens 

alla sinnen. Hotellet har två restauranger, Ilmatar och Toscanini, samt en nattklubb, Ahjo, 

som erbjuder upplevelser för smaksinnet. Klaus K har också gett ut en egen skiva med 

namnet ”From dark to light”, vars avsikt är att representera företagets atmosfär. Hotellet har 

137 rum som alla är lyxigt inredda med många små detaljer som gör att kunden känner sig 

välkommen. (Klaus K 2009) 

Klaus K har fyra olika konferensutrymmen som heter; Rake-sali, Klubi, Wintti och Ahjo. 

Cateringen sköts av hotellets restauranger. De olika konferensrummen rymmer allt från 12 

till 120 personer, och passar alla såväl för möten som för festligheter. Förutom de ovan 

nämnda rummen kan också restaurang Ilmatar användas för middagar eller cocktail - 

tillställningar. (Klaus K 2009) 

1.5 Arbetets uppbyggnad 

Kapitel ett inleder arbetet och diskuterar problemområde samt syfte. Det första kapitlet 

presenterar också de två företagen, Ideair Oy och Klaus K, som undersökningen görs i 

samarbete med. I det andra kapitlet diskuteras doftmarknadsföring allmänt och olika 

exempel på hur dofter kan användas diskuteras. Vidare diskuteras luktsinnet och hur dofter 

kommer att påverka människans minne, beteende och humör. Det tredje kapitlet handlar om 
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tjänstekvalitet och upplevelserummet som spelarena för tjänster. Olika modeller för hur 

tjänstekvalitet kan mätas och vilka faktorer som påverkar den upplevda kvaliteten 

presenteras. Dessutom diskuteras upplevelserummet, vad kundens roll vid producering av 

en tjänst är och vilka andra faktorer som påverkar på den upplevda tjänstekvaliteten. Efter 

kapitlen två och tre sammanfattas de viktigaste huvudpunkterna från respektive kapitel.  

Det fjärde kapitlet koncentrerar sig på att framställa alternativa undersökningsmetoder och 

argumentera för de val som inför denna undersökning gjorts. Här diskuteras också 

undersökningens art och enkätens layout och frågor. Dessutom diskuteras undersökningens 

reliabilitet och validitet, samt olika statistiska metoder som kommer att användas i 

resultatredovisningen. I det femte kapitlet presenteras undersökningens resultat och därefter 

diskuteras och analyseras de. Slutligen sammanfattas arbetet i kapitel sex, där förslag till 

vidare studier också ges. 
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2 DOFTMARKNADSFÖRING 

Studier kring doftmarknadsföring har inte en lång historia men är mycket aktuellt på 2000-

talet. Dofter kan användas på flera olika sätt, med olika syften i marknadsföring. Man kan 

skapa uppmärksamhet med doft eller främja en enskild produkts attraktivitet. Dessutom kan 

man mer långsiktigt differentiera och positionera sig samt stärka sitt varumärke och sin 

image hos kunder. I detta kapitel diskuteras först hur dofter på olika sätt kan bidra till 

framgång för ett företag. Sedan diskuteras olika tekniker som finns för att sprida en doft. 

Efter detta presenteras hur människans luktsinne fungerar och varför dofter påverkar 

människan så starkt. Kapitlet avslutas med att diskutera valet av en doft vid olika 

sammanhang. 

2.1 Olika sätt att använda dofter 

Dofter används av olika branchers företag för att skapa en enhetlig affärsmiljö. Foot Locker 

(säljer sneakers och street-kläder) har utvecklat en doft av nya sneakers, som används i 

kedjans affärer samt i reklamkampanjer både på tryckt reklam och i utomhusreklam. På 

varuhuset W.H. Smith i London används vid jultid en juldoft för att öka försäljningen av 

juldekorationer. Resebyrån Thompson Holidays använder doften av kokosnöt på sina 

försäljningspunkter för att öka försäljningen av resor, speciellt södernresor. I klädaffärer 

kan kvalitetskänslan ökas med att tillsätta doft av nytvättat. Flera hotellkedjor använder 

dofter. Som exempel använder Omni Hotel i Los Angeles doften av citrongräs och grönt te 

medan Langham Hotels använder globalt doften av ingefärablomma i sina allmänna 

utrymmen, såsom lobbyn. Westin Hotels har gått ett steg längre, då de använder doften av 

vitt te i inte bara hotellets lobby, utan också i deras tryckta reklam. Dessutom säljer Westin 

Hotels produkter som doftljus, doftolja och potpurris (doftpåsar) åt sina kunder. (Hammond 

2008:139) 

Med doftupplevelse menas den helhetsupplevelse man får när man förbrukar en tjänst, där 

doft spelar en viktig roll eftersom den med avsikt planerats in i just det sammanhang. Olika 

sätt att använda dofter för att förstärka sin verksamhet, samt viktiga faktorer man bör 
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fundera på när man planerar dofters användning diskuteras i de följande tre avsnitten (2.1.1 

– 2.1.3). (Hultén et al. 2008:58) 

2.1.1 Produktlikhet, intensitet & kön 

Med produktlikhet eller kongruens menar man hur nära produktens egendoft en doft är, hur 

naturlig kopplingen mellan produkten och doften är. T.ex. att en apelsin doftar apelsin och 

inte morot. Produktlikhet då det gäller servicelandskap är också viktigt även om det kan 

vara svårt att avgöra vilken doft som bäst passar in. I en klädaffär kan doften vara nytvättad 

byk och i en möbelaffär doften av trä. (Hultén et al. 2008:58-59) 

Med intensitet avser man hur starkt eller svagt en doft finns tillsatt. Även en svag doft är 

ofta tillräcklig för att undermedvetet påverka en kund. (Hultén et al. 2008:58-59) En doft 

kan sätta sig i människans minne utan att man själv är medveten om det. Vid senare 

tillfällen då man doftar samma doft väcks minnen från tidigare kontakter. I största delen av 

marknadsföringssammanhang är idén att doften som tillsätts i serviceutrymmet, i 

produktförpackningen eller i en reklam är så svag att man känner doften, men inte lägger 

desto mer uppmärksamhet på att det doftar eller frågar sig varifrån doften kommer. Olika 

tillfälligheter kan påverka doftens intensitet. Exempelvis upplevs en doft mycket starkare i 

kall luft än i varm luft. (Hultén et al. 2008:53; Rytkönen 2009) 

Olika kön reagerar varierande på olika dofter, vilket är viktigt att minnas när man funderar 

hur och med hjälp av en hurdan doft man vill skapa doftupplevelser. Detta har undersökts 

på en klädbutik med att tillsätta dofter på männens och kvinnornas avdelningar. Vaniljdoft 

tillsattes på kvinnornas avdelning och kryddig honungsdoft på männens. Detta gjorde att 

försäljningen på bägge avdelningar steg, så gott som fördubblades. När dofterna byttes om 

kunde motsatt inverkan ses, försäljningen på båda avdelningarna sjönk från det normala. En 

annan liknande undersökning har gjorts av forskare i Nord-Amerika. Då tillsattes på samma 

sätt två dofter (”rose maroc” för män och vanilj för kvinnor) på herr- och damavdelningen 

och byttes sedan om. Likadana resultat kunde ses här. Detta talar om att det är ytterst viktigt 

att kunna välja rätt doft vid rätt tillfälle. Undersökningar har bevisat att vanilj och 
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klementin allmänt gör att kunderna vill stanna i en butik längre. (Hultén et al. 2008:58-59; 

Tischler 2005:57) Också Nordfält (2007:203) diskuterar skillnader i doftpreferenser kön 

emellan. Han påpekar att enligt undersökning ökar doften av lavendel graden av 

avslappning hos kvinnor, medan doften hos män tvärtom minskar graden av avslappning. 

2.1.2 Atmosfär, tema & uppmärksamhet 

Tidigare forskning (Spangenberg, Crowley & Henderson 1996; Bone & Ellen 1999; Mc 

Donnell 2002; Österberg 2008) bevisar att dofter också påverkar hur atmosfären i ett 

servicelandskap upplevs. Dofter i ett upplevelserum kan också påverka kundernas lojalitet 

mot företaget. Man kan i ett upplevelserum använda både naturliga och artificiella dofter. 

Doft av nybakat bröd är en klassiker som attraherar kunder att trivas, köpa mera bröd, men 

också köpa mera andra produkter. Tidigare bakades brödet där det såldes och då fanns 

doften där automatiskt. Nuförtiden måste man ofta tillsätta doften i upplevelserummet med 

en doftmaskin, eftersom största delen av brödet bakas på annat håll och förpackningarna 

sällan släpper igenom doft. (Hultén et al. 2008:60-62) En doft inverkar inte enbart på 

beteende, utan på hur en kund värderar sin omgivning. Dofter har visat sig ha effekt på 

utvärderingar av såväl enstaka produkter som butiksmiljöer som helhet. Om kunden från 

tidigare har en uppfattning om till exempel en butik påverkar inte doften i samma grad som 

då kunden först håller på att skapa sig en bild. (Nordfält 2007:214, 220) 

Företag kan också fundera på att möjligtvis ha olika dofter på olika ställen i sin 

servicemiljö, som på toaletter eller vid entréer. (Hultén et al. 2008:60-62) För hotellgäster 

bidrar dofter främst i receptionen, lobbyn och korridorer, alla ställen där hotellgästerna 

endast tillbringar en viss tid. (Kuusjärvi & Naumanen 2006:49) För hotell, liksom också 

andra tjänsteproducenter är det viktigt att koncentrera sig på kundens aktuella 

välbefinnande eftersom tjänsten produceras och konsumeras samtidigt. Att tjänster är 

abstrakta och hur de upplevs påverkas av många tillfälligheter gör att tjänstekvalitet är svårt 

att mäta. Med hjälp av dofter vill man stärka kundens välbefinnande och skapa en 

bestående doftupplevelse. (Hultén et al. 2008:67) Matkesko i Finland använder i vissa av 

sina affärer dofter för att öka trivseln och inverka på kundernas köpbeslut. Vid 
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flaskreturneringen doftar eukalyptus istället för sprit och på de olika avdelningarna finns 

svag tillsatt doft av apelsin, bulla, rökt fisk och kokos. (Yle 2007) Restauranger i Finland 

hittade däremot dofterna efter att den förnyade tobakslagen trädde i kraft. Dofter används 

för att täcka de otrevliga lukterna som tobakslukten tidigare täckt. (Rytkönen 2009) Dofter 

används förutom i att inverka på sina kunder, också internt på företag för att inverka på de 

anställda. Med dofter kan man enligt undersökning förbättra arbetsinsatsen, öka de 

anställdas arbetsförmåga samt minska stress. (Hultén et al. 2008:68) 

Med hjälp av dofter kan man skapa ett tema och stärka kundens upplevelse. På Londons 

Natural History Museum har man använt doft just i detta avseende. I samband med en 

utställning om dinosaurier tillsattes en doft (lukt) av ett skrämmande odjur i 

Tyrrannosaurus Rex’s mun och varje gång den öppnade munnen spreds doften till närheten. 

(Hammond 2008:140) På samma sätt fungerar tillsatta söta dofter i en godisaffär eller en 

tillsatt doft av kaffe på ett konditori (Rytkönen 2009). De finns där för att möta kundens 

förväntningar och stärka kundens upplevelse. 

Man kan även använda dofter när man på kort avsikt vill fånga kundens uppmärksamhet. 

Detta kan bli aktuellt bl.a. vid en produktlansering. På detta sätt kan dofter kortsiktigt 

användas för att fånga uppmärksamhet och öka på försäljning, men fungerar sällan med att 

stärka ett varumärke och dess image på längre sikt. (Hultén et al. 2008:60-62) Man känner 

t.ex. till att en tillsatt apelsindoft i en livsmedelsaffär leder till märkbar ökning i 

försäljningen av apelsiner. (Hultén et al. 2008:52-53) Också andra liknande undersökningar 

kring ökning av försäljning med dofter har gjorts. Nyligen gjordes en undersökning kring 

försäljning av Bailey’s-likören. I en mängd barer fördes reklam över drycken med vanlig 

visuell reklam på bardisken. I hälften av barerna spred dessa reklamer dock en svag doft av 

Bailey’s runt sig. Under tiden som kunderna väntade på att få beställa, blev de alltså utsatta 

för en tillsatt doft. Resultaten visar att i de barer där doft var tillsatt i reklamen, var 

reklamens effekt ungefär sex gånger mer effektiv än då endast visuell reklam användes. 

(Ideair 2010) År 2009 på morsdagen doftsattes dagens Hufvudstadsbladet för att skapa en 

upplevelse för mammorna. Denna kampanj fick dock oväntat negativ feedback från 
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prenumererarna, eftersom alla inte gillade doften, några tyckte att den var för stark och för 

vissa orsakade doften en allergisk reaktion. (Ideair 2010) 

2.1.3 Doftmärke och signaturdoft 

Ett företag kan registrera sig ett eget doftmärke, vilket gör att andra företag juridiskt sett 

inte får använda samma doft. På detta sätt kan man få en doft att bli en del av företagets 

identitet, att doften i framtiden förknippas endast med företaget i fråga, precis som man 

förknippar visuella logotyper med företag. Även om dofter uppfattas som något abstrakt 

kan ett doftmärke likställas med ett företags logotyp. För att kunna registrera ett doftmärke 

bör doften kunna återges grafiskt och doften måste kunna särskiljas från andra dofter. En 

registrerad doft kan inte heller vara för nära en produkts egendoft, då den inte skulle skilja 

sig från andra företags likadana produkter, t.ex. kaffe. Om ett företag inte registrerat ett 

doftmärke kallas en doft som används för att förstärka varumärket för signaturdoft. 

Signaturdofter använder t.ex. Victoria’s Secret, Samsung och Westin Hotels. En 

signaturdoft behöver inte kunna återges grafiskt, vilket många gånger gör att det är ett 

lättare val för företaget. Om doften dock blir för abstrakt och ickeigenkännbar kan det vara 

svårt för kunderna att registrera doften så att de kunde associera den med varumärket. 

(Hultén et al. 2008:63-65) 

Effekten av dofter har i tidigt skede insetts av bilindustrin. Kunder förväntar sig att bilars 

inredning är läder, och denna uppfattning stärks med att tillsätta doft av ny bil eller läder i 

bilaffärerna. Flera olika bilmärken har sina egna dofter som tillsätts i nya bilar för att 

förstärka bilens identitet och image. Bl.a. Citroën och Audi använder dofter i sina bilar, för 

att inte tala om Rolls Royce, som är en föregångare inom branschen och började arbeta med 

dofter redan på 1970-talet. (Hultén et al. 2008:56, Yle 2007) En av de nyaste idéerna i USA 

för att aktivera kvinnor till bilköp är bilringar som doftar rosor (Mindlin 2009). 

Ett klassiskt exempel inom doftmarknadsföring är Singapore Airlines, som är föregångare 

när det kommer till att beakta människans alla sinnen. År 1968 skapade företaget sin 

galjonsfigur, ”Singapore flickan”, som har fungerat som grund för resten av 
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marknadsföringen. Alla Singapore Airlines flygvärdinnor ser liknande ut och är noga 

utbildade att betjäna kunderna lika, även i hur de talar och hur de rör sig i kabinen. 

Dessutom använder flygvärdinnorna alla samma parfym som också är företagets 

signaturdoft. Doften, ”Stefan Floridian Waters”, har använts sedan 1990 och finns också på 

varmhanddukar som delas ut till passagerarna. Singapore Airlines strategi som innehåller 

människans alla fem sinnen har varit en succé, då företaget vunnit flera pris inom sin 

bransch. (Hammond 2008:140-141)  

2.2 Doftteknik 

Tekniken inom doftmarknadsföringen har utvecklats mycket under de senaste åren. Man 

känner till hur dofter påverkar människor och man kan bättre kontrollera hur man sprider 

dofter. Ofta doftsätter man så kallade fickor i affärer så att inte hela affären doftar lika och 

kunden utsätts för doftupplevelsen om och om. Idag är dofterna också så noga undersökta 

att de är trygga att använda i olika miljöer, då de inte borde påverka doftallergiker. 

(Rytkönen 2009, Pasila 2010) 

Företag som arbetar med doftmarknadsföring erbjuder ett brett sortiment färdiga 

doftblandningar men ett företag kan också välja att utveckla en egen branddoft. Beroende 

på avseendet för vilket doft används finns det olika tekniker att framställa doft. Om man 

vill skapa doft i ett utrymme, för att ändra på atmosfären, finns det olika maskiner som 

släpper ut doft i önskad mängd. Olika maskiner fungerar i olika stora utrymmen. Man kan 

antingen hämta en maskin till utrymmet eller sprida doft via ventilationssystem. I vissa 

sammanhang gäller det att skapa doft kring ett objekt, en reklam, varuautomat eller en 

ingång. Då finns det en viss maskin man använder som sprider doft på ett visst avstånd 

runtom sig. Nedan i figur 1 finns bilder på olika doftmaskiner. (Scent Air 2007) I framtiden 

kan det hända att dofter även kan spridas elektroniskt för att förstärka internetbaserad 

marknadskommunikation. Man har redan utvecklat en USB-sticka, AromaUSB, som 

sprider doft. I framtiden man kanske kan köpa parfymer via internet, efter att man först 

doftat på ett antal och valt sin favorit. (Broweus 2010; AromaUSB 2009)  
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Figur 1. Doftmaskiner och AromaUSB (Scent Air 2007; AromaUSB 2009) 

2.3 Luktsinnet 

Luktsinnet ger oftast en mycket direkt respons, men ändå är det svårt att förklara vad vi 

luktar. Vi kan skilja mellan att det doftar gott och luktar illa, men när vi borde vidare 

förklara den doft vi känner klarar vi faktiskt inte av att beskriva så många olika dofter, även 

om vi utsätts för tusentals dofter dagligen (Lindström 2005:24; Hultén et al. 2008:53-54). 

Hultén et al. (2008:55) beskriver luktsinnet som det stumma sinnet, just på grund av 

svårigheten att beskriva dofter även om människor uttrycker sig via dofter. 

Alla känner igen doften av en ros, doften av peppar, doften av nyklippt gräs samt doften av 

nybakat bröd. Människans luktsinne känner igen oändligt med dofter. Dofter påverkar 

människor kraftigare än man tänker sig då de omedvetet framkallar minnen, känslor och 

associationer. Det finns ca 100 000 olika lukter i världen, varav ett tusental klassas som 

primära lukter som direkt kan påverka ens humör och beteende. Människor upplever dofter 

på olika sätt beroende på ålder, kön, ursprung, kultur osv. (Lindström 2005:92) Som 

exempel associerar personer födda i början av 1900-talet naturliga dofter (träd, blomma) 

med barndomen medan personer födda efter 1950-talet associerar mer kemiska dofter med 

sin barndom. (Hulten et al. 2008:55; Tischler 2005:57) Sällan har dofter egna benämningar, 

utan man använder andra objekt för att beskriva vad något doftar. Man kan till exempel 

säga att något doftar trä eller gummi. (Nordfält 2007:202)  
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Luktsinnet är väldigt känsligt, både på gott och ont. När man känner doften av ett gott vin 

eller ett solmoget smultron aktiveras ett helt batteri av luktreceptorer och vi upplever en 

positiv känsla. Däremot kan en obehaglig doft inverka på motsatt sätt. En enstaka ofräsch 

mussla i en portion kan orsaka illamående och lämna ett minne som gör att man inte längre 

kan äta musslor. Dessa minnen är givetvis personliga. (Axel & Buck 2004) 

Att förlora luktsinnet kan försämra ens livskvalitet betydligt (Morrin 2009). Med luktsinnet 

förlorar man också en bit av smaksinnet, vilket gör att man inte längre uppfattar matens 

olika kvaliteter. Om man förlorar luktsinnet, förlorar man med samma förmåga att uppfatta 

vissa varningssignaler, såsom brandrök. (Axel & Buck 2004) 

I näsan har man ca 1 000 luktreceptorceller, som alla har en typ av luktreceptorer, som i sin 

tur kan känna igen ett begränsat antal dofter. Luktreceptorcellerna skickar nervutskott till 

glomeruli, hjärnans primära luktområde, därifrån informationen sänds vidare till andra delar 

av hjärnan. Där kombineras informationen från olika luktreceptorceller så att mönster av 

olika dofter bildas, precis som bokstäver bildar ord. Detta gör att vi kan förknippa dofter 

med vissa stunder och senare minnas dessa stunder med hjälp av särskilda dofter. En 

människa kan känna till och forma ungefär 10 000 olika doftminnesbilder. Dofter påverkar 

starkt våra emotionella sidor och uppväcker känslor eftersom luktsinnet är kopplat till den 

högra hjärnhalvan, där hantering av känslolivet sker. Figur 2 illustrerar hur luktsinnet 

fungerar. (Axel & Buck 2004; Hultén et al. 2008:54 & 65) Det finns exempelvis ingen skild 

luktreceptor för doften av pizza, men systemet förknippar olika doftminnen och skapar 

bilden av en pizza i hjärnan. (Wilkie 1995:42) 
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Figur 2. Luktreceptorer och luktsinnets organisation. (Axel & Buck 2004) 

2.4 Att välja rätt doft 

Det är en utmaning att kunna välja rätt doft för sitt företag eller sina produkter. Man måste 

vara medveten om det egna företagets värden och strategi för att kunna hitta en doft som 

passar in. Allmänt delar man dofter i två kategorier; de som piggar upp och stimulerar en 

samt de som lugnar ner och gör en avslappnad. (Hammond 2008:141-142) 

75 % av våra känslor utgörs av det vi luktar, vilket delvis beror på att luktsinnet är det enda 

sinnet som har direkt koppling till hjärnans limbiska del där känslorna kontrolleras. Alla 

människor har egna preferenser när det kommer till dofter, även om det finns vissa dofter 
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som generellt sett skapar positiva känslor. Som exempel har doften av vanilj i USA varit en 

populär doft i många år när det kommer till att skapa positiva känslor åt kunder. Förutom 

känslor, väcker dofter också minnen. Av alla sinnen är det dofter som väcker de starkaste 

minnen och därmed också de starkaste känslorna. (Hammond 2008:137-138) 

Beroende på sammanhang har dofter olika effekter. Vissa allmänna effekter av dofter 

presenteras i tabell 1. Däröver kan man också påstå att basilikadoft piggar upp och 

förbättrar minnet, grapefruktsdoft är energigivande medan muskotdoft förbättrar ens 

självkänsla. Söt apelsin och mint lugnar ner en och minskar stress medan citrondoft är 

harmoniserande och minskar misstro. (Hultén et al. 2008:65) 

Tabell 1. Hur olika dofter påverkar humöret (Hammond 2008:142, egen översättning) 

 

Människors doftpreferenser kan variera mycket, och därför är det viktigt att välja dofter 

som är allmänt accepterade. Man bör vara medveten om vilka ämnen som kan orsaka 
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allergiska reaktioner. Man vet att vissa dofter kan orsaka reaktioner då man utsätts för en 

doft under en längre period. (Hultén et al. 2008:68) 

I Finland föredras naturnära dofter som tjära och frukter, medan företag i USA, där 

doftmarknadsföring funnits sedan 70-talet, helst använder söta dofter. Starka söta dofter 

som vanilj och choklad fungerar inte på samma sätt i Finland som de gör i USA. (Rytkönen 

2009)  

2.5 Sammandrag av kapitlet 

Dofter används av företag på olika sätt för att stärka marknadskommunikationen och 

konkurrenskraften. Förutom doft gäller det att ställa fokus på alla sinnen, men eftersom 

luktsinnet är känsligt och man lätt kan påverka människor med olika dofter är det ett 

effektivt sätt för företag att förstärka sin marknadskommunikation. Man kan med hjälp av 

dofter öka på en produkts försäljning, förstärka ett brands image eller skapa en viss 

atmosfär i ett servicelandskap. Man kan också bidra till människans känslor och förstärka 

erinran med hjälp av dofter. Dofter har använts framgångsrikt av olika tjänsteföretag såsom 

restauranger, flygbolag och hotell, i dagligvaruhandeln, i klädaffärer, i bilindustrin, i 

blombutiker och även i företagsmiljöer för att öka trivseln.  

Olika tillvägagångssätt när det kommer till att skapa doftupplevelser kan delas in i tre 

grupper. Den första är produktlikhet, intensitet och kön. Med produktlikhet avser man att en 

doft som används i marknadsföringssammanhang bör vara enhetlig med den produkt eller 

det företag den förknippas med. Det känns naturligt att en resebyrå doftar kokos, medan 

kokosdoft på en traditionell finsk restaurang skulle kännas motstridigt. Den intensitet med 

vilken doft tillsätts är avgörande. Om man exempelvis tillsätter en doft i ett konferensrum 

för att skapa en förbättrad atmosfär, kan en för stark doft göra att man får huvudvärk och 

inte kan vara i rummet. Beroende på kön fungerar olika dofter på olika sätt, även om det 

finns dofter som uppfattas lika oberoende av kön.  

Atmosfär, tema och uppmärksamhet hör till den andra gruppen faktorer som bör beaktas 

när användning av doft planeras. Med rätt doft kan man skapa till exempel en lugnande 
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eller uppiggande atmosfär. I en klädaffär kan detta bidra till att människor vistas i affären 

en längre tid. Med en doft kan man också förstärka ett tema eller fånga människors 

uppmärksamhet. Att fånga uppmärksamhet med hjälp av dofter kan bli aktuellt till exempel 

vid en produkts nylansering. 

Den tredje gruppen tillvägagångssätt när det gäller att skapa doftupplevelser är doftmärke 

och signaturdoft. Dessa används för att förstärka ett brand eller en företagsbild. När man 

använder en doft i detta avseende kan resultat sällan ses på kort skikt. Att tillägga en doft 

till ett företags image är en långskiktig marknadsföringsaktivitet som i bästa fall stärker 

brandet, brandigenkännandet och kundlojaliteten.  

Det finns olika sätt att tillföra doft i ett utrymme eller i en produkt. Ett utrymme kan 

doftsättas via luftventilationen eller med doftmaskiner i olika storleker. En tillsatt doft i ett 

utrymme är oftast så svag att man inte är medveten om att det finns en tillsatt doft. Doftens 

uppgift är att omedvetet påverka människans humör och känslor och möjligtvis skapa ett 

doftminne, som i sin tur kan stärka brandigenkännandet vid senare tillfällen. Förutom 

doftmaskiner som skapar en doft i ett utrymme kan doft på olika sätt tillsättas på produkter, 

i tidningar eller butikshyllor. 

Av människans sinnen är luktsinnet det som skapar den mest direkta responsen, både på 

gott och ont. En god doft kan påverka vårt humör och vårt beteende positivt, medan en illa 

lukt kan ha en liknande men negativ effekt. När man använder dofter i 

marknadsföringssammanhang, är det viktigt att minnas att doftpreferenser varierar mellan 

kön och olika åldrar, men också individer emellan. Det är därför viktigt att noga fundera ut 

vilken doft man använder för vilket ändamål. En människa kan ha upp till 10 000 olika 

doftminnesbilder, som hon associerar till olika känslor och händelser beroende på hennes 

tidigare upplevelser.  

Efter att ha diskuterat, och med exempel förklarat doftmarknadsföringens hörnstenar, 

kommer dofters användning i samband med tjänster att konkretiseras med att i följande 

kapitel diskutera tjänstekvalitet och upplevelserummet. 
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3 TJÄNSTEKVALITET OCH UPPLEVELSERUMMET 

I detta kapitel diskuteras vad en tjänst är, hur den upplevs samt vad som påverkar den 

upplevda tjänstekvaliteten. Kapitlet inleds med att förklara karaktären av en tjänst samt hur 

en tjänst är uppbyggd. Därefter diskuteras upplevelserummets olika element och hur 

upplevelserummet på Klaus K planerats. Tjänstekvalitet och hur den upplevs av en kund 

diskuteras sedan med stöd av några modeller. Grönroos (2007:71) anser att en godtagbar 

tjänst speglar god kvalitet men en utmärkt tjänsteprocess kan ses som en hållbar 

konkurrensfördel: 

 ”An acceptable outcome is an absolute necessity for good perceived quality, but an 

   excellent service process creates a distinct and sustainable competitive edge” 

         (Grönroos 2007:71) 

3.1 Vad är en tjänst? 

För att kunna tala om tjänstekvalitet måste man först vara medveten om vad en tjänst 

uppstår av. En tjänst är abstrakt och består förutom kärntjänsten av flera kringtjänster. 

Dessa kringtjänster kunde också kallas för bi- eller stödtjänster, utan vilka kärntjänsten inte 

skulle existera. Om en av kringtjänsterna faller bort eller inte genomförs som förväntat 

upplevs hela tjänsten (totalprodukten) som dålig. Detta beror på att kunden sällan ser 

tjänsten som flera deltjänster utan som en helhet som förväntas fungera väl. (Hanefors & 

Mossberg 2007:222-223) 

I figur 3 har konferenstjänsten i helhet illustrerats. Konferensrummet är då kärndelen av 

den tjänst man köper. Kring konferensrummet finns flera stödtjänster som tillsammans 

bildar den slutliga tjänsten som kunden upplever. Dessa stödtjänster är bokning, catering, 

utrustning, extra tjänster och personal. Beroende på företag och tjänst, kan dessa 

kringtjänster dock variera.  
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Figur 3. Konferenstjänsten: kärntjänsten och kringtjänsterna (egen enligt Hanefors & Mossberg 

2007:223; Albertsson & Lundqvist 1997:151) 

Kunden är starkt med i tjänsteprocessen. Oftast skapas tjänsten samtidigt som den 

produceras, och därmed finns kunden där för att evaluera hela processen. Även flera 

traditionellt sett produkter, förvandlas delvis till tjänster då kunder i stigande grad själva 

kan vara med och designa produkter, helpdesk- och underhållsfunktioner blir allt vanligare 

och många produkter levereras till kunden. (Grönroos 2007:53) Tre baselement enligt 

Grönroos (2007:53) för en tjänst är alltså: 

1. Tjänster är processer som består av aktiviteter eller en serie av aktiviteter. 

2. Tjänster produceras åtminstone till viss grad samtidigt som de konsumeras. 

3. Kunden deltar, åtminstone i viss mån, som en medproducent då tjänsten produceras. 

Eftersom en tjänst är en serie av aktiviteter som produceras samtidigt som de konsumeras är 

det svårt att hålla koll på kvaliteten. Man kan inte lagra tjänster och man kan heller inte 
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säkra kvaliteten på förhand, allting sker då tjänsten konsumeras. För kunden spelar de 

synliga delarna av tjänsten roll, kunden vet inte vad som pågår bakom det han själv ser och 

upplever. Även om en tjänst är abstrakt, innehåller den flera påtagliga element, som maten 

på en restaurang eller sängen i ett hotellrum. (Grönroos 2007:54)  

3.2 Upplevelserummet 

En tjänst sker alltid i ett upplevelserum, där flera omgivande faktorer inverkar på hur 

kunden evaluerar tjänstens kvalitet. En kund upplever sin omgivning med alla sina fem 

sinnen. Det är därför viktigt inom servicebranschen och upplevelseindustrin att stimulera så 

många av dessa sinnen som möjligt. Luktsinnet är det viktigaste sinnet efter synsinnet och 

t.o.m. 75 % av våra känslomässiga intryck baserar sig på det vi luktar. I figur 4 kan man se 

hur kundens upplevelse påverkas av omgivningen. Kunden upplever upplevelserummet, 

personalen och andra kunderna enligt det han ser, hör, luktar, smakar och känner. I 

omgivningen finns påtagbara och icke-påtagbara attribut som påverkar kunden. (Hanefors 

& Mossberg 2007:119-121) Det personalen gör eller låter bli att göra är det som starkast 

påverkar om kunden blir irriterad. (Nordfält 2007:201) Flera företag konstaterar redan i sin 

reklam att deras produkt eller tjänst är ”en njutning för alla fem sinnen” eller ”koppla på 

alla sinnen”. (Hanefors & Mossberg 2007:119-121)  
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Figur 4. Upplevelserummet (Hanefors & Mossberg 2007:121) 

Beroende på företag och tjänst spelar upplevelserummet roll för olika parter, antingen 

kunderna, de anställda eller både och. När det gäller hotell- och konferenstjänster är det 

både personalen och kunderna som påverkas av upplevelserummets stämning. 

Upplevelserummet bör alltså på bästa möjliga sätt samtidigt gynna såväl kundens som 

personalens behov. (Wilson et al. 2008:244-245) Hotell räknas till de företag som har de 

mest komplexa upplevelserummen då ett hotell i sig är ett upplevelserum som består av 

flera mindre upplevelserum, såsom lobbyn, hotellrummen, restaurangerna och 

konferensrummen. Med att designa upplevelserummet rätt kan man differentiera sig från 

sina konkurrenter och positionera sig på marknaden. Innanför företaget hjälper varierande 

design av upplevelserum att skilja t.ex. på ett hotells restauranger med olika tema. (Wilson 

et al. 2008:246-248) När det gäller hotell, är det svårt att differentiera sig med att erbjuda 

bättre service, eftersom det är självfallet att servicen skall vara bra. Det gäller därför att 

finna andra vägar att differentiera sig. Att skapa en unik brandidentitet är ett sätt. Då 

planerar man hela verksamheten kring ett tema och skapar på så sätt minnesvärda 
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upplevelserum. Identiteten kan basera sig t.ex. på en berättelse som utgör basen för 

konceptet. (Mossberg & Johansen 2006:101-102) 

På Klaus K har man utgått från det finska nationaleposet Kalevala och Finland för att skapa 

en unik omgivning, unika upplevelserum. Såväl Kalevalas som Finlands starka kontraster 

har fungerat som inspiration för det unika designhotellet. Kontrasterna som kan urskiljas är 

mellan liv och död, ljus och mörker, natur och storstad, gammalt och nytt, glädje och sorg 

samt stolthet och blyghet. På Klaus K kan dessa ses i namngivningen av rummen och 

restaurangerna. Dessutom har hotellet, enligt den starkaste kontrasten; det goda och det 

onda, delats in i en ljus och en mörk del och gränsen går mitt i hotellets bar. Där byter 

inredningen färg. På den vita sidan serveras endast klara spritsorter medan den svarta sidans 

bar serverar mörka spritsorter. Med sitt unika koncept var Klaus K en framgång redan 

innan hotellet hade öppnat. (Mossberg & Johansen 2006:125-126) 

3.2.1 Relationer mellan omgivningen och kunden 

Figur 5 är en förenklad version av Bitners (1992) modell (i Wilson et al. 2008:249) för 

hurdana relationer det i tjänsteföretag finns mellan omgivningen och användaren. Modellen 

är för det första indelad i fyra sektioner; fysiska omgivningsdimensioner, holistiska 

omgivningen, interna reaktioner och beteende. Dessa sektioner innehåller olika attribut för 

sig. Fysiska omgivningsdimensioner omfattar allt det konkreta och abstrakta som finns i 

upplevelserummet, allt från inredning och skyltning till atmosfären med ljus, musik och 

lukt. Med den holistiska omgivningen avses hur upplevelserummet uppfattas av kunden 

(eller de anställda). Interna reaktioner uppstår enligt de uppfattningar man har av 

upplevelserummet. Kunderna och de anställda kan reagera fysiskt, känslomässigt eller 

kognitivt. Kognitiva reaktioner kan påverka ens tro eller kategorisering (tankegångar) 

medan upplevelserummet känslomässigt kan påverka humöret eller ens attityder. Fysiskt 

kan upplevelserummet få en att må illa, känna sig bekväm eller röra på sig. Den fjärde 

sektionen, beteende, innebär de synliga aktiviteter man gör på basen av ens interna 

reaktioner. Det kan handla om köpbeslut som görs eller att man återvänder till samma ställe 

som kund. Förutom individuellt beteende kan det också handla om sociala interaktioner. 
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(Wilson et al. 2008:249-258) Nordfält (2007:212) påstår att dofter vanligare påverkar 

tankar och bearbetning av information än direkt beteende. För en konferensgäst på ett hotell 

kan individuellt beteende innebära att man bokar ett konferensrum på samma hotell 

följande gång man behöver ett, eller att man nästa gång man reser privat, bokar ett 

hotellrum på hotellet. Det kan också innebära att man en gång återvänder till hotellets 

restaurang med sina väninnor eftersom man ansett att cateringen i samband med 

konferensen man deltagit på varit utmärkt. Sociala interaktioner i samband med en 

konferens kan t.ex. vara ett planeringsmöte där deltagarna är aktivare än normalt eftersom 

de upplever sin omgivning väldigt positivt, kanske som energigivande. 

 

Figur 5. Omgivning-användarrelationer i ett tjänsteföretag (egen förenklad version, Wilson et al. 

2008:249) 
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3.3 Tjänstekvalitet 

Det finns ingen norm för att mäta vilken nivå ett företags tjänstekvalitet ligger på, utan det 

är vad varje kund evaluerar det som. Ett företag måste utgå från kundens upplevelse för att 

kunna förstå vad som spelar roll när man evaluerar en produkt eller tjänst. Det vanliga 

misstaget är att man endast ser på den så kallade tekniska kvaliteten istället för helheten. 

Med teknisk kvalitet menar man vad en kund får när han konsumerar en tjänst. Ju mer 

tekniskt orienterat ett företag är, desto lättare missar man att också koncentrera sig på den 

funktionella kvaliteten, det vill säga hur kunden upplever tjänsten. Dessutom föreslås att en 

tredje dimension kan läggas till, nämligen upplevelserummets kvalitet eller var kunden 

upplever tjänsten. Ofta ses denna dimension höra ihop med den funktionella kvaliteten, 

men i detta sammanhang är det värt att lyfta fram den som en tredje dimension eftersom 

stor fokus ligger just på upplevelserummet och hur det påverkar den upplevda kvaliteten. 

Den tekniska kvaliteten står som grund för kvaliteten, om kunden anser att detta är av dålig 

kvalitet, spelar de övriga dimensionerna sällan någon roll. Även om den tekniska kvaliteten 

står som bas, sätter kunden också vikt på hur och var tjänsten förbrukas. (Grönroos 

2007:73-75) 

Det finns alltså tre kvalitetsdimensioner som tillsammans utgör den upplevda kvaliteten. 

När det är frågan om en komplex tjänst som en tillställning; ett möte eller annat 

sammanträde som äger rum i ett hotells konferensfaciliteter bör man verkligen fundera på 

kvalitet utifrån alla tre dimensioner, vad, hur och var kunden upplever. Enligt hur Grönroos 

(2007:73-75) beskriver vad de olika dimensionerna innebär, kunde man för 

konferenstjänster skilja på vad som tillhör de tre olika dimensionerna på följande sätt: 

1. Teknisk kvalitet (vad): konferensrummet, vad som serveras, beställd utrustning, allt 

som beställts och avtalats om på förhand. 

2. Funktionell kvalitet (hur): hur personalen beter sig och sköter sina uppgifter, andra 

kunders beteende. 
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3. Upplevelserummets kvalitet (var): inredning, temperatur, atmosfär, doft, belysning, 

renhet 

Figur 6 illustrerar hur den totala upplevda kvaliteten utformas hos en kund. Man ser att 

förutom upplevd kvalitet påverkar också förväntad kvalitet på hur man slutligen evaluerar 

den totala upplevda kvaliteten på en tjänst. När upplevd kvalitet möter eller överstiger den 

förväntade kvaliteten anses kvaliteten vara bra. Om den förväntade kvaliteten av någon 

orsak är för hög, kommer den totala upplevda kvaliteten inte att vara subjektivt bra, även 

om den objektivt sett är bra. Den förväntade kvaliteten utformas av 

marknadskommunikation, försäljning, image, word-of-mouth, pr samt kundbehov och 

värde. Det handlar alltså om såväl interna som externa element från företagets sida. De 

element som företaget kan påverka, bör noga planeras så att de till högsta grad motsvarar 

verkligheten och den totala upplevda kvaliteten oftare blir bra. (Grönroos 2007:76-77) I 

detta arbete står fokus dock på den upplevda kvaliteten, och hur den via de diskuterade tre 

dimensionerna kan påverkas av en tillfällighet som tillsatt doft, inte på den totala upplevda 

kvaliteten. 
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Figur 6. Total upplevd tjänstekvalitet (Grönroos 2007:75-77, egen översättning) 
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Hur man på bästa möjliga sätt kunde mäta kvalitet har undersökts mycket och olika 

modeller för detta har utvecklats. De mest effektiva studierna har gjorts av Leonard Berry 

med kollegor och SERVQUAL - modellen de utvecklat är den mest kända av modeller som 

mäter kvalitet. Modellen fokuserar på att mäta kvalitet utgående från skillnader mellan 

förväntad kvalitet och upplevd kvalitet. (Grönroos 2007:82-83) I figur 7 illustreras fem av 

de ursprungliga 10 determinanterna som Berry, Parasuraman och Zeithaml hade med i sin 

ursprungliga modell. Dessa fem determinanter är pålitlighet, villighet, säkerhet, förståelse 

och påtaglighet. När man använder SERVQUAL-metoden som mätinstrument, fastställs 22 

attribut som beskriver de fem ovan nämnda determinanterna och som sedan evalueras av 

kunderna på en sjugradig skala. (Grönroos 2007:84) I detta sammanhang är man 

huvudsakligen intresserad av den upplevda kvaliteten, men modellen har ändå beaktats, 

eftersom den poängterar viktiga aspekter när det gäller tjänstekvalitet. Dessa kommer på ett 

tillämpat sätt att utnyttjas vidare i arbetets empiriska del, där den upplevda kvaliteten i olika 

förhållanden jämförs. 

 

Figur 7. Tjänstekvalitet utgående från Servqual-metoden (Wilson et al. 2008:79&84, Hanefors & 

Mossberg 2007:230) 
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3.4 Sammandrag av kapitlet 

En tjänst är abstrakt och består av en kärntjänst omringad av flera kringtjänster. För att 

kvaliteten på en tjänst skall upplevas som god, bör alla tjänstens delar upplevas positiva. En 

misslyckad kringtjänst påverkar helhetsupplevelsen. Nedanstående tre punkter 

sammanfattar de viktigaste karaktäristiska dragen för tjänster. 

1. Tjänster är processer som består av aktiviteter eller en serie av aktiviteter. 

2. Tjänster produceras åtminstone till viss grad samtidigt som de konsumeras. 

3. Kunden deltar, åtminstone i viss mån, som en medproducent då tjänsten produceras. 

En tjänst sker oftast i ett upplevelserum, som har sin egen inverkan på hur tjänsten upplevs. 

Människan upplever upplevelserummet med alla sina fem sinnen och det är därför viktigt 

att stimulera så många som möjligt av dessa för att skapa en helhetlig positiv upplevelse. 

Ett konferensrum är ett upplevelserum som i sin tur finns i ett hotell som i sig också kan ses 

som ett upplevelserum. På Klaus K har man satsat på planeringen av omgivningen. 

Hotellets inredning, design och namngivning baserar sig alla på det finska nationaleposet 

Kalevala. 

Det finns olika fysiska omgivningsdimensioner som tillsammans med den holistiska 

omgivningen påverkar en människas interna reaktioner, såväl kognitiva, känslomässiga och 

fysiologiska. Dessa reaktioner leder till ett beteende, som kan vara individuellt (spendera 

mera pengar, återvända till hotellet) eller socialt (interaktion mellan kunder och anställda). 

Tjänstekvalitet utgörs av den image kunden har samt hur han upplever tjänsten. Man kan 

dela upp upplevelsen till tre olika stadier: 

1. Teknisk kvalitet (vad): konferensrummet, vad som serveras, beställd utrustning, allt 

som beställts och avtalats om på förhand. 

2. Funktionell kvalitet (hur): hur personalen beter sig och sköter sina uppgifter, andra 

kunders beteende. 



 
36 

3. Upplevelserummets kvalitet (var): inredning, temperatur, atmosfär, doft, belysning, 

renhet 

Tjänstekvalitet kan också mätas utgående från hur kunden upplever Servqual - modellens 

fem dimensioner; pålitlighet, villighet, säkerhet, förståelse och påtaglighet. 

På basen av den teori som diskuterats i detta och föregående kapitel, kommer en 

experimentell undersökning att göras. Planen för denna undersökning kommer i detalj att 

presenteras i följande kapitel.  
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4 UNDERSÖKNINGSPLAN 

I detta arbete utgår undersökningen från en deduktiv ansats. Undersökningsmetoden är 

kvantitativ då en enkätundersökning utförs bland Hotel Klaus K:s konferensgäster. I de 

följande avsnitten kommer olika forskningsansatser och undersökningsmetoder att 

diskuteras samt de val som inför denna studie gjorts, att motiveras. Metoden för 

datainsamling kommer att presenteras och en översikt av enkäten att framställas. Val av 

lämplig doft för undersökningen diskuteras också. Vidare diskuteras undersökningens 

reliabilitet och validitet och olika statistiska analysmetoder förklaras. 

4.1 Val av ansats 

Det finns tre olika ansatser att närma sig ett forskningsämne, beroende på vad man vill få ut 

av resultaten. De olika ansatserna är den induktiva, den deduktiva och den abduktiva 

ansatsen, som är en kombination av de två först nämnda. (Patel & Davidson 2003:23-24) 

Saunders, Lewis & Thornhill (2000:89) menar att man först bör välja hur man närmar sig 

sitt problem för att sedan kunna göra vidare beslut till exempel kring forskningsmetoden.  

Den induktiva ansatsen används då man vill bygga upp nya teorier kring de resultat man får 

från sin undersökning. Den induktiva ansatsen används ofta då det endast finns lite 

existerande material kring ämnet. Målet med den induktiva ansatsen är att kunna få sådana 

resultat som framtida forskning kan basera sig på. Även om man gör en undersökning med 

hundratals observationer kan man sällan dra sådana slutsatser som kunde generaliseras. 

(Saunders et al. 2000:88-89; Ghauri & Grønhaug 2005:15; Patel & Davidsson 2003:24-25) 

Med deduktion, eller den deduktiva ansatsen avser man en undersökning där en existerande 

teori testas. Vid deduktiv ansats ställer man oftast hypoteser eller antaganden som sedan 

testas. Undersökningens resultat analyseras med jämförelse till de existerande teorierna. De 

hypoteser som gjorts kan antingen accepteras eller förkastas, beroende på resultaten. 

(Ghauri & Grønhaug 2005:15; Saunders et al. 2000:87) Om man vid deduktion använder 
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ett tillräckligt stort urval, kan resultaten generaliseras. Vad som är tillräckligt stort urval 

beror på undersökningens art. (Saunders et al. 2000:88) 

Ghauri & Grønhaug (2005:16) poängterar att de flesta forskare anser att de för det mesta 

använder en blandning av induktiv och deduktiv ansats vid sina undersökningar. Gränsen 

mellan dessa två ansatser är ibland så vag att man inte kan välja endast någondera. Då 

använder man ofta en kombination av dessa, abduktion. Den abduktiva ansatsen har 

identifieras av Patel & Davidsson (2003:23). Med den abduktiva ansatsen bildar man nya 

teorier som baserar sig på undersökning. Dessa teorier testas sedan vidare och utvecklas 

anefter. (Patel & Davidsson 2003:24-25). 

I detta arbete används deduktiv ansats för undersökningen. Arbetet har inletts med en 

genomgång av litteratur kring ämnet och tidigare forskning. Dessa har kritiskt diskuteras 

för att skapa en grund för vidare undersökning. En undersökning har sedan planerats och 

genomförts på lämpligaste sätt med tanke på undersökningens art. På basen av resultaten 

kan en diskussion föras och jämförelse mellan teori och empiri göras. 

4.2 Val av metod 

Det finns två typer av forskningsmetoder som kan användas för empiriska studier; 

kvalitativa och kvantitativa. Kvalitativa metoder ger resultat som svarar på frågorna hur och 

varför och svaren till kvalitativ data bör tolkas av en människa. Kvantitativa metoder igen 

är mer systematiska och ger resultat i siffror och mängder. En kvalitativ undersökning görs 

oftast med någon form av intervju, en personlig sådan eller en gruppintervju. En kvantitativ 

undersökning görs däremot oftast med en enkät som delas ut till ett urval av populationen. 

(Holme & Solvang 1997:75-78; Veal 1997:70-71)  

För denna undersökning har kvantitativ metod valts, eftersom den efter uteslutning anses 

vara lämpligast. För att få resultat som kan generaliseras måste ett tillräckligt stort sampel 

undersökas. Dessutom är man i denna undersökning intresserad över vad människor, i detta 

fall Hotell Klaus K:s kunder, anser om vissa fastställda frågeställningar. Man är inte 

intresserad över varför de tycker på ett visst sätt, utan snarare vad det tycker och hur de 
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evaluerar olika faktorer. Enkäten i denna undersökning är självadministrerad, då den delas 

ut till konferensgäster på plats, men ifyllandet sker självständigt (Cooper & Schindler 

2008:225). 

4.2.1 Experimentell undersökning 

Ett experiment är ett test där man på något sätt manipulerar en eller flera variabler för att 

testa hur det påverkar de övriga variablerna som testas. Det kan handla om människor eller 

fysiska helheter. I en experimentell undersökning bör det alltid finnas minst en oberoende 

och en beroende variabel. Man vill alltså veta om den oberoende variabeln påverkar den 

beroende variabeln. Manipulationen kan hända samtidigt eller innan mätningen av den 

beroende variabeln, men inte efteråt. Vid denna typ av undersökningar gäller det att vara 

noggrann med andra tillfälligheter som kan påverka den beroende variabeln. Eftersom 

experimentella undersökningar är känsliga för tillfälligheter görs de ofta i laboratorie-

förhållanden. (Cooper & Schindler 2008:244-245) I denna undersökning tillämpas 

experimentell undersökning, då man medvetet manipulerar den oberoende variabeln doft 

för att se ifall en ändring i den påverkar hur respondenterna evaluerar de beroende 

variablerna som behandlar tjänstekvaliteten. Undersökningen görs i en verklig omgivning 

utan att respondenterna är medvetna om att de utsätts för ett experiment. Respondenterna 

tror att de deltar i en vanlig undersökning kring tjänstekvalitet. Precis som alltid när man 

samlar in primärdata är det viktigt att man testar sitt verktyg och i detta fall 

omständigheterna innan den verkliga experimentella undersökningen inleds (Cooper & 

Schindler 2008:251). Inför undersökningen med doft på Klaus K har doften testats i bägge 

utrymmena för att finna lämplig nivå för att doften skall ha en effekt men inte bli 

överlägsen. För att kunna se ifall doften (den manipulerade variabeln i detta fall) har en 

effekt på hur kunder evaluerar tjänstekvaliteten, görs samma undersökning för en 

kontrollgrupp och för en grupp som utsätts för manipulation. När man vidare analyserar 

undersökningens resultat jämför man resultaten mellan kontrollgruppen och, låt oss kalla 

det, experimentgruppen. (Cooper & Schindler 2008:248-249) 
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4.3 Val av doft 

Doften som valts inför denna undersökning heter ”Happy Enjoy”. Doften är en populär doft 

inom doftmarknadsföring och väcker positiva känslor hos den som doftar. Enligt Pasila 

(2010) är doften ett säkert val eftersom den är allergitestad och borde tilltala både kvinnor 

och män i olika åldrar. Doftupplevelsen som ”Happy Enjoy” skapar är delad i tre ”lager”. 

Det man först känner av doften är frukt och bergamott. Dessa dofter stöds av det andra 

lagret, doften av iris och sandelträ. Det sista man doftar, som också blir i luften och stöder 

hela dofthelheten, är cederträ, kardemumma och en svag nyans av mysk. (Pasila 2010) Av 

dessa dofter anses bergamott, sandelträ, cederträ och kardemumma enligt undersökning 

ligga i mitten eller högt på preferensskalan då olika dofter testades på en grupp människor i 

samband med en omfattande doftstudie om butiksmiljöer. (Nordfält 2007:208-209) 

”Happy Enjoy” skapar en fräsch och exklusiv doftupplevelse och är populär i flera 

hotellmiljöer. Människor trivs med doften och eftersom doftupplevelsen är fräsch, borde 

människor utsatta för doften värdesätta miljön de befinner sig i på ett positivare sätt. (Pasila 

2010) 

Doften sprids på Klaus K med hjälp av en maskin som kan ses i nedanstående figur 8. 

Tekniken som maskinen sprider doft med är så kallad torrlufts doftsättning. Doftpatronen i 

maskinen är gjord av hårt gelé, vilket gör att doften torkar långsamt då det blåses luft på 

den. En doftpatron håller ungefär en månad. (Pasila 2010) 

 

Figur 8. Doftmaskin (Pasila 2010) 
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4.4 Genomföring av undersökning 

Undersökningen tog plats under januari – juni 2010. Enkäter delades ut bland Klaus K:s 

konferensgäster i konferensrummen Klubi och Wintti. Under tiden 11.1 – 26.2.2010 

samlades svar från kunder som fungerar som kontrollgrupp, alltså kunder som deltagit i 

tillställningar utan tillsatt doft. Svar från respondenter som deltagit i tillställningar då 

konferensrummen varit doftsatta samlades under tiden 15.3 – 4.6.2010. Nedan beskrivs de 

två konferensrum där undersökningen utförts. 

Wintti 

Wintti är ett sammanträdesrum som ligger på Klaus K:s högsta våning. Figur 9 visar 

bottenplan för rummet. Man kommer till utrymmet direkt med hiss, ingången är vid den 

vita pilen i bottenplanet. Det första utrymmet vid ingången används för kaffeservering, eller 

också som ett utrymme för workshops i mindre grupper. Utrymmet är öppet och det 

verkliga utrymmet där tillställningar huvudsakligen tar plats är till vänster i bottenplanet, 

där man kan se det långa bordet. Utrymmet rymmer som bäst 12 personer och används 

huvudsakligen för affärsmöten. Doftmaskinens placering är utmärkt med en röd boll i 

bottenplanet. Maskinen är placerad i ändan av rummet så att det huvudsakligen doftsätter 

det ”egentliga konferensrummet” och inte blandas med dofter som kan komma från möjlig 

servering vid entrén. (Klaus K 2010) 
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Figur 9. Bottenplan av Wintti (Klaus K 2010) 

Klubi 

Klubi är ett utrymme som rymmer högst 20 personer och används främst för inofficiella 

tillställningar, såsom bastukvällar. Även affärsmöten ordnas dock i rummet. Rummet har en 

egen ingång från gatan och man går ner en våning för att finna Klubi på källarvåningen. 

Figur 10 visar bottenplan för utrymmet. I samband med konferensrummet finns en 

bastuavdelning som också kan ses i bottenplanet. Doftmaskinen placerades direkt vid 

ingången för att skapa en direkt doftupplevelse. När maskinen är placerad vid ingången, 

sprids doften ända till trappuppgången och kunden kommer i kontakt med doften genast. 

(Klaus K 2010) 
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Figur 10. Bottenplan av Klubi (Klaus K 2010) 

4.4.1 Sampel 

Med population avser man den grupp individer man valt att undersöka (Davies 2007:55). I 

denna undersökning är populationen konferensgästerna på Klaus K. Från populationen 

deltar oftast endast en del, eller ett sampel, i en undersökning. Det finns olika sätt att 

utforma samplet; icke-sannolikhetsurval samt sannolikhetsurval. (Davies 2007:55; Holme 

& Solvang 1997:182-183) I denna undersökning tillämpas icke-sannolikhetsurval, närmare 

sagt tillfällighetsurval eller bekvämlighetsurval. Man undersöker med andra ord de som 
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finns tillgängliga, de av Klaus K:s konferensgäster som är villiga att delta i 

undersökningen. (Davies 2007:55-56; Holme & Solvang 1997:183)  

4.4.2 Enkäten 

Enkäten (se bilaga 1) har strukturerats och dess frågor har planerats på basen av den teori 

som behandlats i kapitlen två och tre, så att frågornas svar på bästa möjliga sätt skulle ge 

svar på syftet. Enkäten är uppdelad i två delar där den första delen behandlar 

bakgrundsfrågor och den andra delen sådana frågor som har att göra med tjänstekvaliteten 

och upplevelserummet. Eftersom skribenten inte själv fanns på plats för att samla in svar, 

inleddes enkäten med ett följebrev, där undersökningens art förklarades. I samband med 

enkäten utfördes också en utlottning av en gratis hotellnatt på Klaus K bland alla 

respondenter. Detta gjordes för att motivera Klaus K:s kunder att ställa upp och besvara 

enkäten. 

Som bakgrundsfrågor finns tre frågor om respondenten; kön, ålder och nationalitet. Dessa 

frågor finns till för att man på basen av resultaten, med hjälp av deskriptiv statistik, skall 

kunna se hurdan profil respondenterna har. Frågorna 4 – 7 behandlar respondentens 

förhållande till Klaus K och tillställningen i fråga. Fråga 4 rör konferensrummet som 

respondenten deltagit i en tillställning i. Fråga 5 rör tillställningens art man deltagit i och 

fråga 6 reder ut vad respondentens roll i tillställningen varit. Fråga 5 och 6 finns till för att 

stärka uppfattningen om respondentens profil. Fråga 7 är en öppen fråga om hur 

respondenterna skulle beskriva kvaliteten av Klaus K:s tjänster. Denna fråga finns med för 

att man möjligtvis skall kunna se ifall svaren på denna fråga tangerar de reslutat man får på 

frågorna kring tjänstekvaliteten. Frågan är öppen för att ge respondenten chansen att själv 

beskriva hans tankar kring kvaliteten på Klaus K. 

Frågorna 8 – 11 behandlar tjänstekvaliteten. Alla frågor är formade på samma sätt så att 

respondenten evaluerar olika faktorer för varje fråga på skalan 1 – 5. Frågorna 8 och 10 

berör samma faktorer, men i fråga 8 frågas faktorernas viktighet för respondenten medan 

fråga 10 frågar hur samma faktorer upplevts på Klaus K. Dessa frågor finns med för att 
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man skall av intresse kunna se hur respondenterna evaluerar de olika faktorerna i de olika 

frågorna samt ifall man kan se skillnader i evalueringarna mellan kontrollgruppen och den 

grupp respondenter som utsatts för doft. Faktorerna i frågorna är inredning, temperatur, 

atmosfär, doft, belysning, teknisk utrustning, service och renhet. Fråga 9 behandlar faktorer 

som utgör konferensprodukten. Respondenten evaluerar de olika faktorerna för sig men 

också tjänsten som helhet. Sista frågan, fråga 11 baserar sig på Servqual–modellen. Här 

evaluerar respondenterna tjänstens pålitlighet, personalens tjänstevillighet, säkerhetskänsla, 

personalens förståelse och tjänstens påtaglighet. Enkäten fanns tillgänglig både på engelska 

och finska (se bilaga 2) 

4.5 Validitet och reliabilitet 

När man analyser resultaten av en undersökning bör man beakta undersökningens validitet 

och reliabilitet, för att avgöra hur djupt man kan lita på resultaten. Med god validitet avser 

man att man mätt rätta frågor med rätta respondenter. Med reliabilitet avser man däremot 

tillfälligheter och fel som förekommer i resultaten, god reliabilitet förutsätter få fel eller 

saknande resultat. En undersökning med god reliabilitet påverkas sällan av tillfälligheter. 

(Lunddahl & Skärvard 1999:150-152; Patel & Davidson 2003:98) 

4.5.1 Validitet 

För att säkra god validitet för en undersökning bör man testa sitt mätredskap innan man 

använder det för den egentliga studien. På detta sätt säkrar man att frågorna förstås på rätt 

sätt och kan vid behov göra ändringar. (Patel & Davidson 2003:100) Med validitet avser 

man att svaren är ”giltiga”, vilket är svårt att kontrollera då det handlar om en 

enkätundersökning. Svarsalternativen bör vara sådana att alla kan finna ett lämpligt 

svarsalternativ, men ändå kan man inte vara säker på att de som svarar, svarar 

verklighetsenligt. (Home & Solvang 1997:94,156-157) Inför denna undersökning testades 

enkäten hos 10 personer som inte var kunder på Klaus K. Testpersonerna kommenterade 

frågornas uppställning, enkätens längd och lättheten att fylla i enkäten. Enkäten lästes också 
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igenom av Antti Pasila på Ideair samt Marc Skvorc (hotellchef) på Klaus K för att säkra att 

enkäten är korrekt och saklig. 

4.5.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet avser man mätinstrumentets tillförlitlighet. God reliabilitet förutsätter få 

slumpmässiga fel som kan förekomma vid undersökningen. Vid en kvantitativ 

undersökning är tillfälligheter orsakade av intervjuaren sällsynta, eftersom det sällan finns 

direkt kontakt till respondenterna. Reliabiliteten påverkas dock av respondentens 

tillförlitlighet och olika omständighetsrelaterade tillfälligheter som kan påverka svaren. 

Frågorna kan missuppfattas eller vara för svåra att svara på och då är de svar man får inte 

nödvändigtvis eniga med verkligheten. (Patel & Davidsson 2003:101-102) God reliabilitet 

förutsätter också att det insamlade materialet kodas och tolkas på rätt sätt. Mätinstrumentet 

skall vara planerat så att misstolkning varken förekommer hos respondenten eller hos den 

som tolkar svaren. Förutom att svaren tolkas rätt, skall de vidare också presenteras så att 

utomstående kan tolka resultaten rätt. (Holme & Solvang 1997:163-165) 

4.6 Statistiska test 

För att kunna analysera kvantitativt undersökningsmaterial kan man göra olika statistiska 

test. Man kan analysera data med deskriptiv statistik eller hypotesprövande statistik. (Patel 

& Davidson 2003:109) För att analysera materialet i denna undersökning används både 

deskriptiv och hypotesprövande statistik. Dessutom används profilanalys (Grönroos 1975) 

för att grafiskt se trender i reslutaten. Dessa förklaras utförligare vidare i detta stycke. 

4.6.1 Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik används för att förklara huvuddragen av det samlade materialet. 

Materialet presenteras med olika tabeller och figurer och målet är att på bästa möjliga sätt 

skriftligt och visuellt presentera de viktigaste resultaten. Med deskriptiv statistik vill man 

inte testa resultaten, utan endast presentera dem. (Patel & Davidsson 2003:109-111) I detta 

arbete presenteras resultaten i procentuella diagram och tabeller. Dessutom förklaras 
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resultat kring tjänstekvalitet i textform. Som stöd för deskriptiv statistik används 

hypotesprövande statistik.  

4.6.2 Hypotesprövande statistik 

För att analysera resultaten kommer t-test med två oberoende (independent samples test) 

samt två av varandra beroende (dependent samples t-test) grupper att användas. T-test för 

två oberoende grupper används då man jämför resultaten mellan kontroll- och 

experimentgruppen. T-test för två beroende grupper används då man jämför den förväntade 

och den upplevda kvaliteten. I alla t-test är noll-hypotesen att det inte finns skillnader 

mellan de två jämförda grupperna. I testen används signifikansnivån 95 %, vilket betyder 

att då p-värdet är mindre än 0,05, förkastas noll-hypotesen och man kan påstå att 

skillnaderna mellan grupperna är statistiskt avgörande, eller signifikanta. (Cooper & 

Schindler 2008: 486-491; Saunders, Lewis & Thornhill 2007:447-448) För att se även 

mindre variationer och få förståelse för resultaten även om de inte är statistiskt märkbara, 

används profilanalys. 

4.6.3 Profilanalys 

Med en profilanalys kan man jämföra olika profiler med varandra (Grönroos 1975:8). 

Profilanalys används i resultatredovisningen för denna undersökning för att visuellt kunna 

framställa resultaten och jämföra om den tillsatta doften påverkat evalueringen av 

tjänstekvaliteten. 

Med en profil menar man i detta sammanhang ett mått som en given population har av ett 

speciellt objekt. I denna undersökning är dessa objekt de olika attributen som 

respondenterna evaluerar i frågorna 8-11. Profilanalys kan användas på olika sätt, men den 

största användbarheten har metoden just vid en jämförande analys. En jämförelse kan vara 

av olika karaktär och i detta arbete tillämpas metoden med att analysera ”olika åtgärders 

effektivitet för attitydförändringar”. Med olika åtgärder avses i detta sammanhang den 

tillsatta doften. (Grönroos 1975:3) Det ursprungliga sättet att mäta attityder är att med en 

sjugradig skala där ändpunkterna består av motsatspar se hur respondenten evaluerar sin 
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egen åsikt eller attityd. Vidare har man också använt andra än dessa sjugradiga skalor. 

(Grönroos 1975:4,6) I detta arbete tillämpas en femgradig skala, där respondenten evaluerar 

1) hur viktiga vissa attribut är 2) hurdan kvalitet de upplever tjänstens olika delar ha 3) hur 

bra vissa attribut upplevs fungera och 4) hur starkt man är av samma åsikt kring ett antal 

påståenden. De frågor och motsatspar som i denna undersökning kommer att resoneras 

kring är alltså: 

1. Fråga 8 om hur viktiga kunderna anser olika attribut i upplevelserummet vara. 

(1=inte alls viktigt, 5=mycket viktigt) 

2. Fråga 9 om hur kunderna evaluerar kvaliteten på kärntjänsten och de olika 

kringtjänsterna. (1=mycket dålig kvalitet, 5=mycket bra kvalitet) 

3. Fråga 10 om hur kunderna upplever samma attribut som i fråga 8 under deras 

tillställning. (1=mycket dåligt, 5=mycket bra) 

4. Fråga 11 om vad kunderna anser om olika påståenden kring tjänsten. (1=inte alls av 

samma åsikt, 5=helt av samma åsikt) 

För att analysera resultaten mäter man medeltal för varje skala eller attribut och jämför 

sedan dessa. Man ritar upp en graf där man ser medeltalen för de grupper man jämför. Man 

ritar med andra ord upp två profiler för varje fråga. Man kan på basen av det man ser tolka 

resultaten men man kan också stöda dessa resultat med statistiska test för att kunna påstå 

om det finns statistiska skillnader mellan objekten. (Grönroos 1975.7-8) 

Undersökningens syfte är inte att kunna generalisera resultaten eller att på basen av 

resultaten kunna påstå att doft påverkar eller inte påverkar på hur kunder upplever 

tjänstekvaliteten. Istället vill man med denna undersökning få en idé om hur doft kunde 

påverka tjänstekvaliteten. Undersökningens reslutat kan fungera som bas för en vidare 

bredare undersökning kring ämnet. 
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5 RESULTAT OCH DISKUSSION 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat först att redogöras för och sedan kritiskt 

analyseras och diskuteras. Resultaten kommer att redogöras för, i enhetligt med enkätens 

uppställning. Analysdelen följer resultatredovisningen samt arbetets uppbyggnad.  

5.1 Resultat 

I detta kapitel kommer de väsentliga resultaten från undersökningen att presenteras. Först 

presenteras bakgrundsfakta om respondenterna för att få en djupare förståelse för de övriga 

resultaten. Därefter presenteras frågor kring kvalitet med hjälp av olika statistiska test. Först 

presenteras svaren på allmän nivå och sedan jämförs resultaten mellan kontrollgruppen och 

experimentgruppen.  

5.1.1 Respondenternas bakgrund 

Figur 11 visar hurdan fördelning det är kön emellan hos respondenterna. Man kan se att 

majoriteten, eller 62 % av respondenterna är män. 38 % av respondenterna är kvinnor. 

Totalt svarade 60 personer på enkäten, varav 30 tillhör kontrollgruppen och 30 

experimentgruppen. 

62%
38%

Man
Kvinna

 

Figur 11. Könsfördelning 
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I tabell 2 ser man åldersfördelningen bland respondenterna. Dryga 40 % tillhör 

åldersgruppen 20 – 29 år, medan endast några procent av respondenterna är under 20 år. Ca 

20 % av respondenterna är 30 – 39 år gamla och en lika stor grupp är 40 – 54 år gamla. 10 

% av respondenterna är över 55 år. Tabell tre visar respondenternas nationalitet. Vi kan se 

att majoriteten var finska medborgare, då endast 5 % var utlänningar. Dessa 5 % kom från 

Tyskland och Spanien. 

Tabell 2. Åldersfördelning 

Ålder Percent

<20 3,3
20-29 41,7
30-39 23,3
40-54 21,7
>55 10,0
Total 100,0  

Tabell 3. Nationalitet 

Nationalitet Percent

Finskt 95
Annat 5
Total 100  

5.1.2 Tillställning på Klaus K 

Figur 12 berättar att 55 % av respondenterna deltog i en tillställning i konferensrummet 

Klubi och resten 45 %, deltog i en tillställning i Wintti. Fördelningen mellan de två 

undersökta konferensrummen är alltså jämn.  
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Figur 12. Mötesrum på Klaus K 

Figur 13 visar hurdana tillställningar respondenterna deltog i. Hälften deltog i någon typ av 

workshop medan 17% deltog i ett affärsmöte. 27% deltog i en tillställning som inte var 

affärsmässig och 7% deltog i någon annan typ av tillställning. 

AnnatFritid/icke-
affärsmässigt

WorkshopAffärsmöte

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
7%

27%

50%

17%

 

Figur 13. Typ av tillställning 

I figur 14 kan man se hurdana roller respondenterna hade i den tillställning de deltog i. 

Majoriteten (85 %) var gäst, medan endast några procent var arrangerare och 7 % 

uppträdde under tillställningen. 5 % ansåg sig ha någon annan roll i tillställningen.  
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Figur 14. Roll i tillställningen 

5.1.3 Kvaliteten på Klaus K 

När man allmänt ser på undersökningens resultat, är kvaliteten på Klaus K:s konferenstjänst 

bra. Medeltalen på de olika attributen i de olika frågorna ligger mellan tre och fem, för det 

mesta kring fyra. På skalan ett till fem är fem det bästa vitsordet man kunde ge.  

Svaren på fråga åtta tyder på att förväntningarna är höga. Respondenterna anser att alla 

tillfrågade attribut är viktiga med tanke på en konferenstjänst. Renhet anses vara viktigast, 

då attributets medeltal är 4,48 medan doft ansågs vara minst viktig med medeltalet 3,82. De 

andra attributen ligger mellan dessa två. 

I fråga 9 frågades hur nöjda respondenterna är med kärntjänsten och de olika 

kringtjänsterna. Respondenterna är nöjdast med personalen (medeltal 4,22) och minst nöjd 

med tekniken på konferensrummet (medeltal 3,70). Överlag är kunderna på Klaus K alltså 

även enligt denna fråga nöjda med servicen.  
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I fråga 10 skulle respondenterna evaluera hur nöjda de är med olika attribut som har att 

göra med konferensrummet. I denna fråga blev största delen av attributen med ett medeltal 

på under fyra. De två attributen med lägsta medeltalen är temperatur (3,58) och teknisk 

utrustning (3,68). De två attribut respondenterna är nöjdast med är betjäningssmidigheten 

och renheten, då bådas medeltal är över fyra.  

Fråga 11 presenterade olika påståenden och respondenterna skulle evaluera ifall de håller 

med påståendet eller inte. Största delen av respondenterna höll mer eller mindre med de 

olika påståenden som behandlade konferenstjänstens olika områden. Även enligt fråga 11 

ansåg respondenterna alltså att kvaliteten på Klaus K:s konferenstjänst är bra. De bästa 

vitsorden gavs åt påståendet ”andra gäster störde inte vår tillställning”, vars medeltal är 

4,60. 

De lägsta enskillda vitsorden gavs åt catering i fråga nio och säkerhet i fråga 11. Dessa två 

attribut kommenterades också fritt vid sidan om på enkäten. I vissa fall hade lunchen 

försenats rejält, vilket ledde till att tillställningen som helhet upplevdes sämre. Vissa 

respondenter ansåg att säkerheten inte sköttes som den skall, då dörren till 

konferensrummet inte var låst under lunchen, som serverades i hotellets restaurang. 

5.1.4 Profilanalys 

I detta stycke presenteras resultat utgående från profilanalys. Figurerna 15, 16 och 17 

framställer visuellt skillnader mellan kontroll- och experimentgruppen. I bilaga 3 finns 

tabeller där man kan se de exakta värden som finns i nedanstående figurer. Dessutom kan 

man i bilaga tre läsa p-värden för skillnaderna som profilanalysen presenterar. 
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Figur 15. Profilanalys, tjänstens kvalitet. 

Figur 15 presenterar skillnader mellan kontroll- och experimentgruppens svar i fråga 9 om 

kärn- och kringtjänsterna. Man kan se att då rummet varit doftsatt har största delen av 

tjänstens delar värderats högre än då rummet inte varit doftsatt. Catering och 

helhetstjänsten har värderats lägre då rummet varit doftsatt. Vid några tillfällen hade 

lunchen försenats vilket ledde till att helheten upplevts dålig. Detta förklarar varför dessa 

två attribut upplevts sämre. I inga fall är skillnaderna mellan grupperna signifikanta (95 % 

konfidensintervall). Dock kan man se en trend om att kvaliteten på tjänsten upplevs bättre 

då rummet är doftsatt. 



 
55 

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

In
re

dnin
g

Tem
pe

ra
tu

r

Stä
mning Doft

Bely
sn

ing

Tek
nik

Bet
jänin

gs
sm

idi
gh

et

Renh
et

Ingen doft

Doft

 

Figur 16. Profilanalys, upplevelserummets kvalitet. 

Figur 16 visar profilanalysresultat för fråga 10. Svaren från kontroll- och 

experimentgruppen är mycket lika varann och inga signifikanta (95 % konfidensintervall) 

skillnader kan ses. Endast temperatur och doft har värderats högre då rummen varit 

doftsatta. Resten av attributen har värderats ungefär lika inom båda grupperna. Under tiden 

då svar samlades av kontrollgruppen var det vinter, medan experimentgruppens svar 

samlades under våren. Detta kan förklara skillnaden i hur temperaturen värderats. Att 

doften värderats högre då rummen var doftsatta var förväntat. Skillnaden mellan kontroll- 

och experimentgruppen är dock liten också här.  
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Figur 17. Profilanalys, kvalitetspåståenden. 

Figur 17 visar profilanalysens resultat mellan kontroll- och experimentgruppen i fråga 11. 

Båda grupperna har värderat de olika påståenden väldigt lika. Det första (tillställningen 

löpte förväntat) och det sista (andra gäster störde inte tillställningen) påståendet värderades 

en aning sämre då rummen var doftsatta. Inga signifikanta (95 % konfidensintervall) 

skillnader kan dock ses här. 

5.1.5 Förväntad - upplevd kvalitet 

Frågorna 8 och 10 behandlande samma attribut, då man i fråga 8 bad respondenterna 

avgöra hur viktiga de anser att de olika attributen är i en tillställning. I fråga 10 skulle 

respondenterna däremot avgöra hur kvaliteten på respektive attribut upplevts på Klaus K. 

Tabell 4 visar resultaten mellan förväntat och upplevt då ingen doft var tillsatt i rummen 

medan tabell 5 visar motsvarande resultat för experimentgruppen, det vill säga då rummen 
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var doftsatta. Förutom medeltalen för förväntad och upplevd kvalitet för varje attribut, ser 

man i tabellen skillnaden mellan dessa värden samt signifikansnivån (p) för skillnaden. 

Signifikansnivån har mätts med ett t-test för två av varandra beroende variabler.  

Tabell 4. Förväntad – upplevd kvalitet utan doft 

Ingen doft Medeltal (förväntad) Medeltal (upplevd) Skillnad p
Inredning 4,10 3,90 -0,20 0,184
Temperatur 4,37 3,47 -0,90 0,003
Stämning 4,47 4,03 -0,43 0,003
Doft 4,00 3,83 -0,17 0,258
Belysning 4,17 4,13 -0,03 0,845
Teknik 4,10 3,67 -0,43 0,017
Betjäningssmidighet 4,50 4,17 -0,33 0,023
Renhet 4,60 4,43 -0,17 0,169  

I tabell 4 ser vi att alla attribut upplevts sämre än förväntat. Signifikant (konfidensintervall 

95 %) är skillnaden för temperatur, stämning, teknik och betjäningssmidighet. Det är svårt 

att säga varför skillnaden på dessa attribut är signifikant, har förväntningarna varit för höga 

eller kunde man ha gjort något bättre på Klaus K. 

Tabell 5. Förväntad – upplevd kvalitet med doft 

Doft Medeltal (förväntad) Medeltal (upplevd) Skillnad p
Inredning 3,77 3,80 0,03 0,823
Temperatur 4,07 3,70 -0,37 0,070
Stämning 3,93 3,80 -0,13 0,475
Doft 3,63 4,03 0,40 0,031
Belysning 3,83 3,80 -0,03 0,769
Teknik 4,03 3,70 -0,33 0,039
Betjäningssmidighet 4,27 4,17 -0,10 0,630
Renhet 4,37 4,23 -0,13 0,255  

Tabell 5 visar skillnaderna på förväntningarna och det upplevda för experimentgruppen. 

Till skillnad från kotrollgruppen kan man här se att medeltalen på den upplevda kvaliteten 

av inredning och doft här högre än det förväntade. Skillnaden mellan den förväntade och 

upplevda kvaliteten på doft är i detta fall signifikant (p=0,03<0,05). Skillnaden mellan 

förväntad och upplevd kvalitet är genomgående lägre (mindre negativ) i tabell 5 vilket 

tyder på att doften påverkat positivt på respondenternas evaluering. 
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5.2 Diskussion 

Målet med detta avsnitt är att knyta samman undersökningens resultat med den teori som 

redogjorts för i arbetets kapitel två och tre. Undersökningens resultat diskuteras med 

utgångspunkten i den kunskap som teoridelen gett oss. Validiteten och reliabiliteten av 

resultaten diskuteras också i detta avsnitt.  

Kvaliteten på Klaus K mättes utgående från Grönroos (2007) kvalitetsuppfattning samt 

Servqual-metodens grunder (Grönroos 2007; Wilson et al. 2008; Hanefors & Mossberg 

2007:230). Allmänt sett är kvaliteten på Klaus K bra. Medeltalen på största delen av 

kvalitetsfrågorna ligger kring fyra (skala 1-5). Klaus K är ett relativt nytt hotell med ett 

unikt koncept som gör att hotellet skiljer sig från sina konkurrenter. Detta medverkar dels 

till att kvaliteten förväntas vara hög, men också till att kvaliteten upplevs som bra. 

Grönroos (2007) modell om total upplevd tjänstekvalitet utgår från den upplevelse 

förväntningarna och det upplevda tillsammans utgör. Till den upplevda kvaliteten bidrar 

såväl teknisk och funktionell kvalitet samt upplevelserummets kvalitet. Dessutom påverkar 

företagets image den upplevda kvaliteten. Enligt denna undersökning är Klaus K:s image 

bra, såväl som konferenstjänstens olika delar. Även om förväntningarna på tjänsten är höga, 

är också den totala upplevda kvaliteten på Klaus K hög. Servqual-metoden föreslår att mäta 

tjänstekvalitet med att uttrycka påståenden som kunderna sedan evaluerar. Kunderna på 

Klaus K anser att tjänstekvaliteten är bra då de evaluerade påståenden om pålitlighet, 

villighet, säkerhet, förståelse och påtaglighet av tjänsten. Kvaliteten på olika påtagliga 

(tangibles) och opåtagliga (intangibles) attribut i upplevelserummet anses enligt 

undersökningen också vara bra. Överlag anses kvaliteten på Klaus K vara jämn och bra, då 

det inte finns desto större spridning bland svaren. 

Doftens inverkan på kvaliteten mättes med oberoende och beroende t-test (se stycke 4.6.1 

och 4.6.2). Resultaten visar inga statistiskt signifikanta skillnader mellan kontroll- och 

experimentgruppen. Profilanalysen tillåter att analysera mindre skillnader mellan kontroll- 

och experimentgruppens resultat, även om de inte är statistiskt signifikanta. De två 

jämförda gruppernas resultat är dock genomgående så nära varann att det är svårt att göra 
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påståenden kring rådande trender i resultaten. För vissa variabler har experimentgruppen 

värderat kvaliteten högre, men samtidigt är kvaliteten på andra varaibler högre enligt 

kontrollgruppen. Man kan alltså inte påstå att den tillsatta doften i detta fall skulle förbättra 

kvaliteten. En orsak till att resultaten ser ut som de gör kan vara att undersökningen gjorts 

under en lång tid, med ett litet sampel. Ett större sampel och en kortare undersökningstid 

kunde ha gett tydligare resultat, åt någotdera håll. Det är dock svårt att säga ifall resultaten 

skulle ändra om omständigheterna var andra. Kontrollgruppens svar samlades in under 

vintertid medan experimentgruppens svar samlades under våren. De olika årstiderna kan 

påverka människors humör och således indirekt på svaren. Dessutom kan doften upplevas 

på olika sätt beroende på temperaturen i upplevelserummet. En enskild del av 

helhetstjänsten som upplevs negativt kan påverka helhetsuppfattningen. Bland de 

respondenter som tillhör experimentgruppen, råkade en grupp ut för försenad lunch vilket 

kan ses i svaren som sämre vitsord för helhetsupplevelsen. Svaren för denna grupp har 

kunnat på grund av lunchen vara genomgående sämre. Om lunchserveringen skulle ha 

fungerat enligt överenskommet, skulle svaren ha kunnat se annorlunda ut.  

En intressant signifikant skillnad i resultaten kan ses då man med två av varandra beroende 

gruppers t-test jämför frågorna 8 och 10, den förväntade och upplevda kvaliteten av 

tjänsten. När man ser på resulaten hos kontrollgruppen ser man att den upplevda kvaliteten 

för alla variabler är sämre än den förväntade kvaliteten. Hos experimentgruppen upplevs 

kvaliteten för två av variablerna högre än förväntat. Dessa är inredning och doft. Kvaliteten 

för doft upplevs signifikant högre än förväntat. Förväntningarna var för varje variabel högre 

hos kontrollgruppen, även för variabeln doft. Den upplevda kvaliteten för doft var ändå 

högre enligt experimentgruppen, där den upplevda kvaliteten alltså var signifikant högre än 

den förväntade kvaliteten. 

Doftens inverkan på kvalitet har inte undersökts tidigare, men flera undersökningar tyder på 

att doft i många sammanhang fungerar positivt för företag. Tidigare undersökningar visar 

att doft ökar produktminnet och stärker produktassociationer (Mindlin 2009) samt att 

kunder spenderar mera tid och är färdiga att betala mera för produkter i doftsatta 

butiksmiljöer (Morrin 2009; Spangenberg et al. 2004:17-20; Österberg 2008). Man har 
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också positiva undersökningar om hur dofter ökar på en enskild produkts försäljning (Ideair 

2010, Hultén et al. 2008) och doft har även påståtts påverka människors humör och 

beteende positivt (Emsenhuber 2009). Sammanhang där doften inte går att undvika kan ha 

negativa följder, som när morsdagens Hufvudstadsbladet doftsattes (Pasila 2010). Liknande 

resultat visar undersökningen där respondenterna uttryckte i vilka sammanhang på ett hotell 

de helst skulle möta en tillsatt doft. Enligt undersökningen anses doft passa bäst i utrymmen 

där man endast spenderar en kort tid, såsom entrén, lobbyn och andra allmänna utrymmen. 

(Kuusjärvi & Naumanen 2006) Resultaten för denna undersökning tyder på att doft inte 

påverkar den upplevda kvaliteten, varken positivt eller negativt. Resultaten tyder inte på att 

en tillsatt doft i ett konferensrum skulle inverka negativt på kunderna, men doften bidrar 

heller inte till en bättre upplevd kvalitet. Resultaten mellan förväntningarna och det 

upplevda visade dock en genomgående trend om att doften kunde ha en positiv effekt på 

hur kunder evaluerar kvaliteten. Även om man inte här kan direkt påstå att doften inverkar 

på konferenstjänsters kvalitet, kan man se trender om att en doft i andra omständigheter kan 

ha en positiv inverkan på den upplevda kvaliteten.  

5.2.1 Reliabilitet och validitet 

Validiteten i denna undersökning kan anses vara bra. Med tanke på syftet har rätta frågor 

ställts till rätt grupp, en grupp som har den information man varit intresserad av. Eftersom 

undersökningen gjorts med en enkät och skribenten inte varit på plats då enkäten fyllts i, är 

det svårt att avgöra ifall svaren är giltiga. Innan undersökningen utfördes, testades enkäten 

hos flera försökspersoner för att säkra att lämpliga svarsalternativ kan hittas för varje fråga. 

Klaus K:s hotellchef Marc Skvorc och Antti Pasila från Ideair gick också igenom enkäten 

för att se ifall de fann några sakfel. Eftersom inga fel i den slutliga enkäten fanns, kan man 

fortfarande påstå att validiteten i denna undersökning är bra. Resultatens jämnhet tyder på 

att de populäraste svarsalternativen på frågorna 8 – 11 varit tre eller fyra på den givna 

skalan. Detta leder till att resultaten i sig är intetsägande, men orsaken till att 

respondenterna svarat så är omöjlig att veta. Antingen är respondenterna av den åsikten, 

eller så är det enklast att ge ett svar som ligger mitt i en skala, speciellt om man inte är 

säker på sin ståndpunkt. 
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Undersökningens reliabilitet bör ifrågasättas av olika skäl. Eftersom enkäten testats innan 

den egentliga undersökningen utförts kan man påstå att missuppfattningar av frågor 

knappast skett, åtminstone i sådana drag att de skulle påverka undersökningens resultat. 

Reslutatens kodning och tolkning sker med hjälp av statistiska test, vilket också tyder på 

god reliabilitet. Denna undersökning har brister med tanke på tillfälligheter som kunnat 

påverka resultaten. Dessutom känner man inte till om respondenterna är tillförlitliga eller 

inte. Såsom redan diskuterats ovan i samband med undersökningens validitet, vet vi inte om 

respondenternas svar är utfunderade och verklighetsenliga. Någon kan exempelvis ha gett 

sina svar när han haft bråttom, och därför inte tagit sig all tid att fundera igenom sina svar. 

Den största osäkerheten med tanke på undersökningens reliabilitet kommer från varierande 

omständigheter som rått under undersökningen. Undersökningen har tagit plats under en, i 

detta fall, relativt lång period (fem månader), vilket gör att omständigheterna lätt kan ha 

ändrat. En yttre faktor som med säkerthet ändrat under undersökningens gång är vädret. 

Från vinter till tidig sommar kan temperaturförändringar vara stora. Ändringar i 

temperaturen ute kan påverka antingen den verkliga temperaturen inne, eller hur 

respondenten upplever temperaturen. Om den verkliga temperaturen ändrat i 

konferensrummen, kan det också ha påverkat doftupplevelsen. Respondenterna som 

deltagit i undersökningen har tagit del av olika typer av tillställningar, vilket också kan 

påverka resultaten. Tillställningens art eller anda har kunnat påverka respondentens åsikter 

om omgivningen. På samma sätt har ens eget humör kunnat påverka svaren. En ytterligare 

faktor som kunnat påverka undersökningens resultat är personalen. I de olika 

tillställningarna kan personalen ha varierat och med sitt intryck påverkat på hur 

respondenterna upplevt helheten. En tillfällighet som möjligtvis också påverkat resultaten i 

denna undersökning var lunchserveringen som var försenad för en grupp bland 

respondenterna i experimentgruppen. 
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6 SLUTORD 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas arbetet. Förslag för vidare undersökning ges 

också. Dessutom ges idéer till hur Klaus K kunde använda dofter för att stärka sin 

verksamhet. 

Syftet med detta arbete var att se ifall en tillsatt doft i ett konferensrum bidrar till den 

upplevda kvaliteten. Effekten av doft i olika servicemiljöer har undersökts tidigare, men 

inga resultat kring doft och kvalitet finns. Som objekt för undersökningen valdes 

designhotellet Klaus K. Resultaten visar att kvaliteten på Klaus K:s konferenstjänst är bra. 

Enligt denna undersökning har den tillsatta doften ingen signifikant inverkan på den 

upplevda kvaliteten, även om vissa tecken om förbättrad kvalitet vid tillsatt doft kan ses i 

resultaten.  

Tidigare undersökning visar att användning av dofter i många sammanhang fungerar 

fördelaktigt för företag. Även om resultaten i detta sammanhang inte tyder på en förbättrad 

kvalitet utesluter de inte att en tillsatt doft i något annat sammanhang kunde påverka 

kvaliteten. Tvärtom ger undersökningen en god grund för vidare forskning kring ämnet. 

Eftersom kvaliteten på Klaus K överlag anses vara bra, är det svårt att se skillnader i hur 

doften inverkat. När kvaliteten utan doft anses vara bra (vitsord 4 på skalan 1-5), är det 

svårt om inte omöjligt att med hjälp av en tillsatt doft förbättra den till utmärkt (vitsord 5 på 

skalan 1-5). För att tydligare se ändringar i kvaliteten kunde man göra en liknande 

undersökning i ett hotell där man redan vet att kvaliteten inte är så bra och man vill göra 

något för att förbättra den. Då kunde man se ifall den enskilda faktorn doft ensam kan ändra 

kvalitetsuppfattningen. 

Eftersom kvaliteten på Klaus K:s konferenstjänster anses vara hög även utan en tillsatt doft, 

är användning av doft med syftet att förbättra kvaliteten inte aktuellt för Klaus K. Däremot 

kunde designhotellet fundera på att ytterligare stärka sin image och sitt unika koncept med 

att skapa en helhetlig doftupplevelse, genomgående för hela hotellmiljön. I hotellmiljön 

finns olika teman, som kunde stärkas med olika, till varje tema lämpliga dofter. Via 
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ytterligare undersökningar och testningar kunde Klaus K även finna sig en signaturdoft som 

på lång sikt kunde stärka brandet. 

En ny liknande undersökning med ett annorlunda mätinstrument eller andra omständigheter 

kunde vara intressant att göra i framtiden. En liknande undersökning kunde utföras under 

övervakning eller i en rent experimentell omgivning. Då kunde man konkretare se hur 

doften möjligtvis påverkar kvaliteten. Möjligtvis kunde man utföra intervjuer som stöd för 

en enkät för att få djupare förståelse kring kvalitetsuppfattningen. Man kunde också fundera 

på att undersöka effekten så att man avslöjar för respondenten vad man egentligen 

undersöker. Dock kan man då få förvrängda resultat eftersom respondenten kanske 

vilseleds med att avslöja den tillsatta doften, respondenten kanske förstår att en högre 

kvalitet förväntas och svarar enligt det. Om man utförde intervjuer som stöd för en 

enkätundersökning kunde man se ifall det finns ett samband med respondentens humör och 

hur kvaliteten evalueras. Man kan också tänka på att ställa frågorna på ett annat sätt. 

Nordfält (2007:212) föreslår att effekter av doft kan lättare förekomma då respondenten 

värderar på globala mått (”jag gillade sortimentet”) istället för utvärderade mått 

(”sortimentet hade bra kvalitet”). Man kunde alltså fundera på frågeställningen och 

möjligtvis göra den enklare för respondenten. 

En likadan undersökning som utförts i detta arbete kunde göras med ett större sampel under 

en kortare tid. Då skulle man ha ett kompaktare material och färre tillfälligheter skulle 

påverka resultaten. Om en undersökning gjordes under en längre period med ett större 

sampel och fler undersökningsställen, kunde det även vara intressant att testa om det finns 

skillnader i hur olika dofter påverkar kvalitetsuppfattningen. Man kunde utföra en 

undersökning i en annan miljö och jämföra om det finns skillnader i hur kvaliteten ändras 

beroende på undersökningsmiljön. Kunde man exempelvis påstå att en doft förbättrar 

kvaliteten på en restaurang, men inte i ett konferensrum? Om ett större sampel hade samlats 

för denna undersökning, hade man jämfört resultaten mellan kön samt mellan olika 

åldersklasser. Detta kunde vara en uppgift för framtida undersökningar.  
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Detta arbete behandlar doftmarknadsföring och ger en uppfattning om vad det innebär. 

Resultaten visar att en tillsatt doft inte påverkar kvaliteten på designhotell Klaus K, men 

utesluter inte möjligheten att doft kan påverka kvaliteten i ett annat sammanhang. Plats för 

innovativ testning och forskning kring ämnet finns och nya sätt att använda dofter kommer 

att komma fram. Enbart teknisk utveckling inom branschen kommer att ge företag fler 

möjligheter att använda dofter. Det är givet att dofter har en effekt på konsumenter vid 

olika tillfällen och att företag på flera sätt kan ha nytta av att använda dofter. Hur, vad och 

var är frågor som måste funderas ut skilt för varje företag. Man kan inte anta att det som 

fungerar för någon också fungerar för andra. Doften måste vara kongruent med 

produkten/tjänsten/företaget och det viktiga är att helheten är väl planerad. Företag bör inte 

endast ta i beaktande användningen av dofter, utan helhetligare sträva till att bidra till 

människans alla sinnen.  
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BILAGA 1 
 

Survey on service quality at Klaus K 

 

Dear respondent, 

I am writing my Master’s Thesis on perceived service quality in Klaus K hotel. The aim of 

the study is to define the level of quality on conference services and based on the results 

help developing the quality further. I would appreciate if You would have a moment to fill in 

the attached questionnaire. A lottery of one weekend night in an Envy Room at Klaus K will be 

conducted among all respondents. 

 

Best regards, 

Charlotta Kullberg 

Graduate Student 

Hanken School of Economics 

The Department of Marketing 

charlotta.kullberg@hanken.fi 

 



 

Questionnaire 

Background questions 

1. Gender?  a) Female   b) Male 

2. Age?  a) <20   b) 20 – 29   c) 30 – 39   d) 40 – 54   e) 55> 

3. What is your nationality? a) Finnish   b) Other, what:________________________ 

4. In which meeting room did the meeting/event you attended take place?      a) Wintti   b)Klubi 

5. What type of meeting/event did you attend? 

a) Generic business meeting   b) Workshop/brainstorming   c) Casual/Non-Business 

d) Other, what:_________________________________ 

6. What was your position in this event? 

a) Organizer   b) Speaker   c) Guest   d) Other, what: ________________________________ 

7. How would you, in your own words, describe the image you have on the services of Klaus K? 

___________________________________________________________________________ 

Questions about the service (Please circle the most appropriate alternative) 

8. How important for your comfortability do you find the following factors in a meeting? (1=not 

important at all, 5=very important) 

 

a) interior design    1 2 3 4 5 

b) temperature   1 2 3 4 5 

c) atmosphere   1 2 3 4 5 

d) scent    1 2 3 4 5 

e) lighting   1 2 3 4 5 

f) technical equipment  1 2 3 4 5 

g) smoothness of the service 1 2 3 4 5 

h) tidiness   1 2 3 4 5 

9. How would you rate the following services in your meeting/event? (1=very poor quality, 5=very 

good quality) If there is a service you don’t have experience of, you can leave it unrated. 

 

a)catering   1 2 3 4 5 

b) the meeting room  1 2 3 4 5 

c) the personnel   1 2 3 4 5 

d) equipment in meeting room 1 2 3 4 5 

e) your meeting/event as a whole 1 2 3 4 5 



 

10. How well do you think that the following attributes were materialized in your meeting/event? 

(1=very poorly, 5=very well) If there is an attribute you don’t have experience of, you can leave it unrated. 

 

a) interior design    1 2 3 4 5 

b) temperature   1 2 3 4 5 

c) atmosphere   1 2 3 4 5 

d) scent    1 2 3 4 5 

e) lightning   1 2 3 4 5 

f) technical equipment  1 2 3 4 5 

g) smoothness of the service 1 2 3 4 5 

h) tidiness   1 2 3 4 5 

 

11. What do you think about the following statements? (1=do not agree at all, 5=totally agree) If there 

is a statement you don’t have experience of, you can leave it unrated. 

 

a) The meeting/event I attended turned out as I expected/ordered. 

 1 2 3 4 5 

b) The hotel staff was friendly and helpful. 

 1 2 3 4 5 

c) I feel that safety issues were well taken care of. 

 1 2 3 4 5 

d) I feel that I/my group were served in a personal and unique way. 

 1 2 3 4 5 

e) The staff and the facilities at appeared smart and tidy. 

 1 2 3 4 5 

f) Other guests did not disturb the meeting/event I attended. 

 1 2 3 4 5 

 

Thank you for participating! 

 

If you wish to participate in the lottery of one weekend night in an Envy Room (for two people including 

breakfast) at Klaus K, please fill your contact information below.  

 

Name:   ______________________________________________ 

Phone:  ______________________________________________ 

E-mail:   ______________________________________________ 



 

BILAGA 2 
 

Kysely palvelun laadusta Klaus K –hotellissa 

 

Arvoisa vastaaja, 

Teen Pro Gradu -tutkimusta yhteistyössä Klaus K:n kanssa hotellin kokouspalveluiden 

laadusta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää palveluiden taso sekä edistää niiden 

kehittämistä. Olisin erittäin kiitollinen, jos Sinulla olisi hetki aikaa vastata oheiseen 

lomakkeeseen. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yksi viikonloppuyö kahdelle 

hengelle Klaus K:n Envy -tason huoneessa.  

 

Ystävällisesti, 

Charlotta Kullberg 

Pro-Gradu tutkimuksen tekijä 

Hanken, Svenska Handelshögskolan 

Institutionen för marknadsföring 

charlotta.kullberg@hanken.fi 



 

Kyselykaavake 

Taustatiedot 

1. Sukupuoli? 

a) Nainen   b) Mies 

2. Ikä? 

a) <20   b) 20 – 29   c) 30 – 39   d) 40 – 54   e) 55> 

3. Kansallisuus?  

a) Suomalainen   b) Muu, mikä:________________________ 

4. Missä neuvotteluhuoneessa vierailit? 

a) Wintti   b)Klubi 

5. Minkälaisessa tapaamisessa olit? 

a) Liiketapaaminen   b) Työpaja   c) Vapaa-aika / ei työhön liittyvä 

d) Muu, mikä:_________________________________ 

6. Mikä oli oma roolisi tapaamisessa? 

a) Järjestäjä   b) Puhuja/esiintyjä   c) Osallistuja/vieras   d) Muu, mikä: 

________________________________ 

7. Miten kuvailisit omin sanoin Klaus K:n palvelujen imagoa? 

___________________________________________________________________________ 

Palveluun liittyvät kysymykset (ympyröi sopivin vaihtoehto)  

8. Kuinka tärkeänä oman viihtyvyytesi kannalta pidät seuraavia tekijöitä (1=ei lainkaan tärkeä, 

5=erittäin tärkeä) 

 

a) sisustus   1 2 3 4 5 

b) lämpötila  1 2 3 4 5 

c) tunnelma  1 2 3 4 5 

d) tuoksu  1 2 3 4 5 

e) valaistus  1 2 3 4 5 

f) tekniikka (laitteet) 1 2 3 4 5 

g) palvelun sujuvuus 1 2 3 4 5 

h) siisteys  1 2 3 4 5 

9. Miten arvioisitte seuraavat palvelut tapaamiseenne liittyen? (1=erittäin huonolaatuista, 5=erittäin 

korkeatasoista) Mikäli Teillä ei ole kokemusta jostakin kohdasta, voitte jättää sen täyttämättä. 

 

a) catering   1 2 3 4 5 

b) kokoushuone   1 2 3 4 5 



 

c) henkilökunta   1 2 3 4 5 

d) kokoushuoneen laitteisto 1 2 3 4 5 

e) tapaaminen kokonaisuutena 1 2 3 4 5 

10. Kuinka hyvin seuraavat asiat olivat toteutettu tapaamisessasi? (1=erittäin huonosti, 5=erittäin 

hyvin) Mikäli Teillä ei ole kokemusta jostakin kohdasta, voitte jättää sen täyttämättä. 

 

a) sisustus   1 2 3 4 5 

b) lämpötila  1 2 3 4 5 

c) tunnelma  1 2 3 4 5 

d) tuoksu  1 2 3 4 5 

e) valaistus  1 2 3 4 5 

f) tekniikka (laitteet) 1 2 3 4 5 

g) palvelun sujuvuus 1 2 3 4 5 

h) siisteys  1 2 3 4 5 

 

11. Kuinka hyvin seuraavat väittämät pitävät mielestänne paikkansa (1=olen täysin eri mieltä, 5=olen 

täysin samaa mieltä) Mikäli Teillä ei ole kokemusta jostakin kohdasta, voitte jättää sen täyttämättä. 

 

a) Tapaamiseni meni odotetusti / kuten tilauksen yhteydessä sovittiin. 

 1 2 3 4 5 

b) Hotellin henkilökunta oli ystävällistä ja avuliasta. 

 1 2 3 4 5 

c) Turvallisuuteen liittyvät asiat hoidettiin asianmukaisesti. 

 1 2 3 4 5 

d) Minua (ja ryhmääni) palveltiin yksilöllisellä tavalla. 

 1 2 3 4 5 

e) Sekä henkilökunta että hotellin tilat olivat siistit. 

 1 2 3 4 5 

f) Hotellin muut vieraat eivät olleet häiriöksi tapaamiseni aikana. 

 1 2 3 4 5 

 

Kiitos osallistumisesta! 

 

Mikäli haluat osallistua arvotaan, jossa palkintona on yöpyminen aamiaisineen (kahdelle hengelle) Klaus 

K:n Envy-huoneessa viikonloppuna, täytä ystävällisesti yhteystietosi alle.  

Nimi:  _____________________________________________ 

Puhelin: _____________________________________________ 

Sähköposti: __________________________________________________



 

 

BILAGA 3 

 

Fråga 8 Medeltal Medeltal (ingen doft) Medeltal (doft) Skillnad p
Inredning 3,93 4,10 3,77 -0,33 0,078
Temperatur 4,22 4,37 4,07 -0,30 0,081
Stämning 4,20 4,47 3,93 -0,53 0,01
Doft 3,82 4,00 3,63 -0,37 0,104
Belysning 4,00 4,17 3,83 -0,33 0,07
Teknik 4,07 4,10 4,03 -0,07 0,75
Betjäningssmidighet 4,38 4,50 4,27 -0,23 0,209
Renhet 4,48 4,60 4,37 -0,23 0,149  

Fråga 9 Medeltal Medeltal (ingen doft) Medeltal (doft) Skillnad p
Catering 4,00 4,03 3,97 -0,07 0,777
Mötesrummet 4,08 3,97 4,20 0,23 0,127
Personal 4,22 4,10 4,33 0,23 0,252
Teknik 3,70 3,60 3,80 0,20 0,233
Helhet 4,07 4,20 3,93 -0,27 0,119  

Fråga 10 Medeltal Medeltal (ingen doft) Medeltal (doft) Skillnad p
Inredning 3,85 3,90 3,80 -0,10 0,545
Temperatur 3,58 3,47 3,70 0,23 0,42
Stämning 3,92 4,03 3,80 -0,23 0,18
Doft 3,93 3,83 4,03 0,20 0,31
Belysning 3,97 4,13 3,80 -0,33 0,06
Teknik 3,68 3,67 3,70 0,03 0,865
Betjäningssmidighet 4,17 4,17 4,17 0,00 1
Renhet 4,33 4,43 4,23 -0,20 0,221  

Fråga 11 Medeltal Medeltal (ingen doft) Medeltal (doft) Skillnad p
Tillställningen löpte förväntat 4,17 4,33 4,00 -0,33 0,091
Personalen var vänlig och tjänstvillig 4,30 4,30 4,30 0,00 1
Säkerheten sköttes sakenligt 3,88 3,87 3,90 0,03 0,877
Jag (och min grupp) betjänades unikt 3,93 3,93 3,93 0,00 1
Både personal och utrymmen var prydliga 4,33 4,30 4,37 0,07 0,718
Andra gäster störde inte tillställningen 4,60 4,67 4,53 -0,13 0,547  


