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Sammanfattning 
 
Dagens konsumenter är skickliga på att analysera och blockera stora delar av de 
reklammeddelanden de utsätts för dagligen. Marknadsförare och företag måste ideligen 
komma på nya metoder att tackla problemet med. Som svar på dessa svårigheter och den 
kontinuerligt ökande konkurrensnivån utvecklas ständigt nya metoder och strategier för detta. 
Metoderna avlöser sina föregångare i syftet att dessa skall förmedla företagens meddelanden 
mer verkningsfullt.  
 
Den nyaste trenden på marknaden är Sense marketing som kombinerar det visuella intrycket 
med exempelvis musik eller doftintryck. Att marknadsföra varor och varumärken med doft 
kallas doftmarknadsföring och syftar till att ge kunden ökad upplevelse med köpeprocessen 
samt med produkten och varumärket i sig.  
 
Metoden utnyttjar luktsinnets oförmåga att stänga av sig själv samt den undermedvetna 
processen som ständigt pågår i våra hjärnor i att vi analyserar alla doftintryck vi kommer i 
kontakt med. Till detta hör att forskning visar på att lukter är starkt sammankopplat med vårt 
minne och lukter kan återkalla minnen från långt bak i tiden. Att utnyttja denna styrka i 
marknadsföringssyfte är poängen med doftmarknadsföring.  
 
I att doftmarkandsföring är nytt i Sverige som marknadsföringsmetod vill vi se på faktorer 
som driver den framåt mot att bli en trend, vilket leder till problemformuleringen.  
 

� Vi vill undersöka doftmarknadsföring som fenomen och utifrån fenomenet utveckling 
förstå hur trender kan utvecklas i Sverige. 

 
Trendutvecklings teori inom markandsföring är svag, därför undersöker vi även om 
trendutvecklings teorier från management området är överförbara på marknadsföring. Vi har 
valt att utföra intervjuer med konsulter på ämnet samt konsumenter av dessa tjänster. Att vi 
valt just intervjuer som datainsamlingsform beror på att vi är explorativa och söker meningen 
bakom som endast kommer fram i intervjuform.  
 
Faktorer till användandet av doftmarkandsföring för konsumenter samt konsulter är i 
huvudsak varumärkesstärkande samt omsättningsökande som resultat av ökad upplevelse. 
Management teorin är överförbar i att marknadsförings nycker och trender föregås av samma 
faktorer som management trender. Exempel på detta är miljöfaktorer, flockbeteende, Gurun 
samt organisatoriska karaktärer. 
 
Metoden ligger i startfållan men har under senaste tiden fått mer uppmärksamhet från 
dagspress samt högskolor som nu forskar på ämnet. Den drivs på av konsulterna samt talas 
varm om av konsumenterna som ser detta som en konkurrensfördel i att de kan differentierar 
sig på ett unikt sätt samt ge mervärde åt sina kunder. 
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1. Doftmarknadsföringens bakgrund 
 
Vi tänkte inleda denna studie med att ställa dig som läser några frågor.  
 

� Uppmärksammar du all reklam du utsätts för dagligen eller väljer du att blockera och 
sålla bort de meddelanden du finner ointressanta?  

 
� Har du någonsin slängt reklamutskick i återvinningen utan att ens kasta ett öga på 

erbjudandena?  
 
Troligtvis gör du det precis som vi. Genomsnittligt utsätts vi konsumenter dagligen för mer än 
3000 reklammeddelanden, vilket grovt beräknat innebär två gånger i minuten. (Hansen, 
Christensen, 2007, s. 32) (Lindstrom, 2005, s. 16)  
 
På grund av detta har vi konsumenter idag lärt oss att avskärma en stor mängd av den reklam 
vi utsätts för, t.ex. genom att zappa på tv:n vid reklampauser eller bara ignorera reklam som 
exponeras.  Forskning visar att ”1965 kom den genomsnittliga konsumenten ihåg 34 % av den 
reklam som visades på tv. 1990 kom konsumenten endast ihåg 8 %, även fast mer och mer 
pengar och resurser årligen läggs på visuell reklam.” Trots detta består 99 procent av 
företags kommunikation till konsumenter idag endast av visuell stimulering och hörselintryck. 
(Lindstrom (a), 2005, s. 84) 
 
Ovanstående i kombination med ökad konkurrensnivå och globalisering gör att företag måste 
hitta nya sätt att nå och implementera sina marknadsmeddelanden i vårt medvetande, men 
hur? Forskning, nya rön och idéer ger upphov till att nya infallsvinklar uppdagas 
kontinuerligt. Företag använder sig av olika strategier för att utmärka sig bland konkurrenter 
och därmed få en fördel på marknaden. Vilka strategier företag väljer och när i tiden de väljer 
att anamma olika strategier beror bland annat på resurser och karaktären av företaget. Vilka 
metoder och strategier som anses vara prominenta ändras kontinuerligt, samtidigt som det 
finns metoder som anses vara fundamentala och självklara. Inom marknadsföring finns till 
exempel Kotlers fyra P:n och Porters fem krafter och Solomons åsikter om 
konsumentbeteende som ofta refereras till.  
 
De senaste årtiondena har nya sätt att utveckla marknadsföring fått starkt fotfäste så som, 
corporate branding, service marketing och eventmarketing. Dessa olika metoder utvecklades 
utifrån de dåvarande regerande marknadsmetoderna när de börjat få fallande effekt på 
konsumenter. Den nämnda processen är ett kontinuerligt mönster där nya metoder avlöser 
gamla. Oavsett marknadsmetod lär sig konsumenten för det mesta att blockera eller kringgå 
meddelanden de inte är intresserade av, vilket innebär att företag måste hitta nya sätt att 
uppmärksamma konsumenterna. Frågan är bara vilka nya infallsvinklar och metoder som 
företag väljer att använda och vilka som utvecklar sig till trender, som används av majoriteten 
på marknaden. 
 
Den senaste trenden för marknadsförare är sinnesmarknadsföring. Sinnesmarknadsföring 
kombinerar det visuella, hörsel, känsel och luktintrycker för att skapa och förmedla ett 
meddelande och har under de senaste åren fått större fäste på den svenska 
marknadsföringsarenan. Bakgrundsmusik i butiker och dylikt är en av de första trenderna 
inom sinnesmarknadsföring och det har idag blivit ett mycket använt marknadsverktyg. 
(Lindstrom, 2005, s 68-69) Martin Lindstrom argumenterar för sinnesmarknadsförings effekt 
på den nya sortens selekterande konsumenter då den kombinerar det visuella, hörsel, känsel 
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och lukt för att skapa och förmedla ett tredimensionellt meddelande. (Lindstrom, 2005, s 67-
9) Dessutom är det bevisat att ”visuella stimuleringar bidrar inte lika mycket till att skapa 
lojalitet som doft, smak och känsel utan fungerar mer som en stöttepelare till de andra 
sinnena”. (Lindstrom, 2005, s.163) Utifrån sinnesmarknadsföring har en ny metod sprungit i 
form av doft.  
 
Tekniken är baserat på sinnesmarknadsföring men fokuserar på doftens förmåga att förmedla 
meddelanden och kallas doftmarknadsföring. Metoden innebär att marknadsförare går ner på 
en mycket primitiv nivå för att fånga konsumentens uppmärksamhet, då den är designad för 
att attrahera vårt luktsinne. Doftmarknadsföring innebär oftast doftsättning av lokaler där 
försäljning sker; omgivande doft, parfymerade produkter eller som doftremsor i magasin. 
Forskning visar på att konsumenter väljer att stanna längre i lokaler som är parfymerade än 
icke parfymerade. Det är än mer vanligt att företag använder just doft för att stimulera 
vistelsen i deras lokaler, än för att förmedla information om produkter. Detta spelar mindre 
roll eftersom en kund som väljer att vistas längre i en butik på grund av doften indirekt har 
mer tid att få ett intryck av företaget, produkten samt varumärket.  
 
För att exemplifiera hur denna metod fungerar tar vi Martin Lindstroms exempel på hur han 
första gången började fundera kring doftmarknadsföring. Martin är idag en av de främsta 
forskare och konsulter på området. Våren 1999 på Tokyos gator går Martin av en händelse in i 
en Japansk dam. Damens parfymdoft tog honom tillbaka till minnena av somrarna i Danmark 
där hans vän använde just denna parfym. (Lindstrom, (a), 2005, s. 84) Ni känner säkert igen 
fenomenet att minnas en händelse eller person vid kontakten med en specifik doft eller lukt. 
Ni känner troligtvis även igen er i situationen som möter en vid husvisningar. Ett hus som 
luktar gott och fräscht tycker du instinktivt bättre om än ett hus som luktar instängt. Detta 
exemplifierar mycket bra hur vi kopplar lukter och dofter med innehavda värderingar.  
 
Artiklar från dagspressen visar på det ökade intresset för metoden. Metro visade i slutet av 
april en artikel om Nordiska Kompaniets användning av dofter i deras olika entréer. I denna 
artikel uttryckte även Meta Troell, Handelsutvecklare på Svenska Handel att ”marknadsföring 
för alla sinnen kommer väldigt starkt. Vi vill såväl känna som se och lukta på det vi köper” 
(Metro, 2008-04-29, s. 37). Hon fortsätter med att säga ”dofter ingår i livsstilstrenden, där 
fiktiva värden som hur varan upplevs blir allt viktigare än kvalitet och pris” (Metro, 2008-04-
29, s. 37). Sydsvenskan visade en artikel i början av februari där Christina Gotzel från 
Brandjunction sade att ”all reklam vill påverka människors känslor. Doft kan verkligen sätta 
igång tankar, känslor och minnen. Det går rakt in i reptilhjärnan”(www.sydsvenskan.se, 
2008-02-10). 
 
Detta resonemang är begripligt om vi ser till att forskning visar att 75 procent av alla känslor 
genereras från vårt luktorgan, då luktsinnet är det sinne som ligger närmast den känslomässiga 
delen av hjärnan. (Lindstrom 2005, s.24) Detta gör det till det sinne som bäst lämpar sig att 
användas i reklam för generering av känslor. (Mitchell, Kahn, Knasko, 1995, s. 229) 
Förutom det faktum att dofter har positiva känslomässiga fördelar och inverkan finns det mer 
som talar för metoden. Den viktigaste aspekten är att vi ”kan inte sluta andas, vilket innebär 
att oavsett om vi vill eller inte kommer omgivningens doft påverka vårt sinnestillstånd” 
(Lindstrom, 2005, s. 24). Till detta kommer att vår hjärna undermedvetet reagerar och 
analyserar alla dofter vi kommer i kontakt med och påverkar vårt sinnestillstånd. Om vi 
exempelvis utsätts för en behaglig doft ökas vår positiva sinnesstämning med 40 procent 
(Lindstrom, 2005, s.92) Det tar dessutom en längre tid för en människa att förstå de känslor 
som luktsinnet skapar än andra sinnen, vilket betyder att vi inte hinner förstå innebörden av 
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meddelandets innebörd förrän efter vi har blivit påverkade. Allt detta innebär att dofter är ett 
ofrånkomligt marknadsföringsverktyg som inte bara får konsumenter att reagera utan även att 
uppleva känslor och minnen. En doft kan få en person att minnas, personer, platser, 
situationer och känslor. 
 
Idag använder relativt få företag i Sverige doftmarknadsföring som kommunikationsmedel, 
troligen eftersom metoden fortfarande är förhållandevis ny som marknadsföringsverktyg. Vi 
är intresserade av att undersöka vart i utvecklingsfasen metoden ligger och om det finns en 
möjlighet att den blir en fullskalig trend längre fram? 
 

1.2 Problematisering  
Den postmoderna unga konsumenten har kunskapen om befintliga trender och typer av 
marknadskommunikation. Baserat på denna kunskap kan dessa individer se igenom 
marknadskampanjers målsättning. (Hansen & Christensen, 2007, s. 66) Detta i kombination 
med konsumentens fallande hågkomst för visuell reklam frambringar frågan ”hur ska 
marknadsförare lyckas ta sig förbi dessa hinder?” Det krävs att marknadsförare konstruerar 
nya infallsvinklar som konsumenter inte har så djup kunskap om och kan syna. Kommer 
doftmarknadsföring som till stor del är en undermedveten process bli det nya sätt som tar 
företags meddelanden över hindret?  
 
Forskning idag kring doftmarknadsföring koncentrerar sig på vilken inverkan 
doftmarknadsföring har på konsumenters köpbeteende. Det finns än så länge lite forskning 
som inriktas på varför företag i Sverige har valt att använda doftmarknadsföring som del i sin 
marknadsstrategi. Vad är det som gör att dofter används så lite i Sverige i affärsmässigt syfte 
då andra sinnesmetoder som bakgrundsmusik är vedertagna strategier. Vilka faktorer har 
påverkat företag till att använda doftmarknadsföring och varför har metoden börjat växa just 
nu? 
 
När nya metoder anammas av företag är det troligen antingen för att de vill skilja sig från sina 
konkurrenter eller för att deras konkurrenter redan använder dessa metoder och företaget inte 
vill hamna i underläge. Vilka faktorer utöver dessa leder till att företag väljer en viss metod, 
finns det påtryckningar från samhället, är det strategiskt betingat eller handlar det om vad som 
är effektivast eller bekvämast? Innan en marknadskommunikationsmetod blir ett vedertaget 
strategiskt verktyg föregås det av olika faser då det växer. Nycker och trender är de vanligaste 
termerna för dessa faser, där en nyck är mer kortlivad än en trend. Abrahamson samt Carson 
et al. påstår att trender är en skapelse av olika krafter, bland annat konsulter, affärspress, 
gurun och handelshögskolor. Dessa sprider således kunskap om vissa metoder som de 
förespråkar för sin egen vinnings skull. (Abrahamson, 1996, s. 264)/(Carson, Lanier, Carson, 
Birkenmeier, 1999, s.323) Den litteratur som finns om trenders utveckling berör mestadels 
hur trender uppstår och vilka faktorer som trycker på acceptansen av dem. Däremot skrivs det 
lite om de möjliga barriärer som en uppkommande nyck eller trend kan stöta på. Vad är det 
som motverkar att nycker blir en trend och senare vedertaget vetande? Hur kommer det sig att 
enbart vissa marknadsmetoder blir fullfjädrade trender? Detta är en viktig fråga, speciellt när 
det kommer till ett så pass nytt område som doftmarknadsföring. Som vi tidigare nämnt är det 
väldigt få företag i Sverige som använder metoden, jämfört med andra länder i världen. Det 
kan mycket väl vara så att de drivkrafter som Abrahamson och Carson et al. nämner har 
fungerat bättre i dessa länder än i Sverige, men det kan även vara så att det finns andra hinder 
i Sverige som gör att acceptansen och användandet av doftmarknadsföring inte kan öka i 
samma takt och grad. Om det nu är dessa trendskapare som ligger till grund för användandet 
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av doftmarknadsföring i Sverige, varför har det börjat sprida sig just idag? Är 
etableringsförsöket något som har pågått en längre tid eller har den svenska marknaden inte 
varit mottaglig förrän nu? Vi finner denna frågeställning väldigt intressant speciellt då Sverige 
vanligtvis är kända för att vara snabba på att haka på nya trender i affärsvärlden. Varför gäller 
inte detta när det kommer till doftmarknadsföring? Vi vill på grund av detta ta reda på vilka 
möjliga hinder och potentialer det finns för trendutveckling i Sverige, utöver det som nämns i 
litteraturen. Vad det är som driver och hindrar utvecklingen av doftmarknadsföring på den 
svenska marknaden. 
 

1.2.1 Problemformulering 
 

� Vi vill undersöka doftmarknadsföring som fenomen och utifrån fenomenet utveckling 
förstå hur trender kan utvecklas i Sverige. 

 

1.2.2 Syfte 
Då doftmarknadsföring är ett väldigt nytt område i Sverige finns det otillräckligt med 
information om doftmarknadsföring och dess utveckling i Sverige. Detta innebär att studien 
av nödvändighet måste genomföras som en kombination av empirisk och teoretisk analys för 
att kunna undersöka problemet.  
 
Detta leder till att syftet med studien är att ta reda på vad som motiverar företag att anamma 
en ny metod som doftmarknadsföring. Dessutom vill vi undersöka vilka faktorer det är som 
påverkar; accelererar eller hindrar, trenders utveckling i Sverige. Detta för att få svar på varför 
Sverige ligger på efterkälken relativt andra länder när det kommer till etableringen av 
doftmarknadsföring. Då doftmarknadsföring är en väldigt ny företeelse, i alla fall i Sverige är 
det även intressant att ta reda på hur utvecklingsprocessen ser ut för metoden på den svenska 
marknaden och hur långt gången utvecklingen är.  
 
De delsyften vi har i studien är således: 
 

� Vad är doftmarknadsföring och hur fungerar det? 
 

� Vad motiverar företag att använda doftmarknadsföring som en del av deras 
marknadskommunikation?  
 

� Vilka möjligheter och hinder existerar för spridning av trender som till exempel 
doftmarknadsföring i Sverige? 

 
� Var i etableringsprocessen befinner sig doftmarknadsföring i Sverige? 

 

1.3 Avgränsningar 
Valet att endast intervjua Svenska företag samt endast undersöka den svenska marknaden har 
gjort att studien har avgränsat sig själv. Detta beror på att ämnet i sig är så pass nytt och smalt. 
Hade vi valt att undersöka en specifik industri hade vi inte fått en validerad studie då 
verifieringsinformation skulle ha varit otillräcklig när det bara finns ett fåtal användare. Detta 
baseras på den information vi fick då vi kontaktade en forskare inom doftmarknadsföring på 
Högskolan i Kalmar vid namn Niklas Broweus som rekommenderade detta tillvägagångssätt.  
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1.4 Disposition 
Nedan visar vi upplägget av uppsatsen för att ge läsaren en tidig överblick och att den därmed 
med lätthet skall hitta de avsnitt han/hon söker.  
 
 
Kapitel 1 - Inledning 
Ger läsaren en introduktion till doftmarknadsföring samt bakgrunden till 
undersökningsproblemet och syftet med studien. Avgränsningar finns även med för att ge 
läsaren den fundamentala kunskapen för en fortsatt läsning och förståelse. 
 
Kapitel 2 – Teoretisk Metod 
Detta kapitel presenterar de grundläggande vetenskapliga perspektiven som ligger till grund 
för undersökningen. Val av ämne, val av källor samt författarnas tidigare kunskap återfinns 
även här.  
 
Kapitel 3 – Teoretisk Referensram 
De teorier som ökar förståelsen för problemet och fortsatt empirisk analys presenteras i detta 
kapitel. Fakta om luktsinnet, doftmarknadsföring och trendutveckling får läsaren kunskap om. 
 
Kapitel 4 – Praktisk Metod 
I detta kapitel redogörs utförandet av undersökningen. Respondenterna, valda metoder och 
kvaliteten av studien diskuteras. 
 
Kapitel 5 – Empirisk sammanställning 
De intervjuer som genomförts med konsultföretag samt användare av doftmarknadsföring 
presenteras i detta kapitel för att ge läsaren en förståelse inför den kommande analysen.  
 
Kapitel 6 – Analys 
En sammankopplad teoretisk och empirisk analys har genomförts i detta kapitel för att förstå 
problemet. 
 
Kapitel 7 – Slutsats 
Läsaren får ett avslutande, sammankopplande kapitel där de slutsatser som undersökningen 
har gett presenteras. 
 
Kapitel 8 – Förslag till vidare forskning 
I detta kapitel sammanställs de upplägg för vidare forskning på ämnet som dykt upp under 
studiens gång. Då det är ett relativt nytt ämne som undersökts finns det många outforskade 
perspektiv inom ämnet. 
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 2. Teoretisk metod 
Nedan kommer vi att redogöra och argumentera för våra ståndpunkter inom den 
samhällsvetenskapliga forskningsmetoden. Vi förtäljer varför vi valde just detta ämne, vilken 
metod vi använder oss av samt vilka förkunskaper vi besitter. 
 

2.1 Val av ämne  
Att finna ett intressant forskningsämne brukar i regel inte vara svårt, men att komma fram till 
ett specifikt problem kan vara desto svårare. Ett grundläggande krav för 
problemformuleringen är att problemet skall bidra med ny teori alternativt ny kunskap och 
vara praktiskt genomförbart. Utöver detta bör problemet även skapa nyfikenhet och 
uppmärksamhet för att locka läsaren. (Johansson-Lindfors, 1993, p.28) Val av ämne dök upp 
under höstterminen 2007 under vår utbytestermin vid Copenhagen School of Business där vi 
båda läste visuellt strategiska kurser i marknadsföring. Under dessa lektioner och diskussioner 
utanför klassrummet fann vi att dofters inverkan på det kommunicerade meddelandet till kund 
vore intressant att titta närmare på. Genom att doftmarknadsföring är relativ nytt i Sverige 
uppfyller ämnet kriteriet att vara nytt och relativt outforskat. Intresset för ämnet bottnar även i 
vår egen distansering från visuell media på grund av mängden vi dagligen utsätt för. 
Doftmarknadsföring är även intressant eftersom det till stor del handlar om en omedveten 
process hos konsumenter, till skillnad från många andra marknadsstrategier idag. Dessutom 
har vi under studiens gång uppmärksammat flertalet dagspress artiklar om ämnet samt en 
reklamkampanj från Dove.  För att gå vidare med ämnet och komma fram till perspektiv och 
problem, sökte vi efter artiklar och andra uppsatser på ämnet. Dock insåg vi rätt snabbt att det 
inte fanns så mycket material om temat, i alla fall inte på svenska. De uppsatser vi fann hade 
alla skrivit utifrån konsumenternas perspektiv och hur dofterna påverkade dem. Detsamma 
gäller även majoriteten av artiklar som finns. Därav tyckte vi att det vore intressant att 
undersöka doftmarknadsföring ut företagens perspektiv. För att fördjupa ämnet (se figur 1) 
valde vi att fokusera på varför företag väljer att använda denna nya marknadsmetod, vad 
grundar sig beslutet på?  När vi började söka djupare efter information och fundera vidare på 
problem, kom vi slutligen fram till att vi ville undersöka även varför trender som 
doftmarknadsföring har uppstått, som en del av varför företag har valt att använda det.  
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Figur 1: Utformande av undersökningsproblem  (Johansson-Lindfors, M-B. 1993, p. 30) 

 
Då det finns få aktörer på marknaden valde vi att undersöka både de företag som erbjuder 
tjänsten/produkten samt företag som använder sig av metoden. Att undersöka konsulter såg vi 
som ett självklart val då de besitter expertkunskap inom detta nya ämne. Att undersöka de 
företag som använder sig av metoden grundar sig även i att vi ville få en annan synvinkel på 
problemet än enbart konsulter, då de kan ge praktisk erfarenhet och svar på resultat.  
 
Utöver tunneln som Johansson-Lindfors förespråkar, har Rolf Evjegård tagit fram en så kallad 
hermeneutisk spiral som representerar vårt arbete för att ta fram en problemformulering 
väldigt bra. Den ser ut på följande sätt: 
 

1. ”En första problemformulering 
2. Källstudier m.m. 
3. En andra problemformulering 
4. Synpunkter från handledaren 
5. En tredje problemformulering 
6. Bearbetning av material 
7. Slutlig problemformulering ”(Ejvegård, 2003, s. 21) 

 
Vår första tanke var som sagt att undersöka doftmarknadsföring. Efter en omfattande sökning 
av information kom vi fram till att en undersökning ur företagens perspektiv var det som 
främst skulle generera ny kunskap. Efter ytterligare rådgivning och studerande kom vi 
slutligen fram till vår problemformulering:  
 
Vi vill undersöka doftmarknadsföring som fenomen och utifrån fenomenet förstå hur trender 
utvecklas i Sverige. 

 

Konkret 
undersökningsproblem 

Epistemologisk 
inriktning 

Generellt 
forskningsintresse 

Problem 

Teoretisk 
förkunskap 
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2.2 Perspektiv 
Som nämnt i val av ämne ville vi undersöka doftmarknadsföring ur ett nytt perspektiv för att 
etablera nytt vetande, och göra det ”främmande bekant”. (Andersen, 1998, s. 61) Då vi 
problematiserar kring företagens situation med ökad svårighet att nå konsumenter med 
reklammeddelanden på grund av konsumenters sofistikerade medieinsikt gynnar det studien 
att välja företagens perspektiv. Detta då vi vill ha deras insikt i ämnet och hur de arbetar för 
att ta sig över hindret. När det finns så pass lite information om ämnet samt att det är en 
undermedveten process är det även troligt att konsumenter idag inte har en uppfattning om 
doftmarknadsföring. Då vi inte vill undersöka hur konsumenter påverkas ansåg vi att en 
undersökning av dem skulle ge bristfälligt resultat.  När vi ville undersöka trenders utveckling 
och uppkommande kom det även naturligt att arbeta ut företagens perspektiv då det är på 
deras scen som dessa uppstår och konsumenter har vanligtvis ingen avsevärd information om 
marknadsföringsmetoder förrän de är etablerade. 
 

2.3 Vetenskapssyn 
Alla människor har ett speciellt sätt att se på verkligheten och kunskap. Denna uppfattning av 
verkligheten influerar vårt sätt att tänka och agera. På grund av detta är det viktigt att en 
forskare är medveten om vilket synsätt den innehar samt att det finns en kännedom om hur 
synsättet kan påverka forskningen. (Lundahl, Skärvad, 1999, s. 60-63) Vanligtvis diskuteras 
två extremer inom vetenskapssyn, positivism och hermeneutik. Positivismen innebär att 
forskaren anser att undersökningar inom samhällsvetenskap skall ske på liknande sätt som 
inom naturvetenskapen. Objektivitet och det faktum att enbart information som kan bekräftas 
via våra sinnen är sann kunskap är framstående synpunkter inom positivismen. Inom 
positivismen är det viktigt att forskaren och undersökningsobjekten är passiva under 
undersökningen och därmed även i de sociala kontexterna. (Cohen, Manion, Morrison, 2007, 
s. 17-18) Även utmärkande för vetenskapssynen är att syftet med undersökningen är att 
förklara ett fenomen.  
 
Detta till skillnad från hermeneutiken som syftar till att förstå ett fenomen eller händelse och 
tolka den sociala tillvaron. (Blaxter, Hughes, Tight, 2006, s. 60-61) ”Hermeneutik fokuserar 
på interaktion och språk; det försöker förstå situationer utifrån deltagarnas ögon”. (Cohen, 
Manion, Morrison, 2007, s. 27) Detta påstående förklarar vårt perspektiv på ett bra sätt, då 
vårt mål är att förstå motivet till att använda doftmarknadsföring och hur en trend uppkommer 
och sprids, vilket Cohen et al. också framhäver. (Cohen, Manion, Morrison, 2007, s. 27) Vi 
tror inte att världen ter sig så som det positivistiska synsättet påstår. Aktörerna i samhället är 
avgörande för att förstå en situation och vi anser att det är de personliga betraktelsesätten som 
är intressanta i en undersökning. Vi har därmed den hermeneutiska vetenskapssynen, vilket 
innebär att den hermeneutiska forskaren försöker svara på frågan: "Vad är det som visar sig 
och vad är innebörden i det?". Vi i enlighet med den hermeneutiska kunskapsteorin tror inte 
heller att det finns någon absolut sanning. Utan istället söker vi efter insikt i ett fenomen 
utifrån observation av objekt och händelser som producerar kunskap. (Alvesson, 2000, 156-7)  
 
Vår explorativa ansats och förstående ideologi förstärker påståendet att vi är hermeneutiskt 
inriktade. Förståelse och tolkning är något som vi båda anser viktigare än förklaring då det 
kommer till forskning, eftersom vi anser att det är omöjligt att anse individer vara passiva. Vi 
anser att individers interaktion och åsikter är det som formar den sociala kontexten och 
därmed är det som är intressant att undersöka. Att genomföra denna undersökning med en 
positivistisk ansats anser vi omöjligt då det är aktörer på marknaden som ligger till grund för 
utformandet av undersökningsämnet. För att lyckas med denna undersökning var det en 
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förutsättning att vi kan sätta oss in i respondenternas situation och förstå deras perspektiv och 
därmed kunna inse varför de agerar på ett visst sätt. Att tolka och förstå 
undersökningsobjekten innebär att fullständig objektivet inte går att uppfylla. Detta är således 
inte vår avsikt, då vi som tidigare nämnt har en hermeneutiskt synsätt och anser att våra och 
respondenternas perspektiv och tankesätt är det skapar förståelse för problemet. Enligt 
Lundahl et al finns det tre nivåer av objektivitet: 
 

� Fullständig objektivitet är möjlig och bör eftersträvas.  
� Fullständig objektivitet är inte möjlig, dock bör författarna sträva efter absolut 

precision.  
� Medveten subjektivitet är försvarbar i samhällsvetenskapliga undersökningar eftersom 

det är en omöjlighet att särskilja objektivitet och subjektivitet i dessa sammanhang. 
(Lundahl, Skärvad, 1999, s. 75) 

 
Av dessa tre är medveten subjektivitet det som bäst beskriver vår ansats. Detta kan jämföras 
med vad Eriksson et al. refererar till som begränsad objektivitet. Detta innebär att vi fokuserar 
på att skapa balans mellan olika aktörers intressen, vara neutrala vid analystillfälle och enbart 
ta fram slutsatser som kan anses vara troliga. (Eriksson, Widerchem-Paul, 2006, s. 120) 
Således, även om våra synsätt formar undersökningen vill vi inte att dessa skall skapa 
felaktiga resultat och vinklade slutsatser.  
 
Som avslutning på denna sektion visar vi en tabell av Cohen et al. som förtydligar vår 
hermeneutiska och inte positiviska ansats.  
 

 
Figur 2: Skillnader mellan positivism och hermeneutik. (Cohen, Manion, Morrison, 2007, s. 33)  
 
Vi intervjuar respondenter från företag och konsulter som använder doftmarknadsföring för 
att få deras synvinkel på fenomenet. Undersökningen genomförs som en dialog; intervjuer, 
det finns alltså kontinuerliga mänskliga interaktioner. Vi arbetar ej aktivt för att skapa 
objektivitet utan låter vår subjektivitet vara del av undersökningen och därmed syns vår 
närvaro i undersökningen. Syftet med studien är att förstå doftmarknadsföring som fenomen 
och därmed även hur trender skapas. 
 

2.4 Val av metod 
Vi utför en explorativ undersökning då vi vill få fram ”vad som sker; söka ny förståelse” 
(Saunders, 2007, s. 133), samt att vi vill utforska ett nytt område som är relativt okänt 
(Andersen, 1998, s. 18). Vad vi vill få fram är nya vinklar och trådar som framtida forskare 
kan plocka upp och spinna vidare på. Då vi är sökande och upptäckande i studien passar det 
explorativa tillvägagångssättet. Vi är därmed ej rent induktiva i vårt sökande utan har 
deduktiva drag i form av teorier för trendanalys samt att analysen även har teoretiska inslag. 
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Vi dras mer mot det induktiva sökandet efter kunskap än det deduktiva vilket slutligen leder 
till att vi använder oss av en explorativ ansats. (Andersen, 1998, s. 29) Dock är vi medvetna 
om att vi inte innehar den mängd erfarenhet och kunskap som krävs för att skapa nya teorier. 
Men förhoppningarna är att vår studie ska frambringa nya infallsvinklar och upprinnelse av 
teorier som i framtiden ska skapa nya typer av teorier.  
 
För denna undersökningsmetod (explorativ), passar det bäst med en kvalitativ undersökning 
med ett fåtal respondenter. (Saunders, 2007, s. 118-9) Kvantitativ forskning var aldrig ett 
alternativ för oss då vi är ute efter att förstå doftmarknadsföring som fenomen, hur trender 
uppkommer samt varför företag har valt att använda metoden. Detta syfte hade varit omöjligt 
att genomföra med en kvantitativ undersökning, då de data vi då erhålligt hade vart 
otillräcklig. Erikssson & Wiedershem-Paul (2006) jämför kvantitativ och kvalitativa 
undersökningar på följande sätt: 
 

 
 
Figur 3: Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ studie (Eriksson, Widerchem-Paul, 2006, s. 120) 
 
 
Enligt Punsch 2005, citerad i Blaxter et al. (2006) är kvalitativ forskning ”empirisk forskning 
där data inte är i form av nummer”. (Blaxter, Hughes, Tight, 2006, s. 64) Den kvalitativa 
metoden har i syfte att bringa förståelse för ett fenomen och inte förklara det, vilket stämmer 
överens med det hermeneutiska synsättet vi tidigare diskuterat (Andersen, 1998, s. 31) Den 
ger även utrymme för modifiering av uppsatsens fokus i det fall de empiriska data förändrar 
den möjliga inriktningen. (Saunders, 2007, s. 120) En kvalitativ metod ger oss som forskare 
mer flexibilitet för att nå vårt mål med studien, att förstå trendsituationen och syftet med 
doftmarknadsföring.  
 
Då vi vill tolka det insamlade materialet passar en kvalitativ metod med intervjuer bra, då det 
ger oss möjligheten att redovisa genom en berättelse med citat, precis som Eriksson et al. 
hävdar. Eriksson et al påstår även att ”språket och dess användning i kommunikation och 
dialog står i centrum för tolkningar”. (Eriksson, Widerchem-Paul, 2006, s. 131) Möjligheten 
att använda citat och berättelser är nödvändig för att även läsaren skall få en förståelse för 
problemet och själv tolka det respondenterna sagt, dessutom är det lättare för läsaren att förstå 
varifrån vi erhålligt våra slutsatser och analyser. För oss är det viktigt att ge läsaren en 
helhetsbild av undersökningen då det krävs för att tolka denna information. Detta sker bäst 
genom en kvalitativ metod.  
 

2.5 Förförståelse 
Vår praktiska förkunskap ligger i egna erfarenheter av kopplingen mellan doft och minne. Vi 
vet båda att vi har blivit påverkade av dofter vid köp samt vid val av produkt i 
matvarubutiker. Precis som många andra händer det att vi lyfter på locket och luktar vid köp 
av schampo och tvål eller att vi har reagerat på att det luktar kanelbullar när man går in i en 
butik och då blivit sugen på att äta just kanelbullar. Denna förförståelse är dock enbart som 
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konsumenter som blivit påverkade och inte ur företagens synvinkel. Vi har därmed ingen 
kunskap om hur doftmarknadsföring praktiskt fungerade eller användes som kan ha påverkat 
studiens utformande och resultat.   
 
Teoretisk förkunskap vi besitter är genom de marknadsföringskurser vi har läst under vår 
kandidat och magister examen. Dessa har återigen enbart lärt oss hur konsumenter reagerar på 
reklam och marknadskommunikation. Vi visste till exempel hur hjärnan reagerar vid intryck 
och hur minnesfunktionen fungerar. Dock har ingen av oss teoretisk kunskap inom Sensory 
branding och då inte heller Doftmarknadsföring. Vi har inte heller stött på konceptet i litterära 
artiklar eller under föreläsnings timmar, utan det har varit egna reflektioner som lett oss fram 
till studiens ämne. De kunskaper vi besitter inom trender och dess utveckling finns inom 
mode och detaljhandeln och därmed inte inom hur det fungerar för företag eller inom 
industrier. 
 

2.5.1 Förutfattade meningar 
Då vi däremot har märkt att vi personligen blivit påverkad av dofter i olika sammanhang, 
finner vi det troligt att vi har några förutfattade meningar om att doftmarknadsföring fungerar 
och att företag använder sig av det på grund av att vi som konsumenter blir påverkande. 
Däremot har vi inga djupare förutfattade meningar om varför företag använder sig av 
metoden. Då detta är sådana övergripliga och generella förutfattade meningar så tror vi inte att 
de har påverkat studiens resultat. 
 

 2.6 Teorins roll i studien 
De teorier vi valt att inkludera i studien är de som anses vara av vikt för förståelsen samt 
analysen av problemet. För att få en grundläggande förståelse för doftmarknadsföring valde vi 
att berätta vad fenomenet innebär samt vad forskning inom ämnet visar. För att kunna förstå 
hur människor reagerar på dofter ansåg vi det lämpligt att inkludera grundläggande 
information om luktsinnet och minnet. Då vi även undersöker hur trender skapas och uppstår 
valde vi att presentera teorier av de framstående inom trendutveckling. Czarniwaka et al. samt 
Abrahamson presenterar trender inom management, vilket inte direkt är det vi undersöker. Då 
vi inte fann någon teori om specifikt marknadsföringstrender samt att vi tror att skapandet och 
utveckling av trender inte skiljer sig åt mellan segment (eller företagsekonomiska skolor) 
anser vi att dessa teorier är relevanta för vår studie. 
 

2.7 Källkritik 
När det kommer till ett kritiskt granskande av de använda teoretiska källorna finns det ett 
antal krav man skall eftersträva för att försäkra autenticiteten av källorna. Det första kravet är 
ett äkthetskrav, det vill säga är materialet som brukats äkta, eller kan det vara förfalskat? 
(Ejvegård, 2003, s. 62) Då vi har strävat efter att i första hand använda oss av vetenskapliga 
källor, så som artiklar från journaler vill vi påstå att våra källor uppfyller äkthetskravet.  
 
Den bok som eventuellt kan vara tveksam är metodikboken av Bryman & Bell (2005) som 
används som kurslitteratur. Dock har vi enbart använt oss av denna bok då vi inte kunnat 
referera till några andra metodikböcker men ändock velat styrka våra resonemang. De böcker 
vi har använt oss av är ämnesböcker och självklart har vi sökt upp förlag och originalkälla för 
att se att det är ett seriöst arbete. Detta sista påstående går under oberoendekravet; 
primärkällor skall föredras framför originalkällor. (Ejvegård, 2003, s. 62-64) Vi har letat upp 
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och använt oss av originalkällor så gott vi kunnat och då det ämne vi skrivit om är relativt nytt 
och outforskat har de flesta artiklar varit citerade till varandra och samma källor har använts. 
Därigenom anser vi att våra källor är oberoende. De två sista kraven som ställs på källor är till 
viss del motsägelsefulla, de är färskhetskrav och samtidskrav. Det första innebär att man skall 
sträva efter att använda så nya källor som möjligt medan samtidskravet säger att det är bättre 
att använda källor som ligger närmast undersökningstillfället. Detta är en svår avvägning, 
eftersom vi undersöker trendutvecklingen vill vi hitta ny information som kan förklara hur 
trenden ligger till. Å andra sidan vill vi även förstå uppkomsten av fenomenet och måste då 
titta på tidiga källor för att hitta grunden till trenden. Då det som sagt är en svår avvägning är 
vårt mål att använda så relevanta källor som möjligt. 
 
De flesta teorierna inom managementtrender härstammar från mitten av nittiotalet, vilket kan 
anses vara i äldsta laget. Då vi letade efter material om ämnet insåg vi att de flesta forskare 
citerade Abrahamson och Czarniawska, vilka skrev originalartiklarna på nittiotalet. Då de nya 
forskarna enligt oss inte har utvecklat trenden allt för mycket ansåg vi att det var bättre att 
använda originalkällorna, därav årtalet.  
 
Som tidigare nämnts är Martin Lindstrom den så kallade gurun inom sensory branding, som 
doftmarknadsföring ligger inom. Då vi efter att ha läst teorier om trender har insett att dessa 
gurun och experter inom branscher till stor del ligger bakom uppkomsten av trender kan hans 
bok tyckas vara vinklad. Detta kanske är fallet men då han är den som officiellt besitter mest 
kunskap inom ämnet ansåg vi det naturligt att använda honom som källa. Det som sägs i hans 
bok stämmer till stor del överens med vad de vetenskapliga artiklarna vi funnit sagt, vilket vi 
tycker förhöjer ”äktheten” av Lindstroms bok. Enstaka dagspressartiklar har använts för att ge 
läsaren förståelse i att det är ett aktuellt ämne samt att visa på att det är en trend som talas om. 
De Internetkällor som finns i uppsatsen har mest varit för att få information om de företag vi 
intervjuat, detta då vi vet att det är svårt att garantera originalkällor via Internet.  
 
Den största kritiken gentemot våra sekundärkällor är nog bristen på material det finns om just 
användare av doftmarknadsföring. De artiklar som finns fokuserar mestadels på konsumenters 
påverkan och inte på varför företag använder sig av det. Detta är också en av grunderna till 
varför vi genomfört en explorativ undersökning. Dock kan dessa artiklar även användas till 
vår uppsats då de ger en bra grundförståelse och tillsammans med trendteorierna har vi fått 
den teoretiska referensramen vi behöver.  
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar och diskuterar etablerade teorier från några av de mest 
framstående forskarna inom doftmarknadsföring och trendutveckling. Adderande relevanta 
teorier är inkluderade så som luktsinnets anatomi, minnets funktion och marknadsplanering 
för att ge läsaren en tillförlitlig teoretisk referensram och grundligt vetandet för ämnet. 
 

3.1 Introduktion till teorier 
Den teoretiska referensramen inleds med att ge läsaren grundläggande kunskap inom 
luktsinnets anatomi och minnets funktion. Detta för att läsaren i nästa steg skall kunna förstå 
hur och varför doftmarknadsföring fungerar. Styrkan med doftmarknadsföringen är direkt 
kopplat till luktsinnets egenskaper och agerande, därav valet att inkludera denna teori.  
Funktionen med doftmarknadsföring är elementär för att både kunna inse varför företag har 
valt att använda metoden samt hur det har kommit sig att metoden är på väg att bli en trend.  
 
Teorier om trendutveckling avslutar kapitlet och dessa ger läsaren en förståelse för varför 
vissa trender uppstår och vad som påverkar processen. Då vi vill undersöka hur trender 
utvecklas ansågs denna teori som en nödvändighet för att skapa en komplett referensram. 
Läsaren får kunskap om de aktörer som agerar i och runt en trendutveckling samt de olika 
faser en trend genomgår under utvecklingen. 
 

3.2 Luktsinnets anatomi  
Människan har i alla tider använt sig av luktsinnet som ett varnings- och orienteringssystem. 
Vår näsa har genom tiderna fungerat som en radar som söker av omgivningen för 
uppkommande hot och möjligheter. Lukter vi förnimmer i en situation eller av en organism 
sänder till hjärnan positiva eller negativa signaler beroende på om lukten innebär fara eller 
trygghet.(www.fof.se) Detta beror på att luktsinnet är ett mycket primitivt sinne och sätter in 
lukter i fack som gott eller ont, det finns inget mellanting. (Öberg, 2004, s. 8-9) Enligt 
Richard Axel och Linda Buck som år 2004 fick Nobelpris i fysiologi och medicin för sitt 
arbete och upptäckt av luktreceptorer och luktsinnets organisation, kan människan särskilja 
över 10,000 olika lukter. (www.nobelpris.org)  
 
Processen för hjärnan att definiera en lukt startar vid inandning. Vid inandning inhaleras 
luktämnen upp i näsans övre del, taket. I taket sitter Silbenet, vid silbenet finns det upp mot 
70 små håligheter i vilka luktreceptorerna sitter, dessa är kopplade till var sin luktreceptorcell. 
Luktreceptornerverna går härifrån direkt upp i hjärnan med informationen de fått av 
luktreceptorerna (Öberg, 2004, s. 47-50) (se bilaga 1) Dessa receptorceller sänder vidare 
informationen till luktbulben som ligger i hjärnans Limbic system. I luktbulben tolkas 
informationen av Glomeruli; omkopplings station för synapser, och sänds vidare av så kallade 
Mitralceller genom nervtrådar till olika delar av hjärnan. Hjärnan sätter sedan ihop all 
information till en distinkt lukt. (www.nobelpris.org) (se bilaga 2)  
 
Luktsinnets anatomi och koppling till hjärnan gör sinnet passande för marknadsföring. För 
”till skillnad från de andra sinnena behöver lukten ingen tolk. Effekten är omedelbar och 
oförvanskad av språk, tanke eller översättning”. (Ackerman, 1992, s. 22) Detta stryks av 
Öberg i att hon säger ”det finns ingen information mer exakt än den som mottages av näsan” 
(Öberg, 2004, s. 40). Utnyttjandet av näsan som organ i marknadsförings syfte grundar sig i 
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dess primitiva funktion. Vi måste här påminnas om att vi ”kan inte sluta andas, vilket innebär 
att oavsett om vi vill eller inte kommer omgivningens doft påverka vårt sinnestillstånd” 
(Lindstrom, 2005, s. 24). Impulserna som tas upp av luktreceptorcellerna går direkt via 
luktnerven in i Limbic systemet. Det finns inte något annat sinne som har denna direktkontakt 
med känslocentrum och minnet i hjärnan. (Öberg, 2004, s. 16) Att reklam till stor del handlar 
om att påverka och skapa känslor och minnen hos konsumenten ger en ytterligare anledning 
till sinnets lämplighet. Att vår hjärna dessutom undermedvetet reagerar och analyserar alla 
dofter vi kommer i kontakt med och påverkar vårt sinnestillstånd gör den till och med mer 
effektiv. För att exemplifiera, om vi utsätts för en behaglig doft ökas vår positiva 
sinnesstämning med 40 procent (Lindstrom, 2005, s.92) 
 

3.3 Minnets funktion 
Inledningsvis finns det dokumenterad bevisning att luktsinnet är det sinnet som har starkast 
koppling till minnet. Detta beror till stor del på luktbulbens anatomiska placering, inbäddad i 
hjärnan, vilket gör att ”lukter är tätt sammanlänkade med minnet och humöret” 
(www.prolitec.com) Limbic systemet, i vilket luktbulben ingår, kontrollerar förutom minnet 
även våra ”känslor och är sammanlänkat med Pituitary körtel och Hypothalamus. 
Hypothalamos kontrollerar och reglerar i sin tur utsläppet av hormoner som påverkar vår 
aptit, nervsystem, stress nivå och koncentration. (www.prolitec.coom) Kopplingen mellan 
dessa delar av hjärnan med luktsystemet är orsaken till lukters förmåga att framkalla minnen 
och känslor hos oss från lång bak i tiden.(Öberg, 2004, s. 16) Hur fungerar då 
minnesprocessen som gör att luktminnet vara längre än det visuella?  
 

3.3.1 Hur vi lär och minns   
Då de flesta marknadsföringsaktioner idag har i syfte att implementera ett varumärke i 
konsumentens explicita minne är det essentiellt att förstå hur vi minns och lär oss. Enligt Erik 
Du Plessis lär vi oss genom upprepning. Minnets process startar med att något eller några av 
våra fem sinnen får ett intryck. Detta intryck vidarebefordras till hjärnan för analys och 
registrering. När informationen kommer in i hjärnan transporteras den till en neuron. 
Neuronens uppgift är att skicka information till olika delar av hjärnan för att processas. Detta 
sker genom en kemisk process eller kemisk kommunikation mellan två neuroner. Dock kan 
neuronerna inte kommunicera direkt med varandra då de skiljs åt av ett mellanrum. Detta 
mellanrum kallas för synaps och det är över synapsen som den kemiska signalen sänds.(Du 
Plessis, 2007, s. 38-40) (figur 4)  

 
 Figur 4: Synapser och Axioner,  Percy L, Strategic Advertising Management, s. 190 
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Vid det tillfälle en kemisk signal sänds mellan två neuroner förändras den kemiska 
uppbyggnaden av synapsen, vilket betyder att synapsens kontakt med neuronerna stärks 
(Percy, 2005, s. 190).  Desto fler gånger denna kemiska signal sänds över synapsen ju 
snabbare tolkas informationen och kopplas ihop till tidigare exponering. Detta betyder att vi 
lär och mins genom upprepning av intryck. (Du Plessis, 2007, s. 38-40) Det vi lär oss genom 
upprepning lagras i vårt långtidsminne och vi kan därför medvetet känna igen och koppla ihop 
minnen med situationer, människor eller varumärken. (Percy, 2005, s. 198-9) Att ta fasta på är 
Gerlad Zeltmans argument att ”positiva dofter fungerar som minnesmarkörer och att det ger 
minnet särskiljande karaktär” (Zeltman, 2003, s. 194), vilket är positivt och användbart i 
marknadsföringssyfte.  
 
Detta förutsätter dock att vi bearbetar informationen i meddelandet (Percy, 2005, s. 37-41). 
Sannolikheten för att detta sker ökar desto fler sinnen som stimuleras under en reklamvisning 
samtidigt som vi även minns den bättre. (Lindstrom, 2005, s 68-69) Vi minns mer och bättre 
om vi både får ett visuellt intryck i kombination med ett doftintryck.  
 
Doftmarknadsföring handlar om att influera och stimulera konsumentens humör och känslor, 
men varför? Larry Percy menar att känslor alltid uppkommer vid exponering av ett 
reklammeddelande och att konsumenten antingen tycker om eller ogillar ett meddelande, 
vidare att dessa känslor kommer bidra till inlärningen av meddelandet (Percy, 2005, s. 184).  
Att forskning dessutom tyder på att 75 procent av alla känslor genereras från vårt luktorgan, 
(Lindstrom, 2005, s.24) visar på att det är luktsinnet som bäst lämpar sig att användas i reklam 
för att generera känslor. (Mitchell & Kahn & Knasko, 1995, s.229) Gerald Zaltman 
argumenterar för att 95 procent av känslor och inlärning sker omedvetet och att medvetenhet 
är slutresultatet av neuronernas kemiska informationsprocess; neuroners 
kommunikation.(Zeltman, 2003, s. 40) Vid upprepning av denna kemiska informationsprocess 
skapas vårt långtidsminne. Enlig Diane Ackerman har doftminnet mycket begränsat 
korttidsminne och består till mesta dels av långtidsminne. Därför bör exponering av en lukt ge 
en för konsumenten erfarenhetsmässig respons (Ackerman, 1992, s. 22).  
 

3.3.2 Hur används luktsinnet och minnet i doftmarknadsföring 
Responsen diskuterad ovan är alltså kopplad till tidigare minnen och erfarenheter, vilket kan 
ge endera positiva eller negativa känslor. Dessa känslor appliceras på den nya situationen och 
varumärket däri och efter upprepad exponering kopplas doften ihop med varumärket och 
situationen. Gerald Zaltman tar upp en intressant aspekt med minnet och doft då han 
poängterar att “om kunden är på samma humör vid avkodning som vid ny exponering 
återkallar de minnet lättare och mer exakt”(Zaltman, 2003, 184).  
 
Det är här tänkvärt att se till Du Plessis åsikt kring reklamens primära syfte. Han 
argumenterar för att ”Reklamens primära syfte är att dra till sig uppmärksamhet, därför måste 
den vara designad för att attrahera ett känslomässig reaktion hos konsumenten”, eftersom 
“Känslor formar inte bara vår omedvetna reaktion på reklam, utan det även formar och 
kontrollerar våra medvetna tankar kring varumärken, produkter och tjänster”(Du Plessis, 
2007, s. 107). Rent teoretiskt bör vi kunna styra denna omedvetna reaktion på reklam i att vi 
styr känslorna knutna till situationen genom att styra doftintrycket. Dock bör vi komma ihåg 
Öbergs kommentar att ”det finns ingen information mer exakt än den som mottages av 
näsan”, vilket är positivt när en doft används rätt men kan annars vara katastrofalt (Öberg, 
2004, s. 40). 
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Vad mer intressant är Zaltmans påstående att “konsumenter på bra humör ser fler positiva 
kvalitéer i produkter eller situationer de befinner sig i.” (Zaltman, 2003, s. 185) Detta 
bekräftas av Gulas som i sin artikel pekar på vetenskapliga bevis att ”behagliga dofter som är 
direkt associerade med en produkt ökar konsumenters fördelaktiga intryck och utvärdering” 
(Gulas, 1995, s. 88) Dessutom proponerar “nyligen framtagna empiriska bevis kopplat till 
neuropsykologiska teorier att positiva känslor förstärker ihågkomst av varumärken” samtidigt 
som dofter i allmänhet fungerar som minnesmarkörer till situationer. (Zaltman, 2003, s. 186) 
Deborah Mitchell argumenterar för att just denna påverkan på hjärnan kan leda till en djupare 
bearbetning av produkten, meddelandet och varumärket. (Mitchell, 1995, s. 234) Vilket i 
slutändan är vad alla marknadsförare vill att konsumenten skall göra och är basen i 
utformandet av marknadsstrategier.  
 
Precis som Deborah Mitchell framhäver kan marknadsförare därför använda sig av dofter för 
att försätta konsumenter i en speciell sinnestämning som passar produkten eller stimulerar 
köplusten. Dock finns det lite bevisning på att köpfrekvensen ökar; vad som är bevisat är att 
tiden konsumenter spenderar i en butik ökar vid användningen av behagliga dofter. (Mitchell, 
1995, s. 229)   
 

3.4 Doftmarknadsföring 
Det har länge varit ett känt fenomen att den omgivande miljön påverkar konsumenters attityd 
och humör till en lokal eller butik. Företag spenderar idag enorma summor pengar på att 
skapa den perfekta miljön, med belysning, möbler, färger och bakgrundsmusik. Allt för att 
konsumenten skall känna sig bekväm och vilja spendera mer, eller för att förhöja värdet på 
varumärket. (Gulas & Bloch, 1995, s. 95-96)  
 
Enligt Hall (1966) finns det tre olika miljöfaktorer som påverkar en konsument. Dessa är 
fixerade element som väggar och tak, halvfixerade element så som möblering och 
arrangemang av lokalen. Den sista typen av faktorer är ofixerade, det vill säga allt i 
omgivningen som kan påverka en konsuments beteende. Det är denna sista faktor som 
doftmarknadsföring tillhör, ett ogripbart verktyg som ändock influerar känslor. (Gulas & 
Bloch, 1995, s. 89)   
 
Doftmarknadsföring kan användas på olika sätt, en metod är att relatera en doft direkt mot en 
produkt. Där är målet att konsumenter skall förknippa en specifik doft med deras produkt. 
(Morrin & Ratneshwar, 2003, s. 2) Denna metod är något konsumenter utsätts för dagligen 
eftersom de flesta hygienartiklar samt rengöringsartiklar idag är doftsatta med en specifik 
doft. Forskning visar även att produkter som använder en specifik behaglig doft föredras vid 
produktbedömningar. (Gulas & Bloch, 1995, s. 88) Den vanligaste metoden att använda idag 
är dock ambient scent, vilket betyder omgivande doft, att lokalen fylls med en doft som 
påverkar människors känslor och välbefinnande. Metoden används bland annat inom 
detaljhandeln, snabbköp, restauranger och kasinon. (Morrin, Ratneshwar, 2003, s. 2) Den 
största skillnaden mellan produktdofter och omgivande dofter är troligen att den omgivande 
doften skapar påverkan på en hel lokal, det vill säga kan influera mer än bara åsikter om en 
enstaka produkt. (Gulas & Bloch, 1995, s. 89) 
 
Gulas och Bloch (1995) har sammanställt en modell (se figur 5) som visar hur omgivande doft 
fungerar gentemot konsumenter samt vad som påverkar dess effekt. 
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Figur 5: Influenser på omgivande dofter (Gulas & Bloch, 1995, s. 90) 
 
 
Som figuren visar påverkar konsumentens uppfattning av doften hur reaktionen gentemot den 
blir. Demografiska faktorer så som kön, ålder och hur starkt luktsinne personen har påverkar 
hur lukten uppfattas och tolkas. Kvinnor är generellt bättre på att skilja på och känna igen 
lukter än män. Hur individer uppfattar dofter skiljer sig även ofta mellan generationer på så 
sätt att de ofta har olika preferenser på vad som är en bra doft eller dålig odör. Som figuren 
visar leder doftpreferenserna samt den uppfattade doften tillsammans till en känslosam 
respons. (Gulas & Bloch, 1995, s. 91-92) 
 
Utöver de personliga doftpreferenserna kan även andra externa faktorer öka eller minska 
effekten av den känslosamma responsen, dessa faktorer benämns som moderators i figur 6. 
Som exempel kan nämnas att om doften som sprids inte passar med resten av miljön så kan 
konsumenten bli förvirrad. Det kan även vara så att bakgrundsmusik kan höja effekten av 
doften om de stämmer överens. (Gulas & Bloch, 1995, s. 92)Den känslosamma responsen 
leder enligt Gulas och Bloch till en reaktion där konsumenten antingen känner sig behagad av 
miljön eller väljer att ta avstånd till den. (Gulas & Bloch, 1995, s. 93) 
 
Davies et al. (2003) har utvecklat Gulas och Blochs modell då de anser att det är fler faktorer 
som spelar roll i doftmarknadsföringens resultat. (Se figur 6). De påpekar att utöver detta är 
det som gör doftmarknadsföringen så pass effektivt att den är undermedvetet, det vill säga, att 
konsumenterna reagerar på doften utan att vara medveten om det. Detta innebär att doften inte 
stjäl uppmärksamhet från övriga aspekter i miljön, utan snarare förhöjer upplevelsen. (Davies, 
Kooijman, Ward, 2003, s. 621-623)  
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En ytterligare faktor Davies et al. adderar till grundmodellen är minne. Detta på grund av att 
det finns en bevisad länk mellan luktorganet och minnesbalken, vilket vi tidigare har 
diskuterat. Doften kan alltså framkalla minnen om det används på rätt sätt. Davies et al. 
påpekar dock att dofter kan lika väl framkalla ”dåliga” minnen som ”bra” och att användare 
måste vara försiktiga vid framtagande av dofter. Som visas i modellen påverkar det 
framkallade minnet det känslomässiga tillståndet och därmed även hur doften kognitivt 
uppfattas. Det andra elementet som är tillagt är kulturella influenser, så som grupptillhörighet 
och nationell identitet. Detta avgör vilka doftpreferenser individer har, dock går detta i viss 
mån hand i hand med de demografiska faktorerna. (Davies, Kooijman, Ward, 2003, s. 618-
623) Slutligen diskuterar Davies et al. hur doftmarknadsföring kan användas för att skapa 
något mer än en atmosfär. Författarna argumenterar att doften kan skapa vad de kallar, ”a 
sense of place”, det vill säga ett en speciell doft, kopplad till ett märke eller företag, skapar 
unika känslor. Detta innebär att en unik doft leder till unika känslor som sedan förknippas 
med ett unikt företag. (Davies, Kooijman, Ward, 2003, s. 621-623) 
 
 

 
 
Figur 6: Utvecklad modell av influenser på omgivande doft (Davis B & Kooijman D, 2003, 621) 
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3.4 1 Forskning inom doftmarknadsföring 
Forskning om resultat och påverkan av doftmarknadsföring varierar från forskare till forskare. 
Forskning visar att individer har lättare att komma ihåg minnen, produkter eller andra ting om 
individen befinner sig i samma känslomässiga tillstånd som vid inlärningstillfället. Detta kan 
innebära att en doft som ger positiva känslor, lättare framkallar positiva minnen om en 
produkt eller märke. Omgivande dofter har även bevisad effekt på upphetsandet hos en 
person. (Morrin, Ratneshwar, 2003, s. 11) Vissa dofter förknippas med behaglig stimuli 
medan andra dofter, som ammoniak, stimulerar på ett negativt sätt. De dofter som ofta anses 
som dåliga har vanligen kemiska karaktärer och reaktionerna dessa skapar är 
skyddsreflexer.(Gulas & Bloch, 1995, s. 91) Detta innebär alltså enligt Goldman (1996) att en 
doft som anses vara attraherande eller positiv torde betyda att konsumenter är mer villig att 
närma sig och undersöka en produkt, företag eller butik som innehar denna doft (Morrin & 
Ratneshwar, 2003, s. 12) Morrin & Ratneshaws undersökning visar att konsumenterna 
stannade längre i en miljö med en positiv doft, vilket då medförde att de hade längre tid och 
möjlighet att bearbeta eventuella minnen de hade med produkten och märket. (Morrin & 
Ratneshwar, 2003, s. 18) 
 
Morrin och Ratneshwar hävdar att utvärderingar av produkter i allmänhet får ett mer positivt 
utslag om konsumenten befinner sig i en doftsatt miljö än ett icke doftsatt rum. Sprangenberg, 
Crowley, Henderson (1996) genomförde en undersökning där resultatet visar att även om 
tiden som spenderades i doftsatta butiker inte skiljde sig signifikant från de icke doftsatta 
miljöerna, upplevde konsumenter att de uppehöll sig en kortare tid i doftsatta butiker. (Morrin 
& Ratneshwar, 2003, s. 10) 
 
Morrin & Ratneshaw genomförde en studie där de undersökte hur minnet påverkas av dofter. 
Resultatet av undersökningen visar att cirka 50 procent av individerna lade märke till att ”det 
var något speciellt med luften” och de flesta angav även att det var doften som var 
annorlunda. Däremot ansåg enbart en av individerna att den hade blivit påverkad av doften. 
(Morrin, Ratneshwar, 2003, s. 18) 
 
För att komma tillbaka till vad Davies konstaterade så kan en unik doft leda till en unik känsla 
för ett företag, vilket innebär att de har lyckats differentiera sig gentemot konkurrenter. 
(Davies, Kooijman, Ward, 2003, s. 621-623) Arbetet att skapa konkurrentfördelar och unika 
kopplingar mellan konsumenten och företaget eller produkten sker i utformandet av 
marknadsplanen.  
 

3.5 Varför skapas en trend och hur sprids den? 

3.5.1 Marknadsplanering 
Företag använder marknadsplanering som en del av sitt strategiska tänkande och om vi skall 
kunna utforma en marknadsplan för att stärka och skapa konkurrensfördelar, så som 
utnyttjande av dofter, måste vi först förstå vad en marknadsplan är och syftar till att 
åstadkomma. En strategisk plan är enligt Czarniawska ”ett dokument som formulerar mål 
inom olika aspekter i en organisation, specificerar handlingsplaner eller element samt 
föreslår mätinstrument som kan mäta utvecklingen mot målet vid givna tidpunkter” 
(Czarniawska & Sevón, 2005, s. 73). Adderat till detta är en marknadsplans syfte enligt 
Malcolm McDonald ”identifieringen och skapandet av konkurrensfördelar” (McDonald, 
1999, s. 513).  
 



 25 

 
Han tar upp varför behovet för marknadsplanering finns hos företag: 
 

� Ökad turbulens och konkurrens på marknaden 
� Skapa och bibehålla kundrelationer (McDonald M, 1999, s. 513) 
 

Detta scenario möter marknadsförare varje dag och är deras största utmaning att överkomma. 
Skapandet av konkurrensfördelar är en värdeskapande process enligt Kotler. Han resonerar 
kring att konsumenter väljer den produkt som ger dem högst värde och att det är detta 
skapande av högre värde som bör ligga till grund för utformningen av marknadsplanen. 
Värdet skapas antingen genom att ökat antal fördelar med produkten eller sänka priset. 
(Kotler, 2002, s. 355-7) Värdeskapande åtgärder kan vara utvecklandet av 
differentieringsstrategier. Strategierna kan bygga på differentiering inom produkt, service, 
personal eller image. (Kotler, 2002, s. 360-4) Dock frambringar han att det är både kostsamt 
och riskfyllt för företag att konkurrera om högsta kvalitet på produkter. Därför riktar många 
företag idag in sig på känslomässiga konkurrensfördelar, där dofter passar väl in. (Kotler, 
2002, s. 378-9)  
 
Att komma ihåg är att företagets marknadsposition är konsumentens mentala inryck av 
företaget och dess produkter. Intrycket är baserad på tidigare erfarenheter så som reklam, 
produktköp och word-of-mouth. Det är detta mentala intryck företag vill forma genom 
marknadsaktioner så som annonser, event eller kundkontakt. Kontentan av Kotlers 
resonemang är att det mentala intrycket av varumärket avgör positionen hos kunden, en stark 
positiv position är en konkurrensfördel. (Kotler, 2002, s. 369-71) Vi vet från tidigare 
resonemang att dofter är ett starkt verktyg för att inge en situation med positiv respons. 
Därigenom kan användningen av dofter i marknadsplanen ge denna konkurrensfördel 
samtidigt som den även är värdeskapande och differentierande.  
 
I slutet av förra årtiondet, utvecklades ekonomin och termer som ”branding, styling, 
designing, theming, performing and imagineering” dök upp. (Czarniawska, 2005, s. 17) Detta 
koncept kallades för den nya ekonomin och ledde till en sammanfogning av diverse 
ekonomiska skolor och nya trender. Det innebar att nya perspektiv och metoder för 
marknadsstrategier uppdagades. De största trenderna under denna period var till exempel e-
kommers, IT och erfarenhets ekonomi. (Czarniawska, 2005, s. 18) För att förstå hur och 
varför vissa marknadsstrategier anammas måste vi undersöka hur trender inom marknader 
uppstår och vilka krafter som påverkar dem.  
 

3.5.2 Trendutveckling 
Enligt Czarniawska et al. är trender inom management ett sätt att införa ordning och symmetri 
i vad annars kan verka vara en oändlig mängd varianter av system och metoder. 
(Czarniawska, Sevón, 2005, s. 9) ”Trender är ett kollektivt val av smaker, ting och idéer; det 
är orienterat mot att hitta men också skapa det som är typiskt för en given tid”. (Czarniawska, 
Sevón, 2005, s. 9) Å andra sidan hävdar Blumer (1969) att trender är urvalsmekanismer som 
påverkar marknaden och spelar på den ekonomiska konkurrensen. (Czarniawska, Sevón 2005, 
s. 135) 
 
”Trender är imitationen av ett givet exempel och tillfredställer begäret av social adaption.” 
(Simmel 1904/1971:296, citerad i Czarniawska, Sevón 2005, s. 135) Trender leder till att 
människor härmar trosföreställningar som till synes verkar attraktiva vid en given tid och 
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plats. När personer imiterar dessa nya trender, tolkar och anpassar de dessa idéer och 
påståenden till sina egna eller för att kunna bruka dem för egen användning. Tillika den mesta 
litteraturen hävdar även Czarniawska att ju mer något blir plagierat, desto mindre attraktivt 
blir det. Detta är en av orsaken till att nya trender uppstår. (Czarniawska, Sevón, 2005, s. 10) 
 
Imitation spelar en central roll i trenders utveckling eftersom det oftast är så de sprids i 
samhället. Enligt Czarniawska et al. (2005) finns det tre versioner av imitationer som kan 
utspelas. Den första kallas utsändningsmetoden, vilket betyder att imitationen är baserad på en 
specifik modell eller metod. Trenden uppstår som regel från ett ställe och sprids sedan vidare 
överallt. Detta leder vanligtvis till att trenden blir till stor grad homogen, då anammare har 
följt en mall. Den andra versionen är kedjereaktion som betyder att en trend först blir 
imiterad, som i sin tur blir imiterad och så vidare. Detta betyder att alla nya imitationer till 
viss grad är en ny version av den ursprungliga idén. Inom denna metod behöver inte trenden 
uppstå från ett specifikt ställe utan det kan handla om flera ursprungskällor. Den sista 
imitationen är medling av andra organisationer och aktörer. Till skillnad från kedjereaktionen 
där trenden går direkt från imitatör till imitatör så förmedlas trender vidare till nya 
organisationer av mellanhänder, till exempel, ”forskare, media, expertkommittéer och 
internationella organisationer” (Czarniawska, Sevón 2005, s. 196). Troligtvis influeras 
trenderna inom denna metod av medlarna som ger sina åsikter och ståndpunkter och på så sätt 
utvecklar trenden innan den går vidare till imitatören. (Czarniawska, Sevón 2005, s. 196) 
 

3.5.2.1 Nycker 
Carson et al. (1999) beskriver hur processen ser ut när företag anammar nycker eller flugor på 
marknader samt vilka externa faktorer som påverkar denna process. Nycker definieras som 
”ledningsingripande, vilka anses vara innovativ, rationell och funktionell, samt vara inriktade 
på att uppmuntra bättre organisatoriskt presterande”. (Carson, Lanier, Carson, Birkenmeier, 
1999, s.321) När nycker blir hållbara koncept benämns de som trender. Trender å andra sidan, 
utvecklas tills de är en del av det kollektiva vetandet då de integreras med företagets kultur 
och perspektiv. En nyck är mer trolig att utvecklas till kollektivt vetande om den: 
 

� Matchar grundläggande kultur och värderingar i en organisations egen kultur 
� Erbjuder tydliga fördelar 
� Är anpassningsbar till ett företags specifika behov 
� Fokuserar på att lösa ett problem, inte identifiera kännetecken av problem 
� Matchar andra strategier som företag använder sig av (Carson, Lanier, Carson, 

Birkenmeier, 1999, s.325) 
 
 
Enligt Abrahamson (1996) är managementtrender ”en relativt transitoriskt uppfattning, 
spridd av trendskapare, att en managementteknik inleder rationell utveckling inom 
management”.  (Abrahamson, 1996, s. 257) Detta betyder att trender är kortlivade men kan 
skilja sig i både räckvidd och varaktighet. Till skillnad från Carson et al. hävdar Abrahamson 
att även andra funktioner såsom marknadsföring och finans påverkas av trenders utveckling. 
(Abrahamson, 1996, s. 259)  
 
Enligt Carson et al. (1999, s.321) föregås trender och nycker inom management av diverse 
faktorer, vilka påverkar vilka trender som uppstår och hur långvariga de kommer att bli.  
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Miljöbetingade påtryckningar 
Det första elementet är miljöbetingade påtryckningar så som ökad konkurrens, förlorade 
kunder, lagar, eller ändrade etableringshinder.  Detta betyder att företag som befinner sig på 
en marknad med starka påtryckningar är mer mottaglig för trender än andra företag. (Carson, 
Lanier, Carson, Birkenmeier, 1999, s.321) 
 
Flockbeteende 
Denna faktor handlar om företags vilja att följa strömmen för att inte känna sig utanför, även 
kallat normativ inflytande. Om resultatet av en företeelse är oklar tenderar företag att 
analysera omgivningen och efterlikna hur andra företag på marknaden har handlat. Carson 
et.al kallar detta för ”dominoeffekt”. (Carson, Lanier, Carson, Birkenmeier, 1999, s.321) 
 
Gurun 
En guru kan anses vara en visionär, någon som är mest framstående inom sitt expertisområde. 
(Nordstedts uppslagsbok, 2003, s. 459) Om en guru marknadsför eller stödjer en 
uppkommande trend så är det större chans att företag anammar trenden. (Carson, Lanier, 
Carson, Birkenmeier, 1999, s.323) Enligt Abrahamson (1996) är stöd av gurun till och med 
nödvändigt för skapelse av trender. (Abrahamson, 1996, s. 266-267) Gurun inom 
doftmarknadsföring är Martin Lindstrom som har skrivit boken Brand Sense.  
 
Organisatoriska karaktärer 
Företag som tidigare har misslyckat med att implementera nycker och trender är vanligtvis 
mottaglig till att prova nya trender. Detta motsägelsefulla beteende beror på att de vill visa att 
de är villiga att förändra sig och lägga missöden bakom sig. Strategin att vara först på 
marknaden och på så sätt få ökad status är något som många företag nyttjar. Företag som är 
framstående i att se och hitta nya marknader och marknadssegment är ofta sedda som 
innovativa och är också mer trolig att anpassa sig till trender. Nya trender är mer sannolikt 
anammade av dessa innovativa företag än andra. Dock, kommer dessa företag troligen vara de 
som först överger trenden för att söka efter nya när den har spridit sig till massorna. (Carson, 
Lanier, Carson, Birkenmeier, 1999, s.322) 
 
Nyckens karaktärsdrag 
Det är inte bara karaktärer hos organisationer som påverkar trendprocessen utan även 
egenskaper hos själva trenden eller nycken. Trender som stämmer överens med företagets 
strategier och verktyg kommer mer troligt att bli anammade än andra, det samma gäller med 
trender som är enkla att implementera. Detta går hand i hand med hur radikal eller nytänkande 
trenden är. (Carson, Lanier, Carson, Birkenmeier, 1999, s.322-323) Företaget Gemeni 
Consulting har tagit fram underliggande orsaker till anammande av trender.  
 
Dessa är:  

� Nycken hjälper företaget att omorganisera  
� Nycken gynnar omstrukturering   
� Nycken främjar förnyelse av personal (Carson, Lanier, Carson, Birkenmeier, 1999, 

s.323)  
 
Dessa faktorer avgör hur effektiv nycken är. Ju fler av dessa som en trend guidar väg för, 
desto troligare är det att trenden blir anammad. Även livscykeln på en nyck är avgörande om 
den ska bli anammad och utvecklas till en trend, det vill säga, ju längre nycken har kommit på 
livscykeln, desto mindre är företag villig att anamma den. Livscykeln för en nyck består av 
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följande delar; uppkommande, accepterande, uppvaknade samt nedgång.(Carson, Lanier, 
Carson, Birkenmeier, 1999, s.325-326) (se figur 7) 
 

 
 
Figur 7: Livscykel för trender, baserad på nycker av Carson et al. 

 

3.5.2.2 Skapande av trender 
Abrahamson påstår att trender inte uppstår spontant utan utvecklas medvetet av trendskapare 
för att sedan marknadsföras mot företag som förhoppningsvis anammar dem. Dessa 
trendskapare får även allmänheten att tro att dessa nya trender är rationella och den senaste 
utvecklingen inom branschen. (Abrahamson, 1996, s. 263) Dessa trendskapare är 
management konsulter, handelsskolor, affärspress, gurun och legendariska företagsledare. 
(Abrahamson, 1996, s. 264) Detta är vad Sombart (1902) kallar ”Marionette theory”; 
konsulter skapar efterfrågan på sina egna produkter genom att skapa trender, röra upp ledares 
rädsla och girighet samt genom att få ledare att tro att de är beroende av konsulter. (Citerad i 
Kieser 2002; Czarniawska, 2005, s. 134) 
 
Abrahamson har tagit fram en modell som visar hur trender skapas och påverkas. 
(Abrahamson, 1996, s. 265)  
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Figur 8: Trenders uppkommande inom management (Abrahamson, 1996, s. 265) [S IC] 
 
 
Denna modell visar en process som är uppdelad i fyra delar; skapelse, urval, bearbetning samt 
utspridning. Den högra cirkeln visualiserar att behovet hos användare utgör grunden till 
innovationer som senare eventuellt utvecklas till trender. Den vänstra cirkeln visualiserar de 
externa krafterna som bearbetar dessa innovationer och marknadsför dem till användarna och 
därmed skapar trender. (Abrahamson, 1996, s. 264-265) Vi kommer nu att gå igenom dessa 
fyra steg för att få en förståelse för hur processen går till. 
 
Skapelse 
En blivande trend behöver inte alltid vara bevisat bättre eller mer effektiv än andra strategier, 
inledningsvis kan det räcka med att trenden skiljer sig från andra metoder. Detta beror på att 
trendskaparna får företag att tro att deras metod inte bara är bättre utan även leder till 
utveckling av dagens metoder. Detta fenomen kallas ibland ”gammalt vin i nya flaskor”, det 
vill säga att trendskapare kallar modifikationer av gamla metoder nya trender. (Kimberly, 
1981, refererad i Abrahamson, 1996, s. 265-266) Detta stämmer överens med undersökningen 
Carson et al. genomförde där resultatet visade att många nya nycker idag stämmer överens 
med de strategier som användes för 60 år sedan. (Carson, Lanier, Carson, Birkenmeier, 1999, 
s.331-332) Som exempel kan vi ta bagerier som genom tiderna har använt sig av dofter för att 
locka kunder. Det har dock inte från början varit en medveten strategi utan en gynnsam 
bieffekt av deras produkt.  
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Urval 
Hur kommer det sig att visa metoder och strategier utvecklas till trender och inte andra? 
Trendskapare analyserar begynnande behov av nya metoder och utformar sedan dessa till att 
passa specifika branscher eller företag. Som demonstrerat längst ner i figur 8, skapar 
förändringar i till exempel konkurrens och kunders känslighet luckor i befintliga strategier 
som måste fyllas, detta leder till att företagsledare söker nya strategier. Det är just denna 
process som trendskapare granskar och sedan utvecklar vidare för att skapa en ny trend. 
(Abrahamson, 1996, s. 266-267) De metoder som trendskaparna väljer påverkar användares 
preferenser och influerar även på så sätt framtida uppkommande trender. Det vill säga, genom 
att analysera tidigare trender och efterfrågan kan trendskapare till viss grad förutse vilka 
trender som komma skall. (Abrahamson, 1996, s. 267) Även Czarniawska et al. hävdar att 
trender minskar förvåningarna av nästkommande trend, en nuvarande trend kan alltså varsko 
om vad som kommer sen. (Czarniawska, Sevón, 2005, s. 10) 
 
Bearbetning 
Under bearbetningsfasen måste trendskapare övertyga företagsledare att de nya metoderna 
kommer att hjälpa företag att nå sina mål effektivare. Det finns många metoder som används 
för att övertyga framtida användare, bland annat visar trendskaparna på framgångsrika företag 
som använt sig av metoden för att minska luckor i strategier eller påvisa effekten av 
metoderna med mer eller mindre teoretiska bevis, exempelvis forskningsrapporter. 
(Abrahamson, 1996, s. 268) 
 
Utspridning 
Enligt Czarniawska finns det flera anledningar till att vissa trender sprider sig snabbare än 
andra, för det första är ofta de trender som imiteras överlägsen i kvalitet jämfört med andra. 
Den andra anledningen är deras härkomst i tid och plats. (Czarniawska, 2005, s. 132) 
Massmedia är ett av de främsta verktygen som används för att sprida nya trender. Vilka 
medier som används och i vilken utsträckning skiljer sig dock beroende på trendskapare. 
Några trendskapare så som konsulter och akademiker använder sig av egna publikationer och 
journaler för att sprida budskap. Gurun å andra sidan ger ofta ut böcker om deras nya 
metoder, likaså företagsledare. (Abrahamson, 1996, s. 269)  
 
Enligt Abrahamson är de flesta anammare av trender i ett känslomässigt tillstånd, antingen 
frustration, leda och strävar därav efter nyheter eller att förändra sin status, vilket gör dem mer 
mottaglig av trendskapares budskap. (Abrahamson, 1996, s. 269) Czarniawska et al. utvecklar 
detta och påstår att trender är paradoxala då de utbringar motsägelsefulla attityder och 
handlingar så som ”uppfinning-imitation, variation-symmetri, distans-intresse, nymodighet-
konservatism, enighet-segregrering.”  (Czarniawska, Sevón 2005, s. 136) För att förenkla 
detta kan man säga att när något nytt dagar sig, så som en trend, blir människor nyfikna och 
intresserade, samtidigt som man drar sig för att närma sig det som är okänt.  
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3.6 Summering av den teoretiska referensramen 
 
Luktsinnets anatomi Luktsinnets anatomi och funktion gör den till ett effektivt sinne för 

marknadsförare i att skapa och förmedla känslor. Då vi inte kan sluta 
andas samt att dofters process i hjärnan är omedelbar och 
undermedveten kommer vi direkt påverkas av dofter omkring oss. 
Teoretisk bör marknadsförare kunna kontrollera kunders reaktion, 
genom val av doft i kombination med det visuella intrycket. Det är 
även möjligt att skapa en koppling mellan ett specifikt varumärke eller 
produkt med en doft.  
 

Minnets funktion Genom upprepning av intryck skapas vårt långtidsminne, vi lär oss. 
Dofter fungerar som minnesmarkörer för situationer och skapar ett 
starkare band mellan minnet och situationen än vad endast ett visuellt 
intryck skulle ha gjort. 
 

Doftmarknadsföring Används i syftet att skapa detta samband mellan minne och situation 
genom att exponera kunden i butik för en omgivande doft eller en doft 
som är direktkopplad till produkten. Det finns tre faktorer som 
påverkar uppfattningen av dofter enligt Davies et al., det är 
individuella karaktärsdrag, preferenser samt tidigare erfarenheter. Till 
detta adderar han minnet som del i processen då det finns stark 
bevisning på kopplingen mellan dofter och minnet. Dofter kan 
framkalla minnen från långt bak i tiden som personer själva har glömt 
bort.  
 
Sedan tar han även upp den undermedvetna processen som hjärnan 
utför vid exponering av dofter och konsumenters omedvetna reaktion 
på dessa. Dofter blir därför upplevelse höjande för det visuella 
intrycket istället för uppmärksamhets stjälande. Forskning visar på att 
produktutvärderingar blir mer positiva ifall doften passar med 
produkten eller att rummet produkten exponeras i är doftsatt. 

Marknadsplanering Skapas för att möta ökad turbulens och konkurrens på marknaden samt 
att skapa och bibehålla kundrelationer. Dessutom är det här som 
företaget bestämmer hur de skall differentiera sig.  

Management 
trender 

Nycker anses vara innovativa, rationella och funktionella, samt vara 
inriktade på att uppmuntra bättre organisatoriskt presterande. Dessa 
föregås och av miljöbetingande påtryckningar, flockbeteende, gurus 
och organisations karaktär. Nycker utvecklas till trender i de fall 
företag anammar dem. De anammar nycker som passar in i företagets 
kultur och organisatoriska struktur samt ovanstående faktorer. 
 
Trender utvecklas och förespråkas av konsulter, handelsskolor, 
affärspress och media samt gurus. En trends livscykel består av 
uppkommande, acceptans, uppvaknade och nedgång.  
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Den teoretiska ramen har gett oss en bild av vad doftmarknadsföring är samt vilka drivkrafter 
som ansvarar för utvecklingen av trender. Baserat på den teoretiska ramen är vår fokus för 
framtagandet av de empiriska data att se om det finns ytterligare faktorer som påverkar 
etableringen av doftmarknadsföring i Sverige. Vi vill uppdaga de underliggande strömningar 
som driver trender framåt, något som vi saknar i den nuvarande teorin och som är essentiellt 
för studiens utveckling. Därför syftar empirin till att bidra till att fylla gapet i den teoretiska 
ramen. Häri bidrar vår explorativa angreppssätt till att finna den data som kommer att ligga 
till grunden för detta.  
 
För detta vill vi finna varför respondenterna anser doftmarknadsföring vara en effektiv metod 
samt i vilket syfte. Vi vill hitta punkter i intervjuerna som vi kan koppla till teorin för att 
sedan i analysen ha möjligheten att härleda ett utslag. Kommer det empiriska underlaget 
bekräfta teorin eller kommer nya motiv uppdagas tillsammans med unika hinder för just den 
svenska marknaden? Vi kommer således att genomföra en kombinerad empirisk och teoretisk 
studie för att i analysen kunna synliggöra ny teori som kompletterar den befintliga 
referensramen.  
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel sammanställs utförandet av undersökningen. Läsaren får utvidgad information 
om respondenter och intervjuutförande. 

4.1 Sammanfattande tillvägagångssätt 
En induktiv ansats var lämpligast för denna undersökning, då det är ett nytt ämne och relativt 
lite teorier existerar. För att nå målet med undersökningen, det vill säga doftmarknadsföringen 
som fenomen och varför trenden uppkommit valde vi att arbeta med en kvalitativ 
undersökning. Semistrukturerade telefonintervjuer utfördes med tre konsultföretag och två 
användande företag. Mer om genomförandet av undersökningen kan läsas i nedanstående 
kapitel.  
 

4.2 Val av respondenter  
Att utföra en explorativ undersökning betyder att vi bör fokusera på att intervjua experter 
inom området.(Saunders, 2007, s. 133) Då doftmarknadsföring som strategisk form kom till 
Sverige rätt nyligen existerar inte många konsulterande företag inom just denna sektor. Därför 
har vi inte haft möjligheten att selektivt välja ut företag baserat på kriterier utan har istället 
fått välja dem med ändamålsmässigt syfte. (Maxwell, 2005, s. 88) Användande företag är 
även de ett begränsat antal på grund av den minimala marknaden. 
  
I sökandet av respondenter letade vi först i vetenskapliga artiklar efter återkommande 
referenser till namn eller organisationer. Härigenom hittade vi vår grundläggande teori samt 
många utländska företag, vilka hade företag och kontor i Sverige. Vi gick vidare och sökte på 
Google (www.google.se) efter doftmarknadsföring, doftsinnet och sensory branding, genom 
detta fann vi flertalet svenska nyhetsartiklar på ämnet. I artiklarna hittade vi namn på 
framstående svenska profiler inom doftmarknadsföring. 
 
Vi fann fyra konsulterande byråer i Sverige, vilka kontaktades för en intervjuförfrågan via e-
mail. I e-mailen uppgavs övergripande information om undersökningens syfte och 
genomförande. Tre av dessa svarade på våra mail och telefonsamtal och intervjuades senare. 
Eftersom vi som tidigare nämnt inte hade möjlighet att skapa ett selektivt urval intervjuades 
de respondenter vi kom i kontakt med och var villiga att ställa upp. De valda företagen 
baserades på ändamålen, dock använde vi oss av ett bekvämlighetsurval för att få de 
slutgiltiga respondenterna. Många forskare hävdar att bekvämlighetsurval skall undvikas men 
Maxwell refererar till Weiss (1994) som hävdar att det finns tillfällen då bekvämlighetsurval 
är enda möjligheten, till exempel då det är en relativt liten population, viket överensstämmer 
med vår målram. (Maxwell, 2005, s 88-89) Dessutom fann vi via de konsulterande byråernas 
hemsidor samt under intervjutillfället flera användande företag. Tyvärr ansåg endast två av 
dessa företag att de använde sig av doftmarknadsföring, vilket resulterade i endast två 
intervjuer. Två intervjuer av användande företag ansågs vara i minsta laget men då vi har fått 
vetskap om den minimala kunskap som många användare har inom ämnet samt att det inte 
finns så många användare i Sverige, valde vi efter mycket efterspaning att nöja oss med dessa 
två intervjuer. Då dessa respondenter fanns via förfrågning av konsultföretagen och därefter 
vidare undersökning, blev respondenterna valda genom snöbollseffekt. (Bryman & Bell, 
2003, s. 105-7)  
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Teoretisk mättnad är svårt att uppnå med ett sådant begränsat undersökningsområde och var 
därför inte heller vårt mål. Vi ansåg ändock att vi erhållit den mängd information vi kunde 
kräva under omständigheterna för undersökningens fortskridande efter fem intervjuer då 
intervjuerna i stort sett bekräftade varandra och gav liknande resultat. (Trost, 1993, s.109-110)  
 

4.3 Val av datainsamlingsmetod 
Som nämnt i den teoretiska metoden, under avsnitt 2.5, valde vi att genomföra intervjuer då 
det ger oss bästa möjlighet att förstå vad respondenterna egentligen menar med sina svar samt 
att tolka sammanhanget.  
 
Vårt val att använda oss av telefonintervjuer var på basis av de geografiska avstånden mellan 
intervjuare och respondenter. Vi skribenter befinner oss i Umeå och Stockholm, 
respondenterna är utspridda i landet. Möjligheten för personliga intervjuer fanns dock, men vi 
valde att genomföra alla intervjuer via telefon. Den största orsaken till detta är att vi inte ville 
att vår eventuella påverkan av respondenterna skulle skilja sig åt mellan intervjuerna och 
därav leda till avvikande resultat. Telefonintervjuer minskar risken för att respondenten skall 
påverkas av intervjuarens närvaro, till exempel att våra gester och minspel skulle ha influerat 
respondenternas svar. Å andra sidan kan distansen som telefonen skapar skapa osäkerhet hos 
respondenten och leda till att denne är avvaktande med svaren. (Andersen, 1998, 173-174) 
För att minska denna risk såg vi till att ha flertalig kontakt med respondenterna innan 
intervjutillfället, via både mail och telefon. Att respondenterna dessutom i dagens läge ofta 
intervjuas av media, är vana att förklara fenomenet på grund av aktualiteten gjorde att deras 
nervositet och tvekan inför vår intervju var minimal. Andra negativa aspekter med 
telefonintervjuer är att vi som intervjuare inte kan känna av och se miljön och atmosfären som 
respondenten befinner sig i, vilken kan påverka svaren och beteendet av respondenterna. Det 
vill säga, att enbart använda hörsel som redskap för att tolka och ta upp information kan anses 
vara bristfällig, men i denna situation anser vi det vara tillräckligt. Vi valde dessutom att alla 
intervjuerna skulle genomföras av samma person för att få dem så enhetliga som möjligt. 
Semistrukturerade intervjuer ansågs som mest lämpliga då vi inte ville ha för strikta frågor 
utan låta respondenterna utveckla intervjun då de flesta respondenterna är experter inom 
området. (Kvale, 2007, s. 65) En öppen intervju var dock utesluten då vi hade några 
förutbestämda ämnen som vi ville undersöka. En semistrukturerad intervju innebär att 
författarna har förbestämt vissa frågor/ämnen som skall tas upp och som finns med på en 
intervjumall som checkas av under intervjuns gång. (Andersen, 1998, 162) Den 
semistrukturerade formen gav oss även möjlighet att utveckla och lägga till frågor som 
uppkom under intervjutillfället och ansågs relevanta. Detta var viktigt då vi dessutom besatt 
minimala förkunskaper samt att det finns en begränsad mängd data om ämnet.  

4.3.1 Utformning av intervjumall  
Kvale listar flertalet typer av frågor en intervjuare kan utnyttja. Vi valde att utforma mallen 
med breda och generella frågor i början kring företaget, personen och bakgrund för att 
mjukstarta intervjun. (se bilaga 3) Vi inledde med att använda inledningsfrågan ”När var 
första gången du kom i kontakt med doftmarknadsföring?”. Detta för att öppna upp ämnet 
samt att få respondenten att svara brett och ta upp både fakta, personliga åsikter och känslor. 
Denna fråga var även självklar ur undersökningssyfte då vårt mål är att få kunskap om 
orsaken till att respondenterna valde att arbeta med doftmarknadsföring. Sedan gick vi vidare 
med direkta frågor vilka behandlade doftmarknadsföringen i sig och till sist smalnade vi ner 
genom att använda specificeringsfrågor som förtecknade problemområdet. (Kvale S, 2007, s. 
60-1) Att börja med allmänna frågor är även bra om intervjuaren så småningom skall ställa 
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frågor som kan anses känsliga för respondenten. (Bryman, Bell E, 2005, s. 146) Vi ansåg inte 
att detta var fallet för oss, men valde ändock att använda oss av denna metod för att minimera 
risken av obekvämhet och vägran att svara. Frågorna för konsulterande företag var annorlunda 
än frågorna riktade mot användande företag då kunskap samt användande skiljer sig åt. Själva 
mallen var ändock utformad på samma sätt. (se bilaga 4) 

4.4 Intervjuutförande 
Intervjuerna skedde över telefon och utfördes endast av en av forskarna. Datum och tid för 
intervjuerna fick respondenterna bestämma själva då vi inte ville ha dem stressade under 
intervjun. Intervjuerna inleddes med att respondenterna än en gång fick en summering av vad 
uppsatsen handlar om. Vi gav dem även möjligheten att ställa frågor angående intervjun och 
ämnet. Vi upplyste dem om att samtalet skulle spelas in och de fick godkänna det 
tillvägagångssättet. Diktafon användes för att försäkra att inga missförstånd angående vad 
som sades under intervjun skulle uppstå samt då vi anser att detta stärker tolkningen av data 
och på det sättet även reliabiliteten. Anderson (1998) anser att inspelning endast skall 
användas om det är nödvändigt och intervjuaren anser att det inte påverkar respondenten. Som 
tidigare nämnts är våra respondenter vana att intervjuas av media och därför ansåg vi att 
inspelning kunde ske utan problem. Detta förfarande anser Kvale (2007) vara en smidig och 
strukturerad inledning för alla intervjuer och inger respondenten med trygghet i vad som 
kommer att ske (Kvale, 2007, s. 55). Intervjuerna avslutades med frågan ”Är det något mer du 
vill tillägga”. Detta förfarande stöds av Kvale då han menar på att när intervjun är över 
slappnar respondenten av och kommer vanligtvis på ny information den vill delge. Dessutom 
kan respondenten sitta inne med information i väntan på en fråga som aldrig kom, vilket gör 
att ovanstående fråga ger denna möjlighet. Detta resonemang är troligt i vårt fall då vi som 
tidigare nämnt besatt lite praktisk kunskap om ämnet. (Kvale, 2007, s. 55) 
 
Transkribering av den inspelade intervjun utfördes direkt efter intervjuerna för att förenkla 
tolkningen samt arbetet med empirin.  Kvale argumenterar även mycket för skapandet av 
trygghet för respondenterna. (Kvale, 2007, s. 56) Vilket vi också anser viktigt och har därför 
efter transkribering skickat tillbaka intervjuerna till respektive respondent för godkännande. 
Vi kommer även att på deras begäran skicka dem var sitt exemplar av uppsatsen. Vi frågade 
även om vi kunde komma tillbaka med följdfrågor som eventuellt skulle dyka upp under 
undersökningens gång, vilket alla respondenter samtyckte till.  
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4.5 Översikt av datainsamling 
Respondenterna bestod av ledande personer från företagen, Nose AB, Odeur, Brandjunction, 
M&D/Scent-it och Nordic Sea Hotel. Nedan följer en sammanfattning av information om 
respondenter, tid, plats och använd metod. 
 
 
Respondent Datum Miljö Tid Utförande av intervju 
Lars O Holmgren 
VD 
Nose AB 
Konsult 

2008-04-22 Telefon 40 min Personlig telefonintervju, 
Semistrukturerad, Diktafon 

Petter Hollström 
Ägare  
Odeur 
Användare 

2008-04-23 Telefon 15 min Personlig telefonintervju, 
Semistrukturerad, Diktafon 

Christina Gotzel 
Ägare 
Brandjunction 
Konsult 

2008-04-25 Telefon 20 min Personlig telefonintervju, 
Semistrukturerad, Diktafon 

Georgios Manthos 
Delägare 
M&D/Scent-it 
Konsult 

2008-05-07 Telefon 20 min Personlig telefonintervju, 
Semistrukturerad, Diktafon 

Emelie Bergsten 
Affärsutvecklare 
Nordic Hotels 
Stockholm 
Användare 

2008-05-15 Telefon 20 min Personlig telefonintervju, 
Semistrukturerad, Diktafon 
 

 

4.6 Respondenternas agerade  
Då intervjuerna skedde över telefon och vi inte kunde övervaka deras rörelsemönster eller 
ansiktsuttryck inser vi att vi kan ha gått miste om information. (Andersen, 1998, 173-174) 
Dock tror vi inte att den hade varit avgörande då alla respondenter verbalt uttryckte sitt 
intresse, nyfikenhet och optimism för intervjun och arbetet. Dessutom var tonläget genom alla 
intervjuer positivt, ingen av respondenterna missuppfattade våra frågor samt att alla frågor 
besvarades. Vi tror återigen att respondenternas vana att berätta och förklara sitt arbete 
förenklade intervjuprocessen. Under transkriberingen fann vi inga tecken på att påverkan från 
vår sida skett eller att respondenterna agerande och beteende lett till avvikelser.  
 

4.7 Analysmetod 
Vår analys baseras både på empirisk och på teoretisk data, då vi ansåg att det krävdes för att 
få det djup vi ville på analysen. Orsaken till denna metod är att ämnet är väldigt nytt och det 
data analysen krävde kan inte förmedlas via enbart en typ av källa.  
 
För att vara säkra på att vi inte missade information i teorin och empirin i analysarbetet 
började vi med att färgkoda teorin med empirin. Detta gjorde att vi på ett enkelt sätt kunde 
hitta olika sektioner i intervjuerna. Sedan gick vi systematiskt igenom färgerna för att se till 



 37 

att inget föll bort. Detta arbete gjorde vi tillsammans medan utvecklingen av analysen gjordes 
på var sitt håll, genom att vi skickade analysen mellan oss för att fånga in bådas syn och 
insikter. Efter detta analyserades intervjuerna genom att vi jämförde likheter och skillnader 
emellan respondenterna och tog fram utmärkande aspekter.  
 

4.8 Etiska principer 
Enligt Andersen finns det fyra kategorier av etiska regler som forskare skall följa: 
 

� Informationskravet: Respondenterna informerades om syftet med undersökningen 
samt deras roll i den. Medverkandet var frivilligt och respondenterna fick avbryta 
intervjuerna om något kändes fel, allt i regelns riktlinjer.  (Andersen, 1998, 248-249) 

� Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.” (Andersen, 1998, 248-249) Utöver detta har även respondenterna fått 
godkänna den empiriska sammanställningen för att säkerställa deras samtycke. 

� Konfidentialitetskravet: Respondenternas eventuella anonymitet har respekterats och 
de har själv fått välja om person- samt företagsuppgifter skall stå med i uppsatsen. Den 
insamlade data hanteras även den med respekt och kommer inte att vara tillgänglig för 
allmänheten. (Andersen, 1998, 248-249) 

� Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.” (Andersen, 1998, 248-249) Detta är en självklarhet för oss och 
regeln kommer att efterföljas. 

 

4.9 Kritik mot respondenter och tillvägagångssätt 
Många har troligen ansett att det varit bättre med personliga intervjuer då vi kunde ha iakttagit 
respondenternas reaktion på frågor. Dock anser vi att vi fick fler intervjuer tack vare att vi 
kunde vara flexibla nog att ge telefonintervjuer samt att vi ej hade resurser till att genomföra 
personliga intervjuer. Som nämns under val av intervjuform finns det negativa aspekter med 
att utföra telefonintervjuer. De faktorer som tidigare nämnts distansering och 
tolkningssvårigheter är de som vi anser kan ha påverkat undersökningen till största grad. Då 
vi var noga med att tala med alla respondenter innan intervjutillfället och har utfört en 
noggrann genomgång av inspelningarna av intervjuerna anser vi inte att dessa faktorer har 
influerat vår undersökning. 
 
En risk som finns är att respondenterna kan ha svarat mer positivt på våra frågor än vad 
verkligheten visar, eftersom de vill att svaren skall vara positiva. Då flertalet av våra 
respondenter arbetar som konsulter inom detta område finns det en möjlighet till att de 
strategiskt har svarat på ett visst sätt för att vinkla resultatet för att gynna dem. Det har även 
under intervjuerna märkts att konsultföretagen varit väldigt positivt inställda till all form av 
PR, vilket gör den risken mer trolig. Emellertid har svaren vi fått varit mycket insiktsfulla och 
still stor del bestått av kritisk tänkande, vilket visar på respondenternas saklighet och 
kompetens. Dessutom har deras resonemang oberoende av varandra verifierat varandra. Då vi 
undersöker trendutvecklingen av ett nytt fenomen som doftmarknadsföringen får vi som 
forskare räkna med att de individer som arbetar med detta kommer svara positivt på frågorna 
om metoden. Detta var en av anledningarna till varför vi även ville intervjua användare av 
metoden, då de troligt skulle ge oss en mer opartisk bild av deras personliga erfarenheter.  
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Det var väldigt svårt att få kontakt med användande företag då det inte finns någon offentlig 
dokumentation av detta och väldigt få som använder det. Många av de användande företag 
som vi kontaktade påstod att de inte använde sig av doftmarknadsföring när vi skrev till dem 
via mail. Detta trots att vi fått deras namn antingen från konsulternas hemsida där de stod som 
kunder eller direkt via de konsulter vi intervjuat. En av anledningarna till detta kan vara att de 
inte förstod det uttrycket vi använde och därför inte ansågs sig använda doftmarknadsföring. 
Det kan även vara så att många av de ”kunder” vi hittat enbart har använt sig av dofter vid 
enstaka event tillfälle och ansåg sig därmed inte utöva doftmarknadsföring. Är så fallet kan 
det vara troligt att de inte besitter den kunskap som hade behövts för att utföra en intervju om 
ämnet. En annan anledning kan vara att de inte ville bli kontaktad och intervjuad och därför 
påstod att de inte använde det. Vilken anledning det än må vara kontaktade vi dem inte fler 
gånger för att övertyga dem då vi respekterar deras svar. 
 
En av intervjuerna kan anses vara i kortaste laget men eftersom denna intervju var med ett 
användande företag var tiden tillräcklig för att få den information vi sökte. Möjligheten fanns 
även att fortsätta intervjun vid ett senare tillfälle om nya frågor hade dykt upp, men så blev 
inte fallet. 
 

4.9 Sanningskriterier 

4.9.1 Överförbarhet 
Frågor som mäter reliabiliteten av en studie är bland annat: 
 

� Kommer er observation bli den samma om den utförs av andra? 
� Kommer intervjufrågorna ge samma data vid repeterade intervjuer? 
� Finns det luckor i hur data analyserades? (Saunders, 2007, s.149)  

 
De första två frågorna behandlar det som ofta nämns som överförbarhet. Angående den första 
frågan anser vi att en liknande observation kommer ge snarlika resultat då vi undersökt en 
majoritet av branschens ledande aktörer och de svar vi fått från respondenterna har i stor grad 
bekräftat varandra. Då detta ämne är under utveckling i Sverige och ökning av användande 
område och företag kommer troligen ske i stor grad i framtiden är det svårt att bekräfta att 
intervjufrågorna skulle ge samma resultat. Speciellt då vi valde att undersöka just 
utvecklingen av trenden, vilken är föränderlig. Hade vi enbart haft som syfte att undersöka 
vad doftmarknadsföring är eller hur det påverkar konsumenter hade det varit högst troligt att 
repeterade intervjuer gett samma data. Om vi å andra sidan ser på de frågor vi ställt och de 
svar vi erhållit och inte tar hänsyn till ämnet som sådant anser vi dock att resultatet varit så 
pass bra att samma intervjufrågor vid ett annat tillfälle skulle ha givit liknade svar.  
 
Data vi samlat in har vi analyserat och tolkat till vår bästa förmåga. Inspelning och 
transkribering utfördes för att förminska eventuella feltolkningar. Den nedskrivna data gick vi 
sedan igenom tillsammans för att försäkra oss om att vi tolkade informationen på samma sätt. 
Den färdiga transkriberingen skickades även till respondenterna så att de kunde godkänna att 
inget feltolkats.  
 
Vidare hot mot vår reliabilitet är deltagande partiskhet. Här anser vi att respondenterna från de 
konsulterande företagen kan medvetet ha givit mer positiva svar än verkligheten, eftersom de 
anser detta vara en bra marknadsstrategi och möjlighet att sprida ett meddelande om deras 
bransch. Alla respondenter kan möjligen ha givit ett mer positivt svar på frågorna då de inte 
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vill framhålla att de gjort ett mindre bra val. (Saunders, 2007, s. 149) Trovärdigheten på den 
samlade data är dock hög då vi har intervjuat en stor del av de konsulter som finns i Sverige 
samt att vi vid tolkning anser att svaren varit reflekterande och analyserande. 
 
Observatörspåverkan och felaktighet anser vi oss ha överkommit då endast en av oss har 
utfört intervjuerna. Att genomföra telefonintervjuer minskar även det att intervjuarens gester 
och ursprung skall ha påverkat resultatet. Transkriberingen delade vi upp för att minska 
arbetsbördan oss emellan. De transkriberade intervjuerna har vi sedan läst igenom och lyssnat 
igenom tillsammans för att uppdaga skiljaktigheter i tolkning och uppmärksamma eventuella 
avvikelser. Dock fann vi inga avvikelser som kan ha påverkat resultatet. (Saunders, 2007, s 
149-50) 
 
Självklart har vår förförståelse och kunskap om ämnet färgat studien. Dock besitter 
respondenterna mer insikt i verkligheten och praktisk kunskap än vad vi har, så risken finns 
att vi kan ha gjort oss mer mottagliga för deras åsikter istället för att skapa våra egna.   
 

4.9.2 Validitet 
Joseph Maxwell argumenterar för att det finns två hot mot validiteten i en kvalitativ studie; 
förutfattad mening och reaktionsförmåga. Han poängterar att till skillnad från kvantitativa 
studier kommer vår förutfattade mening och reaktionsförmåga alltid påverka resultatet av 
uppsatsen. Validiteten kommer från att vi är medvetna om vad i vårt beteende som påverkar 
studien antingen negativt eller positivt samt att vi arbetar utifrån att minska denna påverkan. 
(Maxwell, 2005, s. 106-9) Alla val vi gjort och beslut som tagits angående studien har utgått 
från att försöka minska våra förutfattade meningar och åsikter om ämnet. 
 
Vår brist på förkunskap om ämnet minimerar risken för att vi har varit subjektiva under 
litteratursökning eller letande av respondenter. Dock innebär det att vi kan ha förbisett viktig 
information i att vi inte har en övergripande bild av fältet och dess aktörer. Vi tror inte att vår 
brist på förkunskap eller förutfattade meningar har påverkan valet av teorier eller på analysen.  
(Saunders, 2007, s. 150) Vi anser detta då våra källor har bekräftat varandra både teoretiskt 
och empiriskt.  
 
Teorierna kring doftmarknadsföring använda i studien är teorier från entreprenörerna inom 
området, vilka är citerade och refererade till i den flesta litteratur vi har funnit på ämnet. Detta 
inkluderar både böcker och artiklar på området. Vi har använt oss av triangulering i sökandet 
efter litteratur då vi har tittat på tidig litteratur på ämnet samt ny och därifrån funnit de 
författare som återkommer som källa. Dessutom har vi varit i kontakt med forskare på 
Högskolan i Kalmar och Handelshögskolan i Umeå för båda ämnena; doftmarknadsföring och 
trendanalys, i sökandet efter ursprungslitteraturen. Intervjumallen som använts under 
intervjuerna innehöll endast semistrukturerade frågor då studien är explorativ och söker efter 
information under ytan och då är inte ja/nej eller ledande frågor obrukbara. Utifrån de 
empiriska data insamlad under intervjuerna är den teoretiska ramen brukbar och bekräftad. 
 
Mättad data och långtidsengagemang i form av upprepade intervjuer med respondenter har vi 
inte. Vad vi har i studien är att våra respondenter argumenterar för och kommer fram till 
samma slutsatser under intervjuförfarandet. Dessutom har alla respondenter fått godkänna 
transkriberingen av respektive intervju, vilket är respondenternas giltighet. Vad vi måste ha i 
åtanke är dock respondenternas vilja att svara positivt på doftmarknadsföringens framtid då 
dessa framtider är korrelerade. Detta kan ha givit mer positiva utlåtanden än vad verkligheten 
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speglar. Dock är relevansen i empirin stark då vi har intervjuat större delen av konsulterande 
företag på området (Andersen, 1998, s. 85).  
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5. Empirisk sammanställning 
Kapitlet innehåller en resumé av de utförda intervjuerna samt en kortare beskrivning av vart 
företag och respondent. Kapitlet har kategoriserats för att förenkla och homogenisera den 
fortsatta läsningen.  

5.1 Presentation av respondenter och företag 

5.1.1 Odeur 
Petter Holmström är ägare av klädesmärket Odeur som startades 2006. Odeur skapar kläder 
som är doftsatta med en androgyn och fräsch doft. Klädernas designas tillsammans med Anna 
Lidström. (www.odeur.se) Petter Hollström har bakgrund som grafisk designer och det var i 
arbetet att finna ett ickevisuellt medel för kommunikation som idén till Odeur uppkom. 
Grunden var att bygga ett varumärke som hade en personlig relation med konsumenten och på 
sikt uppnå trogna kunder, genom att ha samma doft från kollektion till kollektion. Första 
kollektionen gavs ut i maj 2006 och finns i Sverige och Japan. Petter Holmström berättar att 
nästa kollektion kommer att ges ut i Sverige, Japan, Tyskland, Australien samt Portugal.  
 
Petter har inte hört talas om andra modemärken som använder denna strategi; modevarumärke 
som fokuserar kring doft. Dock existerar det sportklädesmärken som använder dofter som 
mentol ur ett rent funktionellt syfte; eliminerar transpirationslukt. De skiljer sig däremot från 
Odeur som har i syfte att skapa ett emotionellt intryck.   
 
Valet av namnet Odeur har Petter valt då det skapar en kontrast då doften han använder är 
fräsch och är positivt laddat, medan odör som Odeur förknippas med är negativt laddat.  
 

5.1.2 Nose AB 
Respondenten Lars O Holmgren är VD på Nose AB som grundades 1999. Företaget är 
”marknadens enda certifierade leverantör av eteriska oljor och pumpar för diffusering i 
inomhusmiljö”. (www.nose.se) Enligt Lars finns det ytterligare ett certifierat företag som 
befinner sig i USA men i Europa förmodar han att Nose är ensam. Nose AB är 
samarbetspartner med Air-Aroma som är världens största företag på området. Företaget 
erbjuder kalldiffusering som har fyra användningsområden; aroma spridning, vilket funderar 
som aroma terapi, air refreshment som förfriskar luften och eliminerar dåliga bakterier, 
odöreliminering som tar bort dåliga dofter och scent marketing, det vill säga 
doftmarknadsföring som använder människors doftminne för att bygga varumärken. Dofterna 
är specialkomponerade utifrån bransch, behov och syfte. (www.nose.se)  
 
Lars bakgrund innan han startade Nose AB var, som han själv benämner det, inom generell 
marknadsföring på en marknadsbyrå. Anledningen till att Lars O Holmgren började arbeta 
med doftmarknadsföring var hans övertygelse om att det måste finnas nya sätt och metoder att 
nå konsumenter. Han såg det som ett naturligt steg att gå vidare därifrån för att hitta nya 
outforskade vägar, doftmarknadsföringen fann han genom uteslutningsmetoden. Han uteslöt 
alla kommunikationsmedel som fanns på marknaden och insåg att dofter var outnyttjat och 
mest effektivt i marknadsföringssyfte. Han nämner att de tillsammans med ett Australiensiskt 
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och ett Holländskt företag var bland de första i världen att arbeta med doftmarknadsföring. 
Han benämner sig själv och Nose som pionjärer både i Sverige och i världen.  
Nose affärside är att företaget ”komponerar unika dofter för att på olika sätt förstärka ett 
redan befintligt varumärke. Det kan gälla fysiska miljöer, personal och 
marknadskommunikation” (www.nose.se).  
 

5.1.3 M&D/Scent-it 
Vår respondent Georgios Manthos grundade företaget M&D tillsammans med Shino Diabate 
2006. M&D är återförsäljare i Skandinavien för Scent-it, som är Europa agentur för Scent-Air 
som har huvudkontor i Charlotte, USA. (www.manthosdiabate.com) Företagets doftsystem 
”hjälper till att förhöja butiksmiljöer, tydliggöra varumärken och skapa minnesvärda 
upplevelser.” (www.manthosdiabate.com) Den produkt M&D erbjuder är en maskin som 
kallas ScentWave (www.manthosdiabate.com) som sprider doften jämnt i vald miljö. 
Tillskillnad från Nose Ab som använder eteriska oljor består M&D:s doft av en patron. 
Patronen sätts in i maskinen och byts ut var fjärde vecka. De erbjuder idag över 1500 olika 
dofter med upp till 500 komponenter i varje doft.  
 
Företaget skapades för att erbjuda kunden varustärkande åtgärder ”genom att skräddarsy 
unika dofter kan vi skapa och återspegla vilken miljö och varumärke som helst” 
(www.manthosdiabate.com). Idén uppkom efter att Shino Diabate varit ute och dansat och 
dagen efter diskuterade med Manthos den illaluktande bieffekt rökförbudet haft då cigarettrök 
inte längre maskerade odören i lokalen. Parallellt med denna händelse såg Georgios Manthos 
en dokumentär om ett kasino som använde sig av dofter för att skapa välbehag. 
Dokumentären visade på en intressant bieffekt på spelandet som då ökade med 40 procent. 
Tillsammans började de söka upp företag att samarbeta med och de fann slutligen Scent-it 
som de idag är Skandinavisk agentur till. Deras kunder arbetar främst inom hotell; Berns 
Hotell och First Hotell, och event branschen men de har även några företag som KappAhl 
inom detaljhandeln.  
 

5.1.4 Brandjunction 
Christina Gotzel snubblade ”på det här med doftmarknadsföring för tre, fyra år sedan” och 
det var som hon uttrycker det ”en naturlig följd av eventvärlden” där hon har arbetat sedan 
1992. Detta koncept är det första Christina tycker har varit värt att satsa på då det verkligen är 
nytt och spännande. Hon erbjuder sina kunder ”en chans till att addera ett sinne till sin 
kommunikation”. Det betyder att man antigen kan arbeta med en produkt som redan besitter 
en arom eller arbeta strategiskt med en doft som gör att konsumenten får en trevligare 
upplevelse. Detta kan ske antingen långsiktigt genom att jobba med dofter i varumärkesform, 
actionmarketing kampanj samt tryck där konsumenter får en insyn och upplevelse, till 
exempel genom tryckknappar vid butikshyllor.  
 
Hon grundade Brandjunction för två och ett halvt år sedan. Speciellt för Brandjunction är att 
Christina just nu jobbar med världspatent på en produkt för spridning av dofter i 
detaljhandeln. Produkten placeras på hyllkanten framför produkten och innehåller dess doft 
och genom att trycka på en kanpp kan kunden känna doften.  
 



 43 

5.1.5 Nordic Sea Hotell 
Respondenten Emelie Bergsten jobbar som affärsutvecklare på Nordic Hotels i Stockholm 
som driver Nordic Light Hotell, Nordic Sea Hotell samt Absolut Ice Bar Stockholm. 
Organisationen är privatägt och finns ingen annan stans i världen. Idag använder 
organisationen doftmarknadsföring endast på Nordic Sea Hotell. Hotellens grundare är Ejnar 
Söder and Hans Melström och Nordic Sea öppnades januari 2001. Tanken bakom konceptet 
var att reflektera Stockholm och skapa kontraster. Nordic Lights design är återhållsamt 
användande av färger och diskreta former till skillnad från Nordic Sea, vars design är robust 
och naturnära. (www.nordicseahotel.se) Hotellets vision ”är design, omtanke och 
tillgänglighet. Vi är tillgängliga i själen och geografin. Vi skapar upplevelser för alla 
sinnen.”(www.nordicseahotel.se) Företagets första kontakt med doftmarknadsföring var via 
en affärsutvecklare som jobbade hos dem tidigare. Emelie berättar att han ”tog in först och 
främst doftstudenter som gjorde en doftundersökning på Nordic Light Hotell. Dom placerade 
ut doftmaskiner i nån korridor och gjorde nån undersökning om före och efter, ifall det 
påverkade atmosfären och skrev en uppsats om det”. Efter detta genomförde den dåvarande 
affärsutvecklaren mycket egen research kring ämnet. Detta ledde slutligen till att en 
doftmaskin köptes in 2006 via ett företag som heter Albastros, vilka ”säljer dofter för 
användning i kommersiella miljöer”. När Emelie började hos Nordic Hotels hade hon tidigare 
kommit i kontakt med doftmarknadsföring via hennes utbildning, högre hotellprogrammet på 
restauranghögskolan i Grythyttan, där upplevelsekommunikation hade en stor roll och då även 
dofter. Hon berättar dock att hon ”visste inte vilka specifika företag som fanns på 
marknaden”. Den dåvarande affärsutvecklaren hade slutat på företaget när Emelie började 
men hon tog över arbetet och undersökningen med dofter för att se hur de kunde utveckla det. 
Detta resulterade i att de investerade i ytterligare en maskin från Albatros med doften av 
nytvättat. ”Vi har valt att använda en doft som bara förstärker vårt varumärke och på Nordic 
Sea Hotell innebär det att vi vill att varumärket ska uppfattas som kvalitet, att vi är väldigt 
funktionella, det är tryggt och det är fräscht.”  
 

5.2 Varför respondenterna tror att Doftmarknadsföring har 
uppkommit 
Alla respondenter uttrycker liknande orsaker till varför de tror att detta kommunikationsmedel 
har uppkommit. De anser situationen som möter marknadsförare dagligen med stigande 
kostnader och fallande effekt på sina visuella marknadsinsatser ohållbar. Konsumenters insyn 
och kunskap om reklamens syfte bidrar till situationen då ”det blir mer och mer svårt att nå 
fram till människor för att folk har sett mycket”. Petter Hollström förklara situationen vidare 
genom ”se på mode, se på grafiskdesign se på alla visuella intryck vi rör oss i, vi har sett så 
mycket och man matas med det varje dag så att nånstans blir det så lätt att sålla bort saker 
som är visuella. Därför tror jag att vi är i behov av att känna att fler av sinnena berörs”. 
Även Emelie Bergsten utrycker vikten av en ”helhet”, att marknadsförare måste tänka på 
”alla sinnen, alltså inte bara det man ser utan även det man hör, känner genom lukt och 
smak. Så för mig är det bara ett helt naturligt sätt att arbeta med att skapa upplevelse, man 
måste se helheten och då är dofter en viktig del”. Hon fortsätter, ”ja, det är väl en intuition 
och en kunskap om att skapa lyckade upplevelser, kommersiell upplevelse, då måste man 
tänka på alla sinnena och inte glömma bort nåt helt enkelt”. Christina Gotzel poängterar även 
att konsumenter idag har möjligheten att välja bort reklam till exempel med hjälp av digital 
TV. Detta betyder att marknadskommunikationen måste bli smartare, eftersom 
marknadsförare inte har råd att lägga stora delar av sin budget på visuella 
kommunikationsmedel som konsumenten medvetet kan välja bort.  
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5.3 Doftmarknadsföringens härkomst 
Doftmarknadsföringen har starkt fäste i länder som Australien, Holland och Japan och nu 
även i USA. Japan och Asien är starka i att de har dofter och eteriska oljor inbäddat i sin 
kultur och har därigenom naturligt applicerat dofter på många olika områden inkluderat 
affärsområdet. De är störst i världen på användandet av eteriska oljor. Exempel på 
användningen av dofter är på sjukhus, från akutvård till rehabilitering. Det används bland 
annat för att lugna patienter och hålla ner blodtrycksvärde. Lars berättar att han varit hos 
tandläkaren i både Australien och England och han beskriver ”att när man kommer in till 
tandläkaren så är det lugnt, det är som att komma i på ett spa”. Australien hyser Gurun i 
doftmarknadsföring Martin Lindstrom som med sin bok Brand Sense; How to Build Powerful 
Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight and Sound tagit affärsvärlden med storm och är 
väl citerad i majoriteten artiklar och litteratur på ämnet. VD på Bang & Olofsen Worldwide 
uttrycker sig så här ”Kreativt, insiktsfullt, tilltalande – det kommer att hjälpa ditt varumärke 
att se genom världens kommersiella brus” (www.martinlindstrom.com). USA är en växande 
marknad för doftmarknadsföring tillsammans med södra delarna av Europa. Anledningen till 
att det växt i USA den senaste tiden är den hårda marknadsföringen av Scent Marketing 
Institute som forskar inom ämnet. Sverige som brukar vara early adoptors av trender ligger 
förvånansvärt långt bakom.  
 
I början av eran designades varje doft specifikt för företaget i fråga. Idag finns det en mängd 
standardiserade dofter företag kan välja mellan utifrån faktorer som bransch, situation och 
vilken effekt doften skall ha. Som nämnt tidigare kan en doft innehålla upp till 500 
komponenter och tillverkas för att skapa en väldigt specifik känsla. 
 
Största branschanvändarna av doftmarknadsföring är utan tvekan hotellkedjor, dessa är även 
skickligast på att använda metoden. Lars påpekar hotellens avancemang före andra branscher 
genom att säga ”stora hotellkedjor idag, lyxhotellen, de har så att säga implementerat den här 
som en del i sin corporate plan, det är mer regel än undantag att man jobbar med det här”. 
Emelie Bergsten utvecklar resonemanget om hotellbranschen med ”Jag tror inte det är 
vanligt idag, men att det är en trend som just nu pekar uppåt. Alltså, det kommer mer och 
mer, det finns en hel del hotell i Stockholm som använder sig av det, så det är inget 
jätteovanligt men det är inte heller supervanligt”. Användningen har ingen bevisad effekt på 
antal sålda bäddar men syftet är att använder samma doft för alla hotell oavsett världsdel för 
att skapa samma atmosfär på alla hotell så att kunder känner igen sig oavsett om de är i 
Shanghai eller Stockholm. Detta arbete är en lång process som skall resultera i lojalare kunder 
och igenkännande av varumärket. De arbetar till exempel med att ge endast vestibulen en 
specifik karaktär eller så använder de dofter för att avgränsa olika områden, detta kan vara 
slutna rum eller delar i större utrymmen så som restaurang och lobby. Som Emelie Bergsten 
från Nordic Hotels berättar ”Det är för att man ska få lite mer, en bättre, större fräschör när 
man kommer in i lobbyn. Och, ja för att förhöja upplevelsen på ett omedvetet sätt, för att 
påverka gästerna. Och vi har fått väldigt många positiva kommentarer kring det, så att det 
har funkat väldigt bra”.  
 

5.4 Doftmarknadsföringens funktionella syfte  
Lars O Holmgren skiljer på begreppen doftmarknadsföring och scent marketing. Det han 
kallar scent marketing handlar om att bygga en atmosfär; atmosfären skall vara en del av 
varumärket. Detta behöver inte alltig vara i ett kommersiellt syfte utan kan även vara för att 
skapa bättre luft. Doftmarknadsföring handlar om att använda dofter i att marknadsföra en 
tjänst eller produkt. Georgios Manthos arbetar utifrån att skapa en ökad upplevelse genom 
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atmosfärshöjande åtgärder. Hans intention är att konsumenten skall direkt koppla en specifik 
doft till ett visst varumärke. När de känner en specifik doft ska de tänka ”Ah, det där var ju 
Nike”. Det skall inte behövas någon logga eller varumärke, doften ska symbolisera 
varumärket. Hans förhoppning är också att detta skall öka försäljningen. Christina Gotzel å 
andra sidan är fokuserad på att öka omsättningen och inte på att skapa en atmosfär. ”Jag ser 
allt jag gör som kopplat till försäljning, andra ser det som ett sätt att göra en trevligare 
miljö.” Petter Hollström valde att använda doft i sitt koncept för att ”bygga ett varumärke 
som skulle ha en mer personlig relation till människor”. Han säger vidare att Odeur vill lyfta 
in doften i varumärket och på sikt uppnå en starkare relation med trogna kunder. Han 
poängterar dock att det är någonting som framtiden får förtälja. Georgios beskriver vad deras 
tjänster syftar till att åstadkomma: ”Vad vi gör då är att vi använder doft och skapar en 
längre butiksvistelse. För ju längre du stannar i butiken, ju större är chansen att du plockar 
på dig nånting”. Nordic Hotell använder sig av dofter då det höjer kunders nöjdhet. Emelie 
berättar att ”det är en bidragande effekt, hoppas vi då, att det ska höja gästens upplevelse så 
att dom känner ännu mer tillfredsställelse och vill komma tillbaka”. De värderingar som 
Nordic Sea Hotell vill förknippas med är väldigt känsloladdade, så som kvalitet, omsorg och 
trygghet, och doften hjälper företaget att framstå på detta vis. När kunden känner hotellets 
doft ska det vara lättare för kunden att förknippa hotellet (varumärket) med dessa känslor.  
 
Christina jämför doftmarknadsföringens personliga intryck med en kyss. ”Jag brukar alltid 
jämför reklam med en människas relation, det är en relation vi går in på.” Hon nämner att 
som reklamare använder man först och främst ögon och öron och sedan bör man även addera 
ett tredje sinne”. När du går in i en relation med en person kommer du närmre och närmre och 
får en mer intim relation. ”Man kanske tar på dom, kanske luktar dom, man kanske kysser 
dom, det är där man vill komma som varumärke. Kan man få nån att fysiskt ta på min produkt 
då har man kommit så mycket närmare i försäljningsbeslut och nån form av realitet. Så doft 
för mig är den ultimata skedet i en relation är kyssen, det är där man vill vara. Så nära en 
människa med din produkt man kan komma”.  
 
Styrkan med doftmarknadsföring uttryckt av Christina är ”Det går inte att stoppa doftsinnet 
utan att stänga av näsan”. Petter Hollström förstärker genom att berätta, ”Jag tror det har 
utgångspunkt nånstans i att dofter är svårt att värja sig från. Man har så otroligt många 
minnen om man tänker på sig själv av dofter just”. Som exempel fortsätter Petter ”Som när 
man gick i sjuan då man hade sin första stora förälskelse så hade hon kanske på sig en 
speciell date parfym. Om man känner den doften på stan färdas man omedelbart på en sekund 
tillbaka i tiden.” Christina går vidare med att säga ”Doftsinnet är en väldigt stark påverkan 
av människors känslor skulle man kunna säga, det går rakt upp i reptilhjärnan. Reptilhjärnan 
betyder det som styr våra känslor och som räddar våra liv, i form av att det luktar rök och då 
sparkar det igång adrenalin”. Reaktionstiden för luktsinnet är avsevärt kortare än för de 
andra sinnena. För att tydliggöra detta kan vi använda Georgios exempel; Om man bränner 
handen på en spisplatta tar det ett tag innan nerverna hunnit skicka en signal till hjärnan och 
sedan reagera genom att tar bort handen.  
 
För att förklara hur minnet är sammankopplat med luktsinnet berättar Lars att minnesbalken 
kopplar samman själva doften man känner med någonting man tidigare har upplevt. Några 
fåtal doftreaktioner är förprogrammerade och de har vanligtvis en skyddande effekt, till 
exempel ammoniak. Lars O Holmgren förklarar ”Och just dom här subtila grejerna som just 
dofter då det är ganska fascinerande hur det påverkar dig fast du inte explicit tänker, ja det 
här har jag blivit påverkad av på grund av det, men sen efter ett tag så inser du att du blivit 
påverkad av, just doftkomponenterna är väldigt avgörande i vad du har för värderingar av 
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saker och ting”.  De flesta doftreaktioner är dock inlärningsbaserat, ”hjärnan bygger upp ett 
kunnande om hur du ska reagera”. Om man intalar ett barn tillräckligt många gånger att det 
luktar illa när man går på toaletten, drar sedan hjärnan den slutsatsen automatiskt. Vidare 
argumenterar han att eftersom doftminnet sitter djupt inne i hjärnbalken så reagerar man 
snabbt undermedvetet men det inte alltid man kognitivt kopplar ihop det med en specifik 
händelse.   
 
Georgios berättar även att många studier har gjorts om dofters inverkan på människor och att 
vi styrs av vad vi känner för doft i vår omgivning. Han exemplifierar genom att säga ”Att 
vakna upp en morgon och känna doften av sopor, gammal mat till exempel startar vår 
morgon på ett väldigt negativt sätt. Till skillnad från att vakna till en doft av nybakade bullar 
eller bröd.” Han argumenterar fortsättningsvis att dofter ”skapar ökad upplevelse […] 
lojalitet till varumärken och tillhörighet.” Christina håller med och säger, ”med positiva 
upplevelser skapar man brandliking, med brandliking skapar man lojalitet.”   
 
Respondenterna är dock tydliga med att påpeka att doft inte är effektivt på egen hand som ett 
marknadsföringsverktyg utan det handlar om en kombination av olika sinnen. Det är 
totalupplevelsen de är ute efter. Georgios påpekar att ”det är inte doften som gör nånting på 
egen hand, direkt. Men det förstärker, det bidrar till en total upplevelse som knyter ihop 
säcken”. Han exemplifierar med att förklara att M&D inte kan säga till kunder att ”stoppa in 
en maskin så ökar omsättningen. Utan man får göra det tillsammans med den marknadsföring 
man har idag i butik.” ”Om vi tar ett exempel i dagligvaruhandeln, så fixar vi nån doft av till 
exempel grönsaker eller nån frukt som apelsin. Också kan vi tillsammans med skyltning även 
då sända ut doft av apelsin och väcka ett intresse genom att man smakar på produkten innan 
man har köpt den. Nordic Sea Hotell använder sig som tidigare nämnt av en fräsch doft av 
nytvättat och Emelie poängterar att ”det samspelar ju med många andra faktorer som att det 
faktiskt är rent och fräscht och det är fin design”. Doften förstärker alltså den fräscha 
interiören och vice versa.  
 

5.5 Doftmarknadsföringens etablering och acceptans i Sverige  
Som nämnt ovan under 5.2 Doftmarknadsföringen början är vi i Sverige late-adoptors av 
doftmarknadsföring, till skillnad mot vår annars tidiga adoption av nya trender. Emelie anser 
att Pressbyrån och 7-Eleven är de företag i Sverige som har använt doftmarknadsföring längst, 
genom att det doftar nybakta kanelbullar i butikerna. Hon säger ”det var nåt man reagerade 
på när de började baka kanelbullar där. Men nu känner jag bara att det är ganska logiskt för 
det drar ju verkligen kunder”. 
 
Efterfrågan idag på doftmarknadsföring säger Christina är god i det anseendet att kunder som 
kontaktar henne oftast är nyfikna, dock finns det en viss tvekan. Christina förklarar 
konsumenternas tvekan inför doftmarknadsföring med ”dom är väldigt öppna för att lära sig 
mer om det men sen är det en ganska stor tröskel att komma över för att faktiskt göra det 
också. Det är inte så att man har en doftbudget precis. Så att man jobbar med varumärken så 
har man en budget som man delar i 50 olika kakbitar, man måste hitta en kakbit där formen 
av kommunikation skulle kunna ta sig. Det var samma problem med eventmarketing för fem, 
tio är sen, de hade ingen budget för det. Men nu är det en väldigt stor strategisk del för deras 
övergripande kommunikation. Som allting som är nytt, man måste hitta en naturlig plats och 
form för det.” Anledningen Georgios ser för denna tvekan är att doftmarknadsföring är 
väldigt nytt och vanligtvis är människor försiktiga när något nytt kommer. Han anser dock att 
det har tagits emot väl men att det fortfarande är en lång bit kvar innan det är full acceptans. 
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M&D har idag kontakt och dialog med de stora bolagen i Sverige för att diskutera framtida 
användande. Emellertid berättar han även ”Vi har ju en del beundrare i Sverige som vi kan 
referera till. Och då brukar folk känna att, -Har dom gjort det så är det väl okej. Samtidigt 
som det finns dom andra kunderna som vill va först, marknadschefer, hotelldirektörer bland 
annat”. Tvekan kan också grunda sig i att effekten med omgivande dofter är långsiktig och 
ökning av omsättning är svårmätt. Tillskillnad från det tidigare exemplet med apelsiner där 
man kan jämföra mellan ej doftsatt miljö och doftsatt miljö.  
 
Även för Nordic Sea Hotell har responsen varit positivt. Hon berättar att hotellet installerade 
en doftmaskin på deras mötesavdelning i konferenslobbyn i höstas och att det var många 
gäster som kommenterade att det luktade väldigt gott. Återvändande gäster som besökt 
hotellet innan det doftsattes märkte även att det luktade annorlunda och gott.  
 
En ytterligare mottsättning Lars ser på den svenska marknaden är svenskarnas övertro till 
läkemedelsverket, i det avseendet att om något inte är godkänt av läkemedelsverket så anses 
det vara farligt eller ”hokus pokus”. Användningen av eteriska oljor är en okänd företeelse i 
Skandinavien jämfört med resten av världen, då vi har liten kulturell koppling till detta. 
”Södra Europa dom har ju använt det på ett helt annat sätt och Asien ska vi inte glömma bort, 
som är de största användarna i världen så det är lite kulturskillnader där.” Nose AB erbjuder 
en speciell partydoft som gör människor pigga och glada, vilken enbart innehåller naturliga 
beståndsdelar och är helt utan bieffekter. Ändock är svenskarna generellt sett tveksamma till 
att använda dessa typer av dofter. För att förklara uppkomsten och utvecklingen av dessa 
medel berättar Lars, ”Det är ju bara att titta på indianer och andra såna här urbefolkningar, 
man hade ju massa såna trix för sig”. Skillnaden här ligger i att dofters inverkan på kroppen 
är helt accepterat och vedertaget kunnande i dessa länder.  
 
”Man tar inte ut svängarna i Skandinavien, det blir lite mainstream.” Vilket Lars tycks 
speglas i hans försök att få forskningsstipendium för en doft han tagit fram som gör att man 
blir pigg och därför inte somnar vid ratten när man kör bil. Han har länge sökt 
forskningsstipendier från diverse instanser så som vägverket och Karolinska institutet för att 
empiriskt bekräfta effekten samt utveckla den, dock utan resultat. Till skillnad från 
exempelvis USA går det inte att direkt prova en ny produkt i Sverige utan att testa effekterna 
av den först. När det handlar om allmän miljö i Sverige så betyder det att det är allas 
egendom, vilket leder till att alla är inblandade i beslutstagandet rörande detta. För att visa 
motsatsen berättar Lars att i Finland tar VD: n alla beslut gällande företaget så det blir inte 
som i Sverige där det är en lång process av utvärdering innan beslutstagande.   
 
Lars tar också upp allergier som ett hinder och påpekar att även om doften är ofarlig så finns 
det alltid någon som reagerar på doften. ”I Sverige tycker vi det är taskigt mot den här en på 
miljonen. Det är lite grann ett nordiskt dilemma” som sätter käppar i hjulet. Han anser att 
detta kan bero på att ”det finns ingen annanstans i världen där det finns så många allergiska 
reaktioner som i Sverige”. ”Jag pratade med en Jänkare en gång om det här med el-allergi 
och försökte förklara at det är medicinskt klassat i Sverige, Norge och Finland. […] Han 
trodde jag skämtade med han, han begrepp liksom inte varken sammanhanget eller nånting 
och han var helt frågande inför det.” Christina berättar att cirka 65 procent av svenska 
befolkningen är allergiska och 85 procent av dem är kvinnor. Hon poängterar att det alltid 
finns människor som inte tycker om eller klarar av vissa saker när det gäller reklam. Som 
exempel ger hon att musiken inte skall vara för hög och en reklamjingel inte skall köras för 
mycket. ”Det finns folk som är känsliga för ljud också och man hör inte så mycket om dom 
när man pratar om reklam.” Hon argumenterar för att det i grunden handlar om respekt i alla 
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utformning av reklam och att företag skall tänka sig för i hur hög grad atmosfärer och 
produkter doftsätts.  
 
Lars påpekar dock att det även finns positiva aspekter med att vara restriktiv eftersom risken 
till att det används dåliga eller för starka dofter minskas. Han ger exemplet ”jag har varit på 
ställen runtom där man liksom sprutar ut kem (kemikalier) ut i luften och det känner man att 
det är inte bra för slemhinnorna”. Det är ett väldigt komplext arbete att ta fram den rätta 
blandningen och doften. Lars påpekar att vid användandet av omgivande dofter krävs kunskap 
om luftrörelse samt hur blandningen av dofter och rörelse sker. Om det används fel kan 
resultatet bli en mycket obehaglig upplevelse för konsumenten. ”Det är en fine line mellan för 
mycket och perfekt”, ”näsan tar upp mer än vad du tror”, enligt Christina Gotzel. Doften får 
inte ta överhand, det får inte ta uppmärksamheten från produkten eller miljön berättar 
Georgios, han håller även med om ovanstående resonemang. Även Emelie berättar att det blev 
en markant skillnad på luften efter att deras doftmaskin sattes in och att det måste regleras så 
det inte blir för starkt. 
 
Christina förklarar att det finns olika dofter för olika miljöer, det finns inte en universaldoft 
som fungerar överallt. Detta beror på vad man vill uppnå för effekt. Som exempel ger 
Christina hotell- och flygbranschen som vill skapa lugn och trygghet och butiker som vill att 
det ska lukta gott och fräscht. Emelie Bergsten berättar att för hotell beror val av doft på syftet 
med doften, är målet att till exempel förstärka frukostupplevelsen kan hotellen använda doften 
av nybakat bröd, även om hotellet inte har ett eget bageri. Emelie Bergsten förklarar att ”dom 
doftföretag jag har kommit i kontakt med har ju allt från gräs från en nyklippt sommaräng, 
till allt från formbröd till skoläder, alltså läderlukt. Man förstår hur det kan användas på ett 
sätt att nästan manipulera också. Vi använder oss ju av en lukt som bara luktar fräschare, 
men en skobutik som säljer fuskläder kan ju liksom lura kunder genom att använda en 
läderförstärkande doft så att det luktar läder för att få kunden att köpa mer”. Det finns även 
exempel på hur doft kan brukas fel. Lars påpekar att ett hotell i Stockholm som profilerar sig 
exklusivt använder ammoniaktvålar på publika toaletter, vilket ger en motsägelsefull signal. 
 
Enligt Georgios gillar vi naturnära dofter, så som cederträ, sandelträ, lite barkiga, inte så söta 
dofter i Sverige och Skandinavien. Christina arbetar mycket med androgyna dofter som luft, 
vatten, så kallade ”icke dofter”. Odeurs signaturdoft är en ”luftig fräsch doft, de flesta tilltalas 
av den både tjejer och killar. Det var också tanken från början att skapa en unisex doft som 
inte skulle stöta ifrån utan skulle vara tilltalande”. Att doften blev citrusaktig beror till stor 
del på att doften är lättillgänglig och därigenom inte så exkluderande. Lars berättar även att 
lavendel är en populär doft att använda då den ger en lugnande effekt till 95 procent. Fräscha 
dofter är även populärt i Europa och Skandinavien. Inlärningsprocessen har en väldigt stark 
påverkan i sådana fall. Hela processen med vilka dofter vi föredrar har att göra med att du lär 
dig koppla ihop fräschhet med spa och förväntar dig därför därefter en fräsch doft vid spa 
besök.  
 

5.6 Dagens situation  
Även om reaktionerna för Odeur har varit positiva så är det ”många som har stött på dofterna 
och känt att det inte är något för dom”, ”dofter kan både vara frånstötande och tilltalande”. 
Detta är något som måste accepteras och som tidigare nämnt så finns det alltid några som 
reagerar eller har åsikter om dofterna. Lars berättar däremot att de företag som är certifierade 
använder sig av research och alla produkter som kommer ut på marknaden är ofarliga att 
använda. Exempel han ger är att Nose har tittat på en lösning för sköljmedel som skulle 
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användas i dagligvarubutiker men det backade kunderna från då vissa trodde det skulle skapa 
ett vist obehag. ”Det är det som är det luriga i kråksången, du kan inte sprida vidare vilka 
dofter som helst.” Orsaken till detta är att de syntetiska dofterna i sköljmedel behöver vatten 
som reagens för att inte vara irriterande, luften är inte alltid bästa bärare. 
 
Georgios anser att folk har en tendens till att vilja motbevisa det de inte har vetskap och 
kunskap om, vilket även gäller för doftmarknadsföring. Emelie berättar att det finns ett stort 
”kunskapsglapp” och ovetande i branschen som hon har reagerat på. Hon förtäljer att trots att 
de diskuterade användning av alla sinnen under hennes utbildning så kunde hon aldrig konkret 
förstå hur det praktiskt fungerade att arbeta med det. ”Jag tror det är många kunder som är 
omedvetna om, jag var själv väldigt omedveten om hur man kan framställa dofter och att man 
kan framställa dom så precis.” Emelie utvecklar ”Jag tror att många hotell inte riktigt har 
fått in det här upplevelse tänket än, att man ska arbeta med alla sinnena. Jag tror man är 
ganska fokuserad på fortfarande att man bara skall sälja hotellsängar och inte så mycket runt 
omkring”.  
 
En ytterligare orsak till tvekan inför metod är som Lars berättar att det finns inget ”fack” för 
vad dessa företag arbetar med. Han ger ett exempel från telefonkatalogen, där det finns olika 
sifferkombinationer för diverse branscher och industrier. Problemet med Lars arbetsområde är 
att det är svårt att kategorisera det då den innehåller aspekter från bland annat psykologi, 
aroma terapi och marknadsföring. Det finns ingen direkt definition av vad doftmarknadsföring 
innebär, vilket kan leda till att folk drar sig för att bekanta sig med det.  
 
Georgios tror ändå att doftmarknadsföringen är på väg upp då det inte går att stoppa 
utvecklingen när det handlar om en bra produkt. Petter ser utvecklingspotentialen i det som ett 
strategiskt verktyg och tror att det definitivt kommer utvecklas. Nordic Hotells ambition är att 
fortsätta använda doftmarkandsföring och har utfört research om hur de kan utveckla det hela 
och arbeta med doft i samband med varumärket. Det finns även funderingar på att använda 
dofter på Nordic Light Hotell. Hon påpekar däremot att det fortsatta arbetet är en 
kostnadsfråga och orsaken till att inget vidare arbete sker för tillfället. ”Det beror på om vi 
kan lägga de pengarna där, för det är inte heller nåt som ger direkt effekt på försäljningen. 
Så att det handlar om prioritering”. Även konsultföretagen berättar att graden av användande 
har mycket med kostnad att göra. Christina Gotzel berättar att hur kunderna använder sig av 
doftmarknadsföring är beroende på pris, kortsiktigt användande vid event är billigare än ett 
långsiktigt användande för att skapa ett doftvarumärke. 
 
Christina ser positivt på utvecklingen och säger att det är fler och fler som hoppar på det. Hon 
säger att ”det är inte det att man rusar iväg och gör miljon försäljning, vad man gör är att 
man fysiskt bygger upp en verksamhet som går bra och då tickar på, för att folk tycker det här 
är kul”. Som tidigare nämnts ”allting som är nytt måste vi hitta en naturlig plats och form för. 
Det är en process som växer.” I och med ökad publicitet i media har även den allmänna 
nyfikenheten ökat vilket alla respondenter ser som någonting positivt. Det är också en av 
anledningarna till kunders ökade nyfikenhet. Som Christina tidigare nämnt så är det 
nyfikenhet som driver hennes kunder så hon anser att PR är något positivt. Även Lars har 
märkt att uppmärksamheten från media är positiv, då folk har hört av sig efter att han har 
medverkat i tidningar och hos Annika Latnz på radion. Han tycker att det är väldigt bra att det 
skrivs om ämnet idag och att fler får upp ögonen för metoden. Som han själv uttrycker det, 
”det som inte finns på Google, det finns inte”.  
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6. Analys 
Nedan kommer vi att diskutera kring de frågor vi satte upp under syftet i inledningskapitlet. 
Vi kommer leda er läsare genom vår argumentation för att förbereda er för våra slutsatser. Vi 
har även i slutet av varje del gjort en sammanställning för att ni lätt skall kunna gå tillbaka 
samt följa resonemanget i nästa kapitel. 

6.1 Motiven bakom användandet av doftmarknadsföring 
Vi har delat in motiven under rubriker för att ni som läsare med lätthet skall kunna få en 
översikt och därigenom insikt och förståelse.  
 

6.1.1 Konkurrensfördelar  
Den grundläggande orsaken till att respondenterna använder sig av doftmarknadsföring och 
som är triggern för utveckling är den stigande reklamkostnader och fallande effekt på visuella 
marknadsinsatser. Allt mer pengar och resurser läggs på reklam då samhällets konsumtion har 
ökat och detta har slutligen lett till att dagens konsumenter i stort sätt har lärt sig att ignorera 
och syna reklamers syfte. Petter Hollström beskrivning av situationen klargör detta ”se på 
mode, se på grafiskdesign se på alla visuella intryck vi rör oss i, vi har sett så mycket och man 
matas med det varje dag så att nånstans blir det så lätt att sålla bort saker som är visuella. 
Därför tror jag att vi är i behov av att känna att fler av sinnena berörs”. Digital TV har gett 
oss möjligheten att hoppa över TV reklam så marknadsförare arbetar nu för att hitta nya vägar 
att nå våra sinnen. Förutom att konsumenterna väljer att ignorera viss reklam tror vi även att 
konsumenter har blivit mer kräsna. De kräver mer av en reklamkampanj idag än för till 
exempel tio år sedan. För att stimuleras och vilja köpa en produkt eller tjänst räcker det inte 
längre med att en plansch visas bredvid produkten. Konsumenten vill få en känsla av vad 
produkten ger dem, antingen via provsmak, visuella hjälpmedel eller som i vårt fall, en doft 
som ger dem ett förhandstips om vad som komma skall. Detta är även bidragande orsak till de 
höjda reklamkostnaderna. För respondenterna är detta den viktigaste anledningen till att de 
väljer att arbeta med metoden. Det ger dem en möjlighet att återigen nå konsumenterna och 
skapa en reaktion. Som Emelie Bergsten diskuterar handlar det om en helhet, det går inte att 
glömma något sinne om marknadsförare skall skapa en upplevelse för konsumenter. Detta har 
alla respondenter styrkt, att doftmarknadsföringen är det verktyg som nu skapar en 
totalupplevelse och ger konsumenterna den stimulation de kräver för att ge en marknadsaktion 
uppmärksamhet. Detta resonemang klargör att det är ett befintligt behov hos användare som 
har skapat trenden, precis som Abrahamson påstår i sin modell. (Abrahamson, 1996, s. 265) 
 
Både Lars och Christina ansåg att steget till att arbeta med doftmarknadsföring var en naturlig 
utveckling från de områden de arbetade med innan. Lars arbetade på en media byrå och 
Christina arbetade med event. Eventmarknadsföring är känt för att arbeta med att skapa 
upplevelser för besökare, vilket gör att utvecklingen mot doftmarknadsföring var en 
fortsättning i samma riktning. Abrahamsom argumenterar för att konkurrens och andra 
förändringar på marknader skapar luckor i befintliga strategier som måste fyllas med nya 
metoder. (Abrahamson, 1996, s. 266-267) Det var just en förändring på marknaden som 
gjorde att M&D startade sitt företag, nämligen rökförbudet. Då rökning förbjöds skapades 
således en lucka på marknaden i och med att det nu luktade illa på uteställen. Detta tog M&D 
tillvara på och letade efter lösningar på problemet och fann då doftmarknadsföring.  
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Dessutom påstår han att just konsulter spelar en stor roll som trendskapare då de får 
allmänheten och företagsledare att tro att deras erbjudande är det mest rationella att använda. 
(Abrahamson, 1996, s. 264) Detta innebär alltså att de konsulter vi intervjuat såg att det fanns 
luckor på marknaden och att det fanns plats/behov för nya marknadsföringsmetoder. 
Luckorna har som tidigare nämnt uppstått på grund av bristande effekt av nuvarande metoder 
samt konsumenters behov av bredare stimulering.  
 

6.1.2 Viljan att vara först 
De konsulter vi intervjuat verkar alla besitta en entreprenörsanda och fann 
doftmarknadsföringen då de letade efter nya vägar att kommunicera med kunder. Då det finns 
så pass få konsultföretag inom detta område i Sverige idag anser vi att dessa individer/företag 
gärna vill vara först ut på marknaden och bland de första att anamma och uppmärksamma nya 
trender. Då doftmarknadsföring ändock är etablerat på andra ställen i världen, så som 
Australien, USA och Japan är det aktörer som aktivt letar efter nya trender på alla möjliga 
ställen som blir de första att använda det. Det vi vill komma fram till i detta resonemang är att 
konsultföretagen i Sverige är aktiva letare/innovatörer och har därför letat information på 
andra områden i världen och funnit doftmarknadsföring och nu adapterat detta. Lars påstående 
att hans företag var en av pionjärerna i världen inom detta område förstärker detta 
resonemang. De är som det kallas prime movers på marknader. Som Carson et al poängterar 
är företag som är framstående i att hitta nya marknadssegment sedda som innovativa och det 
är mest troligt att det är dessa företag som först anammar trender. Författarna påpekar även att 
de innovativa företagen oftast också är de som först överger trenderna för att anamma nya när 
de dyker upp. (Carson, Lanier, Carson, Birkenmeier, 1999, s.322) Detta resonemang tror vi 
stämmer överens med våra respondenter. De kanske inte kommer att lämna 
doftmarknadsföringen när nya populära strategier dyker upp men det är troligt att de hoppar 
på de nya versionerna av doftmarknadsföring/sinnesmarknadsföring som dyker upp. Christina 
Gotzel exemplifierar detta resonemang då hon redan har genomgått denna process genom att 
hoppa av den dåvarande trenden, event marknadsföring, för att arbeta med 
doftmarknadsföring som är den nya metoden.  
 
Abrahamsom och Czarniawska et al. argumenterar för att nuvarande trender kan varsko om 
nästkommande trend. (Abrahamsom, 1996, s. 267)/(Czarniawska, Sevón, 2005, s. 10) Detta 
tolkar vi som att trender ofta har en relation till varandra, de kan ofta gå inom samma spår och 
vara modifikationer av gamla trender. Detta var även resultatet av undersökningen Carson et 
al. genomförde, att många managementtrender stämmer överens med tidigare trender. 
(Carson, Lanier, Carson, Birkenmeier, 1999, s.331-332) De är som Kimberly säger ”gammalt 
vin i nya flaskor”.(Kimberly, 1981, refererad i Abrahamson, 1996, s. 264-265) Det finns 
tydliga tecken på att detta även är fallet när det gäller doftmarknadsföring. 
Sinnesmarknadsföring har varit en ”trend” en längre tid och bakgrundsmusik i vänthallar, 
butiker och så vidare är idag ett vanligt inslag av marknadskommunikationer. Vi anser att 
doftmarknadsföring är den nya trenden i samma linje.  
 
Trenderna inom marknadskommunikation verkar även bli djärvare allt efter de utvecklas, då 
bakgrundsmusiken var ett första steg mot undermedveten påverkan. Doftmarknadsföring går 
ett steg längre mot att undermedvetet påverka konsumenters val och känslor. Allt tyder på att 
det är en långsiktig och långsam process att skapa en undermedveten marknadsföringsmetod i 
Sverige. Vi tror att detta beror på att Sverige inte vågar ta ut svängarna, som även 
respondenterna uttrycker. Lars berättar att det går inte bara att prova något Sverige, det är en 
lång process för att få något accepterat. Detta leder troligen till att möjligheten att använda en 
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undermedveten påverkan av konsumenter tar lång tid att bli accepterad då det är ett känsligt 
ämne.   
 
Hotellbranschen är ett väldigt bra exempel på utvecklingen av sinnesmarknadsföring. Den 
branschen är som nämnt marknadsledande inom användande av doftmarknadsföring och det 
finns tydliga förklaringar till varför det ter sig på detta sätt. Hotell har länge använt sig av 
människans sinnen för att skapa upplevelser. Som Lars uttrycker det, ”stora hotellkedjor idag, 
lyxhotellen, de har så att säga implementerat det här som en del i sin corporate plan, det är 
mer regel är undantag att man jobbar med det här”. Respondenterna berättar att hotellkedjor 
använder dofter för att skapa en familjär känsla, deras kunder skall kunna känna igen sig, 
känna sig hemma, oberoende på vart i världen de besöker hotellen. Detta kan jämföras med 
vad Davies et al. kallar ”a sense of place”, de skapar något mer än enbart en trivsam miljö. De 
använder sig av sängkläder och handdukar som har en lyxig känsla, musik i hissar är väldigt 
vanligt och rengöringsmedel som luktar fräscht är ett annat exempel som faller inom 
sinnesmarknadsföring.  
 
Trendutveckling av sinnesmarknadsföring:  
 
Visuella medel � Känsel � Musik � Doft   
 
Då hotell förstod tidigt att det krävs en totalupplevelse är det logiskt att de även är de främsta 
användarna inom den nya trenden, doftmarknadsföring. Samtidigt berättar Emelie Bergsten 
att det inte särskilt vanligt i Sverige att använda det bland hotell även om det är en uppgående 
cykel. Det finns några hotell i Stockholm som använder sig av dofter, däribland då Nordic Sea 
Hotel. Vad är då anledningen till att hotell i Sverige inte använder det i samma grad som 
utlandet? Vi finner detta en aning konfunderande då de flesta hotell i Sverige är 
internationella kedjor med basis på andra ställen i välden. Med tanke på att alla respondenter 
sagt att majoriteten av hotell i världen använder sig av metoden, torde det vara att dessa 
kedjor använder sig av dofter i deras hotell på andra plaster. Vad har gjort att de inte har 
implementerat metoden hos deras svenska hotell? Det ingen säker bevisning på att 
doftmarknadsföring leder till ökade antal bäddar och Emelie Bergsten från Nordic Sea Hotel 
berättar att mentaliteten att det är antal bäddar som prioriteras före kundlojalitet finns kvar 
bland hotell i Sverige. Så detta kan vara en förklaring till varför det inte har slagit rot lika väl i 
Sverige. 
 

6.1.3 Varumärkesstärkande och atmosfärsbyggande 
Doftmarknadsföring används framför allt på två sätt, omgivande doftsättning och doftsättning 
kopplad till en specifik produkt. M&D, Brandjunction och Oduer arbetar samstämmigt med 
att en specifik doft skall kopplas till en viss produkt eller märke. Nordic Sea Hotell och Nose 
arbetar mer uteslutet med atmosfärsbyggande åtgärder. M&D utnyttjar atmosfärsbyggandet i 
arbetet att skapa direkta associationer till produkt och varumärke. Som Lars påpekar är 
omgivande doftsättning inte alltid en direkt kommersiell åtgärd. Det kan även användas för att 
minska dåliga odörer och rena luften. Som vi ser är detta ändock en kommersiell åtgärd, då 
den förbättrade luften troligen ökar kunders välbefinnande och påverkar då även varumärket 
på lång sikt.  
 
För respondenterna handlar det inte enbart om att skapa en behaglig miljö utan att skapa ett 
forum där konsumenten ges tid att reflektera över produkten och varumärket, vilket i längden 
ger en tydligare uppfattning och association till dessa. Morrin & Ratneshaw har genomfört en 
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undersökning som visar på att konsumenter tenderar att vistas längre i butiker som är doftsatta 
med en behaglig doft. (Morrin, Ratneshaw, 2003,s. 18) Detta stämmer överens med vad 
respondenterna uttrycker; ju längre en konsument vistas i en butik, desto mer tid har den 
konsumenten till att bearbeta produkter och skapa minnen, associationer till varumärket och 
butiken. De flesta människor tycker självklart att det är trevligare i miljöer som doftar gott än 
i miljöer som exempelvis har en frän lukt. Georgios Manthos utvecklar denna association 
genom att berätta att vår morgon börjar på ett betydligt bättre sätt om vi vaknar till doften av 
nybakt bröd istället för doften av sopor. Att individer ges mer tid att reflektera över 
produkterna eller butiken som sådan innebär att doften ges mer tid att tränga in i luktsinnet 
och skapa varande minnen och förhoppningsvis positiva associationer.  
 
Att doften används för att förstärka ett varumärke innebär att doften fungerar som en 
minnesmarkör till situationen, produkten samt varumärket, vilket i förlängningen också 
stärker associationen till produkt och varumärke. Doftens roll i marknadsföringen är således 
att skapa ett minne av upplevelsen, produkten eller butiken så att en konsument lättare skall 
kunna associera butiksvistelsen med en specifik känsla. Doften är som en ledtråd till vad 
personen skall tycka om doften, vilka känslor varumärket skall ge konsumenten. Detta leder 
även till att när en konsument vid ett senare tillfälle känner samma doft i en annan miljö 
ändock skall associera till ett specifikt varumärke. Doftminnet har ett mycket begränsat 
korttidsminne vilket innebär att de flesta erfarenheter av dofter är långtidsminne och kan 
därför återkomma efter en väldigt lång tid. ( Ackerman D, 1992, s. 22) Följaktligen torde 
dofter vara ett kraftfullt verktyg för att skapa varumärkesrelationer. Rent logiskt går det inte 
att värja sig från dofter då vi inte kan stänga av vår näsa eller sluta andas. (Lindstrom, 2005, s. 
24) Ackerman säger även att ”till skillnad från de andra sinnena behöver lukten ingen tolk. 
Effekten är omedelbar och oförvanskad av språk, tanke eller översättning”. (Ackerman, 1992, 
s. 22) Det är denna styrka och oundviklighet som gör att respondenterna väljer att använda 
dofter som del av marknadskommunikationen. För det första är det näst intill omöjligt att 
värja sig från omgivande dofter och för det andra så leder påverkan av dofter inte alltid till 
kognitiva tankar, det sker således omedvetet. Att marknadsföringen till stor del sker 
omedvetet gör, enligt oss, doftmarknadsföringen till ett kraftigare marknadsföringsverktyg än 
de flesta andra.  
 
Denna undermedvetna process som sker ger upphov till ett etiskt dilemma, är det moraliskt 
rätt att påverka konsumenter utan att de är medvetna om det och därmed inte kan välja att ta 
till sig det eller inte? Denna diskussion tror vi är en anledning till att spridningen sker 
långsamt i Sverige. Konsumentverket har stor vetorätt i Sverige och doftmarknadsföring kan 
anses vara ett känsligt ämne, vilket leder till att företag väntar med att använda det tills de ser 
att det är allmänt godkänt att arbeta med det.  
 

6.1.4 Ekonomiska  
Om vi ser till de ekonomiska aspekterna är det förhöjning av omsättning som är det i högsta 
grad relevanta motivet. Som Christina påpekar vill alla företag få ökad omsättning och ökad 
omsättning är en av anledningarna till att företag använder sig av marknadsstrategier. Den 
andra anledningen är att öka konkurrensfördelar. (McDonald, 1999, s. 513) Ökade 
konkurrensfördelar nås enkelt om ett företag innehar resurser som är överlägsna eller unika. 
Med tanke på de få aktörer som finns inom doftmarknadsföring tycker vi att det är ett unikt 
eller väldigt ovanligt verktyg att använda. Detta borde leda till konkurrensfördelar till dem 
som brukar doftmarknadsföring. Doftmarknadsföring leder dessutom till ökad lojalitet eller 
”brandliking” som Chrisitna Gotzel uttrycker det och McDonal hävdar att behovet för 
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marknadsplaner/strategier finns för att företag vill skapa och bibehålla kundrelationer. 
(McDonald, 1999, s. 513) Baserat på detta resonemang finns det tecken som tyder på att 
doftmarknadsföring har egenskaper för att bli en marknadsstrategi.  
 
Motivet för majoriteten av de konsulterande respondenterna är att skapa en positiv atmosfär 
som stämmer överens med varumärket skapa ökade upplevelse som leder till lojalitet. En 
intressant aspekt här är Odeur och Nordic Sea Hotells poängteringar att de arbetar utifrån att 
skapa bättre kundrelationer i första hand och att de ekonomiska aspekterna kommer i form av 
en positiv bieffekt. Dessutom påpekar de att ekonomiska aspekterna är svårmätta då det 
handlar om en lång process. Respondenterna använder sig av doften i ett långsiktigt 
perspektiv och då de inte använt sig av dofter särskilt länge är det svårt att ha ekonomiska 
resultat som primära effekter. De konsulterande respondenterna skiljer sig alltså från de 
konsumerande respondenterna i sitt motiv, vilket kan ha sin grund i konsulternas högre tro på 
dofters effekt ekonomiskt än vad användare kan våga hoppas på. Detta kan ha att göra med 
den begränsade bevisning som finns på de ekonomiska aspekterna. Detta speglar en av 
anledningarna till varför konsulterna ser studier som denna som mycket viktig för 
utvecklingen. Dessutom innebär mer bevis på att det funkar desto större chans att fler vågar 
använda det ur ekonomiska syften.  
 
Även då det skiljer sig mellan respondenterna i vilket av motiven de anser sig ha; ekonomiska 
eller varumärkesbyggande, samt hur de går tillväga i att uppnå dessa är de samstämmiga i att 
dofters syfte är att öka upplevelsen konsumenten har med produkten och i förlängningen av 
varumärket.  
 

6.1.5 Sammanställning över motiv för användning 
� Dofter tar sig förbi konsumentens blockering av visuella marknadsinsatser 
� Metodens undermedvetna process gör den till ett kraftigare verktyg än befintliga 

metoder 
� Höja omsättningen genom förlängning av butikvistelsen  
� I varumärkesbyggande syfte skapa en trevlig och passande atmosfär 
� Skapa kundrelationer och lojalitet 
� Skapa starkare upplevelser av hela situationer, produkt, varumärke, visuella intryck 

och doft 
 

6.2 Vilka barriärer och möjligheter finns för doftmarkandsföringen i 
Sverige 

6.2.1 Medicinska barriärer  
Medicinska barriärer i form av astma och allergier tas upp av flertalet respondenter som ett 
hinder i etableringen. Lars O Holmgren och Christina Gotzel diskuterar att Skandinavien är 
den plats i världen där det finns flest allergiska individer. Respondenterna påpekar dock att de 
företag som är certifierade eller framstående i Sverige testar alla sina produkter innan de 
släpps på marknaden vilket innebär att deras dofter skall vara ofarliga. Problemet är att det 
alltid finns någon som är överkänslig och reagerar. Respondenterna uttrycker att i Sverige är 
vi väldigt måna om våra medmänniskor och finns det någon som kan reagera skall vi undvika 
att använda oss av det stoftet. Vi vill så att säga inte utsätta någon för en situation som kan ge 
negativa konsekvenser. Trots att det är sådan liten chans att en person skall vara överkänslig 
mot dofterna tvekar många företag till att använda dofter av denna anledning. Lars O 
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Holmgren berättar till exempel om kampanjen de utvecklade kring sköljmedel som de fick 
avbryta då flera kunder tvekade då det fanns en risk att det skulle leda till allergiska 
reaktioner. Detta är vad Lars kallar det nordiska dilemmat, hur nyfiken företagen än är och 
trots att de är medvetna om fördelarna med doftmarknadsföringen, tvekar de till användning.  
 
En annan barriär som går hand i hand med överkänslighet och tvekan är att det krävs mycket 
arbete för att hitta den ”rätta” doften. Christina Gotzel berättar att näsan tar upp mer doft än 
vad vi tror. Detta innebär att doftsinnet är väldigt känsligt och det behövs inte mycket för att 
doften skall leda till en upplevelse fyllt av obehag eller oförståelse, vilket är katastrofalt för ett 
varumärke. Alla respondenter uttrycker risken med att doftsätta för hårt, vilket även detta kan 
leda till obehag. Det kan följaktligen vara en lång process för att finna en bra nivå på doften 
som passar och inte skapar för mycket uppmärksamhet. Det är viktigt att doften inte stjäl 
uppmärksamhet från butiken eller produkterna då den används för att förhöja de andra 
elementen i miljön.  
 

6.2.2 Spirituella barriärer  
Om vi ser till den teknologiska utvecklingen i Sverige har vi alltid varit och är framstående i 
att ta till oss ny teknik samt att även bidra till att utveckla den. Det intressanta här är att förstå 
varför vi inte är early-adopters när det kommer till doftmarkandsföring. Vi tror att det kan ha 
att göra med det Lars uttryckte i att svenskar ser detta som lite hokus pokus. Teknologi kan vi 
ta på och förstå medan dofters inverkan är mycket mer komplex och är inte 100 procentigt 
säker i sin effekt. Vi ska även komma ihåg att doftmarknadsföring härstammar i viss mån från 
Asien och kulturella ritualer, vilket ses som mycket hokus pokus i Sverige. Utifrån våra egna 
erfarenheter kring svenskars syn på mer mjuka ämnen har gett oss med insikten att vi är ett 
mer praktiskt lagt folkslag och inte så mycket ett själsligt. Vi kallar detta för det industriella 
dilemmat, att vara partisk mot teknologi.   
 
Detta dilemma är ett svårt hinder att ta sig över, då det vi tror det krävs mer bevisning för at 
företag skall våga lita på metoden och vilja använda den. Här i ligger bevisbördan på 
konsulterna, att ge bevisning av att dofter har effekt samt att gå historiskt tillbaka för att visa 
dofters psykologiska samt fysiska plattform. Det finns bevisade resultat på 
doftmarknadsföringens effekt men som vi tidigare nämnt finns det väldigt lite litteratur om 
detta i Sverige. Då det är få som använder metoden i Sverige, finns det även lite praktiska 
bevis på effekter. Georgios Manthos förklarar att om de kunder han kontaktar är tveksamma 
brukar de bli mer mottaglig till metoden då han kan visa på andra företag i Sverige som har 
använt doftmarknadsföring, ”har dom gjort det så är det väl okej”. Det behövs således mer 
litteratur och media bevakning kring ämnet för att företag i Sverige skall vilja använda 
doftmarknadsföring. Återigen kan vi koppla till att konsultföretagen är väldigt positiva till att 
ställa upp på intervjuer samt att vår uppsats skrivs.  
 

6.2.3 Kulturella barriärer 
Kulturella barriärer som doftmarknadsföringen står inför är värnandet av personlig integritet, 
samt personliga preferenser kring doft som koncept. Den personliga integriteten tror vi att 
många anses kränkt i användningen av dofter i det att vi inte kan stänga av näsan. De visuella 
marknadsmeddelanden kan konsumenter välja att ta emot eller inte, vilket ger dem ett val. 
Valet försvinner i doftmarkandsföringen. Här kommer vi därför in på etiken i 
doftmarknadsföringen. Är det okej att använda medel för att påverka konsumenten, där 
konsumenten inte har valet att välja bort? Dessutom är det inte alltid en påverkan av dofter 
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leder till en kognitiv medvetenhet. (Lindstrom, 2205, s. 92) Vid de tillfällen då doften leder 
till kognitivt tänkande sker ändock reaktionen så pass snabbt att reaktion sker innan tanke. 
Detta innebär sålunda att en kund kan bli påverkad inne i en butik men inte inse att de blivit 
påverkade av en doft eller känt en doft förrän de har lämnat butiken. Det etiska problemet 
beror även på i vilket syfte doft används. Atmosfärhöjande åtgärder (omgivande doft) handlar 
om skapandet av en trevlig miljö medan omsättnings höjande åtgärder fokuserar på att få 
kunden att köpa mer, vilket är två skilda saker. (Morrin & Ratneshwar, 2003, s. 2) Att utnyttja 
medel mot konsument då de ej kan värja sig mot för att få dem att köpa produkter kan ses som 
felaktigt. Att höja en atmosfär kan å andra sidan bara vara trevligt för konsumenten, det beror 
helt enkelt på vilket perspektiv företaget har. Styrkan i doftmarknadsföring är som vi tidigare 
diskuterat att det är en undermedveten process, det är även dess styrka i jämförelse med 
visuella medel. Oavsett hur företag ser på detta tror vi att det finns en liten etisk tvekan. 
Respondenterna påpekar dock att det inte handlar om att lura konsumenter, det de är ute efter 
är att skapa en större upplevelse för kunderna och se till att de trivs och får en större 
uppskattning av produkterna eller tjänsterna.  
 
Utöver styrkan på dofter ligger en annan svårighet i de personliga doftpreferenserna. Som 
Davies & Koojiman och ursprungligen Gulas & Bloch visar i sina modeller är det många 
sociala aspekter som påverkar hur dofter upplevs av konsumenter. Faktorer så som ålder, kön, 
kulturell bakgrund, nationalitet, erfarenhet, psyksikt tillstånd påverkar vad vi tycker om för 
dofter. Som exempel är kvinnor bättre på att ta upp dofter än män. Det intressanta här är att 
Christina säger att i Sverige är det överlägset kvinnor som är överkänsliga för dofter, så det 
verkar finnas en relation mellan detta. Den personliga preferensen kring doft gör att i alla 
situationer kommer vissa konsumenter uppfatta doften som negativ på grund av tidigare 
erfarenheter, känslighet, kulturella influenser samt demografiska faktorer. Det finns en 
duallitet i luktsinnets exakta mottagande av dofter, eftersom doftens association är kulturellt 
betingat och skiljer sig mellan individer. I det fall doften stämmer med varumärket, 
situationen och konsumenten blir effekten positiv. Men hur ska företag hitta den doft som 
passar deras varumärke och deras kundkrets? Detta torde vara extra svårt för företag som har 
en bred kundkrets, som till exempel tilltalar flera generationer. Vi anser att detta är ett hinder 
som kräver mycket uppmärksamhet då det kan vara avgörande i att varumärket förstärks och 
inte försämras. 
 
Både Christina Gotzel och Odeur använder sig av androgyna och ”lätta”, citrusaktiga dofter. 
Att använda så kallade lätta dofter kan anses vara ett säkert drag, då risken för att någon stör 
sig på doften är mindre än vid användande av en kraftig doft. Ju färre som möjligen kan störa 
sig på doften desto mindre risk är det att varumärket får negativa associationer. Dock kan det 
vara svårare att skapa en unik relation mellan en doft och ett varumärke om företaget 
använder sig av en neutral doft som inte utmärker sig. Vi tror att för att skapa ett 
doftvarumärke krävs en doft som är unik och inte kan förväxlas med något annat. Då det i 
dagens läge finns så pass få företag som använder sig av dofter som del av varumärken, 
fungerar det väl för Odeur att använda en androgyn lätt doft. Däremot tror vi att i framtiden då 
doftmarknadsföring har blivit vanligare kommer företag som skall arbeta med 
doftvarumärken måsta använda sig av kraftigare, unika dofter för att utmärka sig. Detta är 
fallet för all typ av marknadsföring, då det blivit vanligt att använda metoden krävs det mer av 
ett företag för att utmärka sig. Då kommer vi troligen även få se att nya variationer av 
doftmarknadsföring dyker upp. 
 
Den motsättningen som respondenterna verkar tycka vara den svåraste är att Sverige upplever 
doftmarknadsföring vara ”hokus pokus”. Detta innebär att företag och allmänheten har svårt 
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att ta till sig att dofter skall ha effekt på känslor och även kunna påverka köpbeteende. Detta 
är ännu ett tecken eller förklaring på att svenska befolkningen till viss är grad rädda för att 
använda denna metod. Detta har att göra med vår kulturella bakgrund. Vi har ingen nämnvärd 
tradition med rökelser, eteriska oljor, blomdofter som många andra kulturer i världen har. 
Kopplingen mellan användande och kulturell historik syns tydligt då de som använder 
metoden mest är Asien och där dofter och andra naturella läkande medel spelar en stor roll i 
samhället. Även Australien är framstående inom doftmarknadsföring och det är troligen 
lättare för dessa länder att acceptera funktionen och resultatet då de processerna har funnits i 
landet en längre tid. Dessutom är svenskar som Lars O Holmgren uttrycker det mycket noga 
med att följa råd och rön från organisationer och nyheter som inte har uttalat stöd från 
exempelvis läkemedelsverket gör människor skeptiska. Det är svårt för befolkningen att 
förlita sig på själsliga naturalistiska metoder, det skall gärna finnas empiriska, tekniska bevis 
på resultat och påverkan.  
 

6.2.4 Ekonomiska barriärer  
Ekonomiska barriärer finns även de och då i form av avsaknad av budgeterade resurser, vilket 
alltid är fallet då nya metoder uppkommer. Christinas exempel från eventmarknadens intåg är 
talande i detta. Men som hon uttrycker det ”allting som är nytt, man måste hitta en naturlig 
plats och form för det”, vilket tar sin tid. Som både Emelie och Christina säger så är 
användandet en kostnadsfråga, det handlar om prioritering, hur mycket har vi råd at lägga när 
det inte ens syns på omsättningen att det fungerar. Effekterna av omgivande doftsättning är 
svåra att mäta eftersom det ofta är en långsiktig strategi och inte alltid leder till förhöjd 
omsättning utan mer lojala kunder. Realistsikt sett kan det ta flertalet år innan kundlojalitet 
har en effekt på omsättningar och detta är ett problem då eventuella kunder gärna vill se bevis 
på effekter och då gärna i monetära medel. 
 
Detta är en stor barriär, för att använda det på ”rätt” sätt är det dyrt, tar lång tid och det är inte 
säkert att det syns genom ökad omsättning. Detta leder kanske till att företag tar den billiga 
utvägen, vilket inte ger något resultat alls eller ett dåligt resultat som vi diskuterat tidigare i 
analysen. Att använda billiga metoder eller använda dofter på fel sätt kan som sagt vara 
väldigt negativt för ett varumärke. Användning av doftmarknadsföring på fel sätt kan leda till 
bristande positiva resultat och bortslösade pengar, vilket ger negativ word-of-mouth och PR. 
Sker detta för tillräckligt många företag kan det slutligen leda till att trenden slutar utvecklas. 
Detta innebär att doftmarknadsföring blir en så kallad nyck, en metod som utvecklar en 
organisations strategier men inte blir varaktig eller spridd till allmänheten. (Carson, Lanier, 
Carson, Birkenmeier, 1999, s.321, 325) 
 

6.2.5 Möjligheter 
Alla individer har minnen kopplade till speciella dofter. Vad företag då måste lyckas med är 
att ge konsumenter nya minnen med dofter. Kunderna måste alltså lära sig att en specifik doft 
nu ska sammankopplas med ett specifikt minne. Detta skapar inga problem om kunden inte 
besitter några tidigare minnen till den doften. Men vad händer om en person redan har ett 
minne kopplat till den doften ett företag använder? Vad sker om det minnet dessutom är ett 
negativt minne? Dessa företag måste då lyckas med att ge kunder ett nytt minne kopplat till 
varumärket och på så sätt då kanske ta bort den gamla minneskopplingen, det vill säga ändra 
kunders doftpreferenser. Teoretisk skulle detta vara möjligt då vi bygger upp ett kunnande i 
hur vi skall reagera kring en doft. Lyckas företag med att först och främst avlära 
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konsumenterna för att sedan lära om dem att associera till deras företag har dessa en mycket 
kraftigt marknadskommunikation.  
 
Möjligheter till vidare exponering och utveckling till andra branscher finns i de branscher där 
doftmarknadsföring är stor som Hotellbranschen. Dessa har varit tidiga mottagare av alla 
former av sinnes marknadsföring som musik, visuella intryck och nu doft. Steget för dem till 
doft var inte långt och därför är även de trendsättare i Sverige inom doftmarknadsföring. Att 
dessa ökar användningen kommer exponera publiken för metoden samt och förhoppningsvis 
då även öka förståelse och acceptans. Abrahamson poängterar att detta mottagande är ett 
vanligt mönster. Så om vi skall se till musikmönstret så används musik i alla butiker, i hissar 
och andra konsumentområden för att skapa en trevligare och roligare upplevelse. Analyserar 
vi detta utvecklingsmönster bör doftmarknadsföringen utveckling följa detta spår och 
utvecklas snabbt med.  
 
Dessvärre är vår uppfattning att det finns väldigt lite kunskap om doftmarknadsföring i 
affärsvärlden, som exempel kan vi ta delar av de företag vi kontaktade under studiens gång 
som inte verkade säker på vad termen innebar. Detta tyder på att det behövs mer kunskap som 
kan leda till intresse och engagemang. Lyckas trendskaparna med detta kommer utvecklingen 
gå relativt snabbt.  
 
Möjligheter ligger även i marknadsförarens mål att stimulera konsumentens humör och 
känslor mot en produkt eller varumärke. 75 procent av vårt humör styrs av de dofter vi 
uppfattar, vilket är ett bra argument för varför doftmarknadsföring är effektivt. Christinas 
argument att ”med positiva upplevelser skapar man brandliking, med brandliking skapar man 
lojalitet” gör doftmarkandsföring till det idealiska verktyget för marknadsförare i att uppnå 
detta. Vidare skall vi komma ihåg de fysiska möjligheter näsan och luktsinnet utgör i den 
bemärkelsen att vi inte kan sluta andas och inte heller värja oss från meddelandet. (Lindstrom, 
2205, s. 24) 
 

6.2.6 Sammanställning över barriärer och möjligheter 
 

� Överkänslighet 
� Begränsade finansiella resurser 
� Konsumenternas personliga integritet  
� Det industriella dilemmat i late-adoptors  
� Kulturell ovana 
� Personlig doftpreferens 
 
� Möjligheten att ändra konsumenters doftpreferens  
� Skapa uppmärksamhet hos allmänheten 
� Möjlighet att skapa positiv sinnestämning hos kunder 
� Utnyttja hotellbranschens användning 
� Utnyttja luktsinnets anatomiska fördelar i affärssyfte 
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6.3 Var i etableringsprocessen är doftmarknadsföringen i Sverige?  
Enligt Abrahamson är trendskapare inom management konsulter, handelsskolor, affärspress, 
gurus och legendariska företagsledare. För att kunna använda oss av denna teoretiska 
referensram måste vi besluta ifall denna teori är överförbar på marknadsföring. Vi anser att 
Abrahamsons påstående att även marknadsföring påverkas av trendutveckling har bevisats i 
det empiriska materialet. De steg och faktorer som påpekas i litteraturen framhävs även starkt 
i empirin och därmed anser vi teorin vara ytterst överförbar och giltig. Doftmarknadsföringen 
har även föregåtts av samma faktorer som managementtrenderna så som miljöfaktorer, 
flockbeteende, Gurus samt organisatoriska karaktärer. (Carson, Lanier, Carson, Birkenmeier, 
1999, s. 321-323)/(Abrahamsn, 1996, s. 265) Dessutom är de i lika stor utsträckning beroende 
av Carsons punkter för utvecklande av kollektivt vetande. Vidare är management ett vitt 
begrepp som sträcker sig över alla organisationer som ett sätt att leda och organisera så det 
vore ignorant att anse att det inte vore applicerbart på en annan del i organisationen; 
marknadsdelen. Applicerbarheten av trendanalyser kommer att resultera i att vi i slutet av 
resultatdelen kommer att kunna se vart doftmarknadsföringen ligger i trendutvecklingen på 
den svenska marknaden.  
 
Doftmarknadsföringen i Sverige har de konsulter, handelshögskolor, press och media som 
Abrahamsson nämner som utvecklingsdrivande. (Abrahamson, 1996, s. 264) De grundpelare 
som vanligtvis leder en trend framåt existerar således så möjligheten för en utveckling till en 
fullfjädrad trend och eventuell marknadsstrategi finns. De främsta trendskaparna i Sverige 
inom doftmarknadsföring är enligt oss konsultföretagen som aktivt arbetar med att skapa 
uppmärksamhet och driva metodens trendutveckling framåt. De andra trendskaparna 
Abrahamson förespråkar har i dagens läge en mer passiv roll då vi tycker att utvecklingen inte 
har kommit så pass lång för att media ska få en aktiv roll. Respondenterna berättar att media 
har börjat få en aktiv roll genom att det skrivs om doftmarknadsföring i media. Dock anser vi 
att media inte har erhållit rollen som trendskapare än, det krävs mer uppmärksamhet från 
media för att detta skall vara fallet. Ett fåtal skolor har börjat forska kring ämnet vilket skapar 
mer kunskap om ämnet men som Lars berättade har han inte lyckats få upp intresset hos dom 
för hans projekt, så vi tror det dröjer ett tag innan handelshögskolor blir trendskapare inom 
detta ämne.  
 
Doftmarknadsföringens paradoxala tillstånd just nu; nyfikenhet och rädsla, visar på 
konsumenters behov för metoden men också deras behov av kunskap kring den.(Czarniawska, 
Selón, 2005, s. 136) Konsumenterna är tveksamma men nyfikna, vilket ger en ingång för 
utveckling. Detta betyder att det finns en stor möjlighet för konsultföretagen att ta sig över 
barriärerna eftersom det finns en nyfikenhet. Det som krävs är att nyfikenheten överväger 
rädslan. Att företag nu börjar ta till sig detta och att media exponerar det frambringar 
doftmarknadsföringen i ljuset. Hotellbranschen idag går i bräschen och vi kommer troligtvis 
att se andra företag inom liknande sektorer anamma metoden för att inte falla bakom trenden 
när den väl kommer igång.   
 
Högskolors samt medias uppmärksamhet på ämnet driver även fenomenet framåt. Hur snabbt 
det går vet vi inte exakt men vi vet att det ökar stadigt. Det talar positivt för 
doftmarkandsföring i att det finns skolor som tittar på ämnet. De uppsatser vi fann under vårt 
förarbete, undersökning som gjordes på Nordic Sea Hotell av studenter samt vår egen visar på 
ett intresse från studenter som är eller inom en snar framtid skall ut i arbetslivet. Att forskning 
bedrivs vid Högskolan i Kalmar visar även på högre intresse i den akademiska världen, vilket 
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kommer att ge mer bevisning för konsulterna på området i sitt arbete att etablera detta i 
Sverige. Här ska vi även poängtera att de konsulter vi intervjuade för studien har varit ytters 
positivt inställda till studien då de ser denna som ytterligare publicitet. De framhåller den 
ökade uppmärksamheten för metoden den senaste tiden och att de känner att det nu börjar ta 
fart även då utvecklingen är stadig. Som vi dock har nämnt tidigare kan de vara subjektiva i 
att de vill framhålla det positiva för att vi i studien skall framhäva det positiva. Vi anser dock 
utifrån vår egen bedömning och den information vi har stött på har de rätt i att utvecklingen 
går framåt. Mycket tack vare dem också då de handlar som mellanhänder i att de förmedlar 
trenden vidare för att skapa medvetenhet och tillgänglighet och ge trenden sin egen prägel och 
tolkning. (Czarniawska, Sevón, 2005, 196) 
 
Om vi tittar utanför Sveriges gränser upplyste Lars oss om den stora utvecklingen i USA för 
metoden samt att södra Europa har hakat på trenden ordentligt. För marknadsförare och 
marknadsföring är USA oftast roten och uppkomsten av nya metoder, vilket på sikt bör 
innebära att vi i Sverige kommer att följa deras exempel och använda mer och mer dofter i 
marknadsföringen.  
 

6.3.1 Sammanställning över etableringsprocessen  
 

� Sakta men ökande 
� Press och media skriver reportage  
� Handelshögskolor bedriver forskning samt skriver examensarbeten på ämnet 
� Konsulter driver på utvecklingen  
� Hotellbranschen är trendsättare och drivande  
� USA: s frammarsch kommer troligtvis att dra med sig Sverige framåt  
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7. Slutsatser  
I detta kapitel kommer vi tydliggöra resultaten av våra observationer och svara på de 
uppställda frågorna under syfte i kapitel ett. Vi kommer även att illustrera vart i trendcykeln 
doftmarknadsföring befinner sig i Sverige samt vad som kommer att krävas för att den ska 
utvecklas ytterligare.  
 

7.1 Vad är motiven bakom företags användande av 
doftmarknadsföring som en del av deras marknadskommunikation?  
 
Som situationen ser ut nu ligger huvudfokus för både konsulter och användare att använda 
dofter i varumärkesstärkande syfte genom atmosfärshöjande åtgärder. Syftet är att skapa en 
helhet runt varumärket och produkten för att öka konsumentens upplevelse och relation. Dock 
är alla respondenters förhoppning att de varumärkesstärkande åtgärderna skall resultera i mer 
lojala kunder, vilket då genererar ekonomiska effekter. Dock är de ekonomiska effekterna inte 
huvudsyftet för majoriteten av respondenterna.   
 
Att de ekonomiska motiven är relativt svaga beror till stor del på den begränsade forskningen 
som finns på de ekonomiska effekterna. Att få mer bevisning att konsumtionen ökar i lokaler 
eller av produkter som är doftsatta tror vi skulle generera fler kunder till konsultföretagen.  
 
Den optimala effekten konsulter och användare är ute efter är kundens direkta koppling 
mellan doft och varumärke. Dock är detta en långsiktig effekt som inte kommer att vara 
synlig eller möjligt att åstadkomma på ett tag, eftersom associationer byggs upp under tid och 
kräver upprepad exponering.  
 
Emellertid är det främsta motivet konsulterna har att erbjuda kunden en metod som ger dem 
möjligheten att ta sig förbi konsumenters försvarsbarriär mot visuella meddelanden. Detta 
skulle förstärka mottagandet av det visuella meddelandet och genom att utnyttja doften som 
minnesmarkör samt skapandet av en trevligare atmosfär skulle det bidra till högre 
uppmärksamhet av meddelandet.  
 

7.2 Vart i ligger möjligheter och hinder för trender och 
doftmarknadsföringens etablering i Sverige? 
 
Den största barriären för etableringen är den generella okunskapen hos allmänheten och 
företag om ämnet samt vad det kan bidra med för företag. Detta gör att 
marknadsföringsbudgetarna inte har givit utrymme för doftmarknadsföring. De som sitter som 
marknadsansvariga måste själva vara uppdaterade och tycka att denna metod är intressant för 
att vilja testa, vilket betyder att mer måste skrivas i dagspress och facktidningar. Det kommer 
att ta tid innan doftmarkandsföring har en fast del i marknadsföringsbudgeten men vi tror att 
den dagen kommer.   
 
De andra barriärerna som astmatiska effekter, kränkning av personlig integritet och det 
industriella dilemmat är snarlika i att de grundar sig i rädslan för något nytt och outforskat, 
vilket ger en fördel i att de är lätta att överkomma genom mer forskning och kunskaps 
spridning.  
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Viktigaste möjligheter vi ser för doftmarknadsföring är företags möjlighet att lära sig om 
kunders doftpreferenser. I att det är möjligt försvinner den negativa aspekten av att 
doftpreferenser är både personliga och kulturellt bundna, även om dessa är svårare att bryta. 
Häri har konsulterna stort ansvar i deras kontakt med företag att informera dem om denna 
möjlighet.  
 
Möjligheterna ligger självklart även i spridning av kunskap på ämnet genom studier som 
denna samt forskningsstudier som börjat utföras på högskolor i Sverige. Dagspress och annan 
media har även den stor inverkan på utvecklingen då den har möjlighet att profilera 
doftmarkandsföring som något positivt och användbart. Men största påtryckningsmedlet 
ligger i branscherna i sig, eftersom konkurrenter tar efter varandra i att det inte vill missa 
intäkter. Hotellbranschens val att använda dofter för att höja atmosfären kommer spridas över 
på liknande verksamheter, där produkten är del i en upplevelse, som vill förhöja 
kundupplevelsen och intrycket av varumärket. 
 
Slutsatsen vi ser här är alltså att mer exponering av metoden är nödvändig för att hinder och 
barriärer skall överkommas. Den största möjligheten ligger för hos företag att kunna förändra 
kunders doftpreferenser och skapa lojalitet.  
 

7.3 Var i etableringsprocessen ligger doftmarknadsföring i Sverige? 
 
Doftmarknadsföringen befinner sig, enligt oss, just nu i slutskedet av uppkommande fasen.(se 
figur 9) Detta då det uppmärksammas i dagspressen och att forskning har börjat genomföras 
på ämnet, vilket innebär att allmänheten börjat få upp ögonen för metoden. Vi ser även tydligt 
i det empiriska materialet att konsumenter och användare ligger på gränsen mellan 
uppkommande och acceptans då de fortfarande är skeptiska på grund av okunskap men 
ändock nyfiken. Att användningen ökar bland konsumenter visar dock på att metoden 
fortskrider i etableringsprocessen.  
 

 
Figur 9: Livscykel för trender, baserad på nycker av Carson et al. 
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7.3.1 Vad ska till för att den ska ta sig till nästa fas? 
Medias upptrappade uppmärksamhet kommer att ge mer exponering, vilket kommer att skapa 
mer nyfikenhet som leder till efterforskning och kunskap. Att forskning börjar bedrivas i 
Sverige ger också den större och fastare platå för konsulter att stå på vid försäljning, vilket 
kommer trygga många företag i att testa metoden. 
 
Den ökade etableringen i Sydeuropa samt USA tror vi kommer att influera internationella 
företagskontor i Sverige att testa metoden, eftersom de skall ha en gemensam front och 
kommunikationsplattform som de internationella kontoren.  
 
Slutligt kan vi säga att det kommer att behövas starka påtryckningar från trendskaparna för att 
ta sig över de befintliga barriärerna. Trendskaparna måste arbeta för att doftmarknadsföring 
skall bli mer än en nyck som gästspelade på marknaden ett tag. De existerande möjligheterna 
anser vi vara tillräckligt motiverande och starka för att driva metoden framåt för att skapa en 
trend och slutligen resultera i en marknadsstrategi som ger företag det verktyg som skapar den 
ultimata upplevelsen, uppmärksamheten och ger kunderna ett helhetsintryck som är 
långvarigt.  Som visas i figur elva är uppmärksamhet en stor möjlighet som vi tror tillintetgör 
många av barriärerna, som talspråket säger ”kunskap är nyckeln till allt”. Får allmänheten 
information om befintliga användare, resultat och funktion tror vi nyfikenheten kommer att 
öka och därmed även acceptansen. Överkänslighet är besvärligt då det handlar om individers 
välbefinnande men oavsett marknadsmetod finns det alltid någon som reagerar eller har 
åsikter om metoden och det är något som marknadsförare får försöka hantera. Vi anser trots 
allt att en upplysande ansats är den bästa lösningen på barriärerna.  
 
 

 
Figur 10: Slutlig bild, Hanna Sörensen & Johanna Tamker 
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8. Förslag till vidare forskning 
� Framför allt vill vi se utökade forskningar på varför företag väljer doftmarknadsföring, 

då vi anser att det redan är bevisat att och hur dofter påverkar konsumenter.  
 
� En undersökning på det etiska dilemmat med att använda metoden vore intressant. 

Denna undersökning kan ske utifrån konsumenters perspektiv och då hur det ställer sig 
till att doftmarknadsföring till stor del sker undermedvetet. Undersökningen kan även 
vinklas mot företag och om de analyserar det etiska med marknadskommunikation. 

 
� Vi ser att vidare forskning på andra användningsområden för doftmarknadsföring och 

doft i allmänhet vore intressant. Främst för att finna nya industrier och produkter som 
dofter kan ha inverkan på eller vara betydelsefull för. 

 
� Det vore även intressant att utveckla Lars O Holmgren forskning av dofters inverkan 

på bilister och sömn då detta resonemang visar på att dofter har en bred funktion och 
kan användas i andra syften än kommersiella. Detta kan även utvecklas ytterligare och 
innefatta andra områden än trafik, om naturliga medel som dofter kan ersätta kemiska 
mediciner ser vi det som en fördel. 

 
� En undersökning på marknadsföringstrender vore även det givande. Antingen som en 

historisk bild på vilka trender som har funnits genom tiderna samt varför de har bytts. 
Det vore även intressant att undersöka de trendskapare som Abrahamson nämner och 
hur de specifikt arbetar för att utveckla trender. 
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Bilaga 1 

Luktreceptorer och luktsinnets organisation 
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Bilaga 2 

Luktorganet 
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Bilaga 3 

Intervjumall för Konsultföretag 
Går det bra att vi använder företagsnamn + personligt namn i uppsatsen? 
 
Vad heter du?  

När startades detta företag?  

Vad erbjuder ni era kunder? 

När startades detta företag?  
 
Vad erbjuder ni era kunder? 
 
Vad är doftmarknadsföring enligt dig? 
 
När och hur kom ni först i kontakt med doftmarknadsföring? 
 
Varför har ni valt att konsultera/sälja doftmarknadsföring? 
 
Vad fann/finner ni intressant i denna markandsmetod?  
 
Hur använder ni er av doftmarknadsföring?  
 
Hur ser marknaden ut för er här i Sverige?  

 Ser ni något mönster i utvecklingen?  
 

Hur är responsen från svenska företag att använda sig av doftmarknadsföring? 
 
Finns det någon speciell kundkategori som är mer öppen för metoden och varför? 
 
Vad i doftmarknadsföring är era kunder intresserade av? 
 
Vad har kunderna för förväntan till resultat?(vad vill de får ut av det?) 
 
Hur ser responsen ut från företag ni har arbetat med?  
 
Har du något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 4 

Intervjumall för användande företag 
 
Får vi använda ditt namn och företagets namn i uppsatsen? 
 
Vad heter du? 
 
Vilket företag arbetar du för? 
 
Vilken är din position i företaget? 
 
När och hur kom du för första gången i kontakt med doftmarknadsföring? 
 
Varför valde ni testa denna metod? 
 
Hur använder ni er av doftmarknadsföring? 
 
Är det vanligt att använda detta inom er bransch? 
 
Vad har ni fått för respons från era kunder vid kontakt av metoden? 
 
Har ni använt er av den vid flera tillfällen? Varför/varför inte? 
 
Kan ni tänka er att använda er metoden i framtiden och hur?  
 
Tror ni att doftmarknadsföring kommer vara en bestående del av er marknadsföringsstrategi? 
 
Har du något mer du vill tillägga? 
 


