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   SAMMANFATTNING 
 

Titel: Doftmarknadsföring, ett nytt fenomen? 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Viktor Strandvik & Oskar Elfstrand 

 
Handledare: Per-Arne Wikström 
 
Datum: 2012-05  
 
Syfte: Sinnesmarknadsföring är ett relativt nytt begrepp för många. Vi har i 
detta arbete fördjupat oss inom det ovanliga begreppet doftmarknadsföring. 
Syftet med denna studie är att: 

- Förklara begreppet sinnesmarknadsföring med fördjupning inom 

doftmarknadsföring. 

- Förmedla en bild av hur vanlig doftmarknadsföring är bland butikerna i 

Gävles stadskärna. 

- Förklara hur företag arbetar med doftmarknadsföring. 

 
Metod: I denna studie har vi använt oss av en deduktiv ansats där vi utgått 
från teori för att sedan undersöka hur det ser ut på marknaden. Den data vi 
har använt oss av är litteratur, vetenskapliga artiklar, elektroniska källor 
samt empiriskt material i form av svaren från två stycken olika 
enkätundersökningar. Detta har vi sedan analyserat och sedan redovisat i 
analys och diskussionskapitlet. 

 
Resultat & slutsats: Förvånansvärt få butiker använder sig av 
marknadsföring via doft. Detta trots att studier och undersökningar visar att 
företag genom marknadsföring via doft kan öka chansen till att göra 
produkterna och butikerna mer attraktiva. Detta anser vi är för att det finns 
en stor brist i vad marknadsföring via doft egentligen innebär samt vilka 
fördelar det kan ge. 

 
Förslag till fortsatt forskning: Vi har i arbetet avgränsat oss till Gävles 
stadskärna och hade gärna jämfört resultaten vi kom fram till med hur det 
ser ut i andra städer, för att få en mer överskådlig bild.  
 
Uppsatsens bidrag: Marknadsföring via doft är fortfarande relativt nytt och 
vår studie tyder på bra resultat från detta. Hur kommer det sig att inte fler 
använder sig av detta? Vi anser att det är på grund av okunskap inom ämnet. 
 
Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, doftmarknadsföring, doft, 
marknadsföring, luktsinnet. 
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ABSTRACT  
  
Title: Doftmarknadsföring, ett nytt fenomen? 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Viktor Strandvik & Oskar Elfstrand  
 
Supervisor: Per-Arne Wikström 
 
Date: 2012-05 
 
Aim: Sensory marketing is a relatively new concept for many. We have in 
this work deepened us in the unusual concept of scent marketing. The 
purpose of this study was to: 
- Explain the concept of sensory marketing with specialization in scent 
marketing. 
- Provide a picture of how ordinary scent marketing is used by shops in 
Gävle city center. 
- Explain how the company works with scent marketing 

 
Method: In this study we used a deductive approach where we started from 
theory and then examine how it looks on the market. The data we have used 
we´ve got from literatures, scientific articles, electronic sources and 
empirical data in the form of responses from two different surveys. This has 
then been analyzed and then reported in the analysis and discussion 
chapter. 
 
Result & Conclusions: Surprisingly few stores make use of scent marketing. 
This is despite the studies and surveys show that business through  scent 
marketing can increase the chance of making the products and the stores 
more attractive. We believe this is because there is a major gap in what scent 
marketing really means and what benefits it can bring. 

 
Suggestions for future research: We have limited ourselves to the work of 
Gävle town center and would have liked to compare the results we came up 
with on other cities. to get a clearer picture. 
 
Contribution of the thesis: Marketing through scent is still relatively new 
and the studies show good results from it. How is it that no more are using 
scent marketing? We believe it is due to lack of knowledge on scent 
marketing. 
 
Key words: Scent, Scent marketing, marketing, sensory marketing, olfactory 
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Introduktion 

Bakgrund 

 

Sinnesmarknadsföring är ett relativt nytt begrepp för många. Vi har funnit intresse för 

det mer ovanliga sinnet att marknadsföra sig mot, det vill säga människans luktsinne. 

Tro det eller ej, i USA är det möjligt att åka längs motorvägen och känna doften av 

grillad biff från en reklampelare längs med vägen. (http://www.theage.com.au/). Det 

finns tecken på att doftmarknadsföring blir allt mer vanligt. Med hjälp av 

marknadsföring via dofter kan företagen, enligt oss, öka sin lönsamhet samt utforma 

nya delar av marknadsföring. Därför känner vi ett intresse av att studera och 

presentera fenomenet för andra. 

 

Sinnesmarknadsföring är ett begrepp som på allvar börjat slå igenom både i teorin och 

i praktiken. Broweus, Hultén & Van Dijk (2011:7) menar att begreppet 

sinnesmarknadsföring gav 0 träffar på Google år 2006. När man söker på begreppet 

idag får man fram 48 400 träffar. Även fast det är 48 400 fler träffar än för 6 år sedan 

så är det ett tecken på att sinnesmarknadsföring fortfarande är ett relativt nytt begrepp 

då till exempel ordet ”marknadsföring” ger resultatet 9 930 000 träffar på Google. 

 

Broweus, Hultén & Van Dijk (2011:171-172) menar att de främsta anledningarna till 

att företagen ökat sitt intresse för människans fem sinnen är att de allra flesta 

företagen vill bemöta kunderna på ett individuellt och personligt sätt. Det beror på att 

vi idag har en samhällskultur där de yngre generationerna ser individualisering som 

en livsstil och en självklarhet vilket inte varit självklart hos tidigare generationer. Det 

blir då viktigare för företagen att finna nya vägar för att kundbemötandet ska kunna 

tränga igenom det varumärkesbrus och den trängsel som råder på nuvarande marknad. 

Företagen försöker att bli mer tydliga i att uttrycka sin identitet, sina känslor och sina 

värderingar. För att lyckas med detta måste företagen genom sin marknadsföring hitta 

in i kundernas hjärna på ett djupare plan med hjälp av sinnesstrategier och 

sinnesuttryck för att skapa en varumärkesupplevelse för fler sinnen.  
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Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att förklara begreppet sinnesmarknadsföring med 

fördjupning inom doftmarknadsföring. I arbetet förmedlas en bild över hur vanligt 

förekommande doftmarknadsföring är. Slutligen beskrivs hur företag arbetar med 

doftmarknadsföring. 

 

Frågeställning 
 
För att svara på vårt syfte kommer följande frågeställningar att besvaras. 

 

1) Vad är sinnesmarknadsföring och doftmarknadsföring? 

2) Hur vanligt förekommande doftmarknadsföring är? 

3) Hur arbetar företag med doftmarknadsföring? 

 

Avgränsning 

 
I vår uppsats har vi avgränsat vår undersökning till Gävles stadskärna. Vi har även 

avgränsat oss till matbutiker, inredningsbutiker samt klädbutiker. Vi har fokuserat 

våra undersökningar på detaljhandeln som bemöter kunder dagligen men vi har inte 

tittat på exempelvis tjänsteföretag. Vi har valt att avgränsa oss till Gävles stadskärna 

för att få ett perspektiv på hur samt till hur stor del av butikerna i vår studiestad 

använder sig utav marknadsföring via dofter. 
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Teori 

 

I detta teorikapitel har vi valt att presentera sinnesmarknadsföringen och det 

närliggande ämnet upplevelseekonomi på ett mer grundläggande plan. Sedan har vi 

presenterat ett mer djupgående teoretiskt avsnitt kring människans luktsinne och 

begreppet doftmarknadsföring. Detta besvarar en del av vår frågeställning samt ger 

läsaren en klar bild av ämnet för fortsatt läsning av arbetet. 

Grundläggande om sinnesmarknadsföring 

 

Enligt Broweus, Hultén & Van Dijk (2011:7) är sinnesmarknadsföring ett begrepp 

som innefattar marknadsföring genom människans fem olika sinnen. Känsla, smak, 

doft, syn och hörsel. Fram till året 2008 var sinnesmarknadsföring ett relativt okänt 

begrepp. Idag är begreppet mer vanligt förekommande och har blivit allt mer viktigt 

inom marknadsföringen, då konkurrensen på marknaden blivit allt mer hård och 

företagen måste utnyttja det genomslag som bra marknadsföring kan ge. 

 

Lindstrom (2005:70) menar att upplevelser för flera sinnen påverkar direkt hur 

kunden uppfattar kvaliteten på produkten och hur kunden uppfattar värdet för 

varumärket. Vidare visar det att fler sinnesupplevelser gör att liknande varor kan ha 

högre priser och ändå konsumeras i samma grad som de varor som har lägre priser på 

grund av att de har fler sinnesupplevelser. 

 

För att försäkra sig om att företagets varumärke ska fortsätta växa menar Lindstrom 

(2005:138) att de som arbetar med marknadsföring måste hitta nya vägar att 

differentiera sig från sina konkurrenter. Broweus, Hultén & Van Dijk (2011:15) 

menar att genom sinnesmarknadsföring så är det möjligt för företag att uppnå just 

detta. Sinnesmarknadsföring handlar om att skapa en upplevelse hos den tilltalade, 

företagen skapar upplevelsen genom att rikta sig mot något av våra fem sinnen. Att 

rikta sig mot ett sinne genom exempelvis en affisch är av mer traditionell art och har 

använts under en lång tid. Vad som däremot är mer intressant är när man triggar olika 

sinnen samtidigt för att skapa ett ännu större avtryck i den tilltalades medvetande.  Att 
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företaget använder sig av t.ex. både marknadsföring via doft som marknadsföring via 

ljud. 

Upplevelseekonomi 
 

Gilmore och Pine har utvecklat en modell som namngivits "framskridandet av 

ekonomiskt värde". Pine & Gilmore (1998:4-5) beskriver utveckling av varor och 

tjänster genom tiden, som i början innefattade endast råvaruhandel för att sedan 

övergå till handel med färdiga varor. Därefter kom service som handlar om att 

anpassa varor och tjänster efter det kunden efterfrågar. Den senaste fasen är 

upplevelseekonomi, där företag skapar upplevelser för att urskilja sig från sina 

konkurrenter och ge kunden något utöver det förväntade.  

 

Enligt Pine & Gilmore (1998:5) uppstår en upplevelse när ett företag medvetet 

använder tjänster som en scen och varor som rekvisita och genom att engagera 

enskilda kunder på ett sätt som skapar en minnesvärd händelse. Råvaror är utbytbara, 

varor materiella, tjänster immateriella och erfarenheter minnesvärda. Två personer har 

inte samma upplevelse då varje upplevelse härstammar från samspelet mellan den 

specifika händelsen och individens sinnesstämning. Upplevelser har alltid varit viktigt 

inom underhållningsbranschen, vilket bland annat Walt Disney utnyttjat. Idag har 

konceptet utvecklats och används inom många affärsområden. Tekniker, som 

exempelvis interaktiva spel, rörelsebaserade simulatorer och virtuella verkligheter gör 

att allt mer engagerade upplevelser driver efterfrågan på varor och tjänster inom 

databranschen.  

 

Pine & Gilmore (1998:6) menar att företag säljer upplevelser som ett ekonomiskt 

erbjudande om de tar ut en inträdesavgift. Ett event som skapats enbart för kundens 

preferenser för företagets standardiserade varor eller tjänster som de säljer, är inte ett 

ekonomsikt erbjudande. Även om företag inte tar en viss inträdesbiljett till deras 

tillställningar så bör chefer fråga sig själva: Vad skulle vi göra annorlunda om vi var 

tvungna att ta betalt för ett inträde i butiken? Svaret kommer att hjälpa företaget att ta 

ett stort steg mot upplevelseekonomin. 
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Enligt Pine & Gilmore (1998:7) är inträde när kunden betalar för upplevelsen. I en 

fullständig upplevelse, enligt upplevelseekonomin, ska affärer och köpcentrum ta ut 

en inträdesavgift. Det finns redan säsongsbaserade köpcentrum som tar ut en 

inträdesavgift, exempelvis The kitchener-Waterloo Oktoberfest i Ontario, USA. Detta 

är en festival som äger rum i ett köpcentrum under en viss tid på året. Kunden finner 

värde i att betala en inträdesavgift då det finns ett speciellt värde i denna upplevelse.  

 

För att företaget ska kunna ta en inträdesavgift så måste de enligt Pine & Gilmore 

(1998:7) utforma en upplevelse som kunderna anser vara värda inträdesavgiften. Bra 

design, marknadsföring samt leverans är precis lika viktigt för upplevelser som det är 

för varor och tjänster. Uppfinningsrikedom och innovation kommer alltid vara viktigt 

för att öka företagets intäkter. Upplevelser är som varor och tjänster, de har sina egna 

kvaliteter och egenskaper.  

 

Människans luktsinne 

 

Människans luktsinne är väldigt avancerat. I följande kapitel har vi berättat mer om 

luktsinnet och hur det fungerar. Detta anser vi vara en nödvändig 

bakgrundsinformation som behövs för att förstå hela innebörden av 

doftmarknadsföringen som baseras på just luktsinnet. 

 

Lindstrom (2005:24) menar att dofter är i princip omöjliga att beskriva då vi utsätts 

för tusentals olika dofter men vi saknar en vokabulär för att kunna beskriva dessa. 

Människan kan urskilja och minnas över 10 000 olika dofter tack vare sitt utvecklade 

luktsinne. (Bradford & Desrochers. 2009:141). Broweus, Hultén & Van Dijk 

(2011:105-106) menar att luktsinnet är det ärligaste sinnet vi människor har då ingen 

större omvandling sker av doften på väg till hjärnan. Det är nästan omöjligt att 

förvränga en doftupplevelse eftersom den berör utan att ha möjlighet att korrigeras 

med tanke eller översättning.  
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( http://www.lakartidningen.se ) 

 

Bilden samt den tillhörande bildtexten beskriver hur det mänskliga luktsinnet 

fungerar. 

 

Broweus, Hultén & Van Dijk (2011:106-107) menar att en speciell doft är en 

sammansättning av en mängd olika doftmolekyler som satts samman. På samma sätt 

som att olika bokstäver formar olika ord, bildar olika doftmolekyler olika dofter. Inte 

förrän människan blivit åtta år gammal kan denne förhålla sig till dofter, även fast den 

redan som spädbarn uppfattar dofter.  

  

 

 

 



11 
 

Doftmarknadsföring 

 

För att besvara våra tre frågor i frågeställningen så presenteras i detta kapitel en 

ingående förklaring kring begreppet doftmarknadsföring. 

Introduktion 

 

Doftmarknadsföring är att binda sin produkt eller varumärke till en viss doft. Att 

locka kunder till sin butik med hjälp av tilltalande dofter. Lindstrom (2005:98) menar 

att det inte går att stänga av eller sätta på luktsinnet när individen känner för det, 

vidare menar Lindstrom att Marknadsförare har börjat inse hur användbart luktsinnet 

kan vara i kommunikationen med konsumenterna. I genomsnitt andas en människa in 

och ut 20,000 gånger om dagen, det blir alltså 20,000 gånger som en person kan fånga 

upp doften av en produkt. (Bradford & Desrochers. 2009:141). 

 

Bradford & Desrochers (2009:143) menar att vi människor har 100 gånger större 

chans att komma ihåg något som vi känt doften av än något som vi kan se med 

ögonen. Herz publicerade en studie som visar att alla sinnen skapar samma minnen 

men att luktsinnet skapar mer emotionella än människans andra sinnen. 

 

I mitten av 90-talet så skrev psykologer om dofter som påverkar vårt köpbeteende 

genom att forskarna parfymerade butikerna för att öka försäljningen och således 

intäkterna. Doftmarknadsföring bygger på neuropsykologiska behandlingar av 

doftstimuli i den mänskliga hjärnan. Termen doftmarknadsföring kom till 2002 och 

definieras som användning av dofter i marknadsföringssyften. (Emsenhuber, 

Bernadette. 2009: 28). 

 

Efter en undersökning kom undersökarna fram till att 86 procent av amerikanarna och 

69 procent av européerna ansåg att doften i en bil är viktig för köpet. (Broweus, 

Hultén & Van Dijk. 2011:108). 

 

Enligt Lindstrom (2005:11) så är doften som kallas för ”new car smell” i själva verket 

fabricerat och det är ingen slump hur en bil doftar inuti när den lämnar fabriken.  
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Dennis & Teller (2012) visar en empirisk studie från år 2000, av 60 stycken artiklar 

om effekter i omgivningen på butiksmiljöer så handlar endast 3 stycken om just 

doftmarknadsföring. Nu, år 2012, så har endast en mindre ökning av detta hänt. 8 av 

60 artiklar handlar om doftmarknadsföring som en atmosfärisk effekt.  

 

Genom olika studier menar Brown & Lindstrom (2005:69) att det är möjligt att säga 

hur viktigt ett visst sinne är för kommunikation. Alla fem sinnen är viktiga men de 

menar att luktsinnet placeras som nummer två efter synen.  

 

Enligt Goldkuhl & Styvén (2007:1299) är dofter svårare att känna igen och placera än 

vad visuella och fonetisk stimuli är, Människan kan bara identifiera mellan 40-50 

procent av vanliga dofter. Även om vi människor har problem med att identifiera 

dofter, så är vi bra på att känna igen dem. Detta är ett fenomen som kallas ”tip-of-the-

nose state”. Möjligheten att känna igen en viss doft är också påverkad av andra 

faktorer, såsom färg. En citrondoft i en gul vätska är lättare att känna igen än en 

citrondoft i en röd vätska. Även när konsumenter har svårt att identifiera en särskild 

doft så kan de ändå bestämma ifall ”det är något fel”. Till exempel så känns det mer 

positivt med en sololja som doftar kokos än med citrondoft. På grund av att just 

kokosdoft är ett starkt inslag av sololja. Det är således viktigt för en produkt att inte 

bara doften är rätt, även färger kan spelar in.  
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Det finns olika sätt att använda dofter i marknadsföring. Här kommer en kortfattad 

modell som beskriver de olika sätten. 

 

  

   (Bradford & Desrochers. 2009:142). 

  

 "Marketer Scent" - Dofter som används för att skapa uppmärksamhet till en 

produkt eller tjänst. "New car smell" är ett exempel på hur man kan addera 

doft till en produkt för att skapa uppmärksamhet. 

 "Product Scent" - Specifika dofter skapade som produkter för att tillsätta 

personlig eller neutrala dofter. Exempel på detta är parfymer och luftfräschare.   

 "Ambient Scent" - En doft som inte sitter i själva produkten utan är presenterad 

i den omgivande luften. I Las Vegas, på ett kasino hade de en trevlig 

omgivande doft i en sektion av kasinot vilket ökade vinsterna i just den 

sektionen med 45 procent jämfört med område utan samma doft.  

 "Objective Ambient Scent" - Omgivande doft med intention att påverka 

konsumentens attityd och beteende till återförsäljarens fördel. 

 "Covert Objective Ambient Scent" - En dold omgivande doft med intention att 

påverka konsumentens attityd och beteende till återförsäljarens fördel. 

(Bradford & Desrochers. 2009:142) 
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Det räcker inte med att lägga till vilken doft som helst till sin produkt eller affär. 

Parsons (2009:440-441) visar att doften måste associera till affären eller produkten för 

att få positiv effekt. En doft som är trevlig men inte går att associera till en viss 

produkt eller affär kan ge en negativ effekt hos konsumenten. En härlig doft av 

blommor är förmodligen inte passande i en motorcykelaffär.  

 

En annan form av doftmarknadsföring kan vara för att tvätta bort något dåligt med en 

ny doft. Emsenhuber (2009:31) menar att vissa tandläkare använder sig av speciella 

dofter på grund av att de vanliga dofterna som utsöndras skrämmer oss människor. 

Detta görs för att försöka tvätta bort tandläkardoften, då denna plats kan uppfattas 

som skrämmande av en del människor.  

 

Vad gör de olika sinnena? 

 

Hultén (2011: 259) menar att synen är det mest kraftfulla när det gäller att upptäcka 

förändringar och skillnader i miljö och är det absolut vanligaste sinnet i att uppfatta 

förändringar i varor eller tjänster. Uppfattningar om ljud är starkt kopplat till intryck 

och känslor som påverkar varumärkets upplevelser och tolkningar. Luktsinnet är 

relaterat till njutning och välbefinnande och är nära kopplat till känslor och minnen. 

Smaken är det mest distinkta emotionella sinnet och smaken samverkar med andra 

sinnen, såsom luktsinnet. Känslan av beröring i samband med information och känslor 

om en produkt sker genom fysiska och psykologiska interaktioner. En 

flersinnesupplevelse sker när mer än ett av våra sinnen bidrar till uppfattningen av 

upplevelsen.  

 

Enligt Goldkuhl & Styvén (2007:1299) kan en doft framkalla känslor hos oss 

människor utan att denne märker av doften vilket betyder att en doft är något som 

konsumenterna inte kan ignorera. Även fast vissa dofter bör undvikas, anser många 

att man med den rätta doften kan ge en positiv inverkan på kundernas beteende. 

Omgivande dofter har visat en ökad ”prestanda” i en mängd olika situationer. Sådana 

dofter kan influera kunder att besöka affären samt öka butikens, produktens eller 

köpcentrets upplevda kvalité. Omgivande dofter kan också användas för att 
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kommunicera ut information om vad för produkt de säljer. Detta är något som 

speciellt sker i bagerier och caféer. (Goldkuhl & Styvén. 2007, s. 1298). 

Inriktning på doften 

 

När dofter uppfattas av oss människor sker det oftast genom att doften uppfattas som 

positiv eller negativ. En produkt som har en uppskattad doft kommer att uppfattas 

som positiv medan en produkt som doftar illa kommer att uppfattas som negativ. Det 

är viktigt att tänka på att en doft som uppfattas som positiv här i Sverige inte alltid är 

uppfattas som positiv i andra kulturer. En generell uppfattning är att ju starkare en 

doft blir desto negativare uppfattas den. Detta betyder att det är oerhört viktigt att 

tänka på styrkan i doften. Tidigare studier visar att effekter på dofter i omgivningar 

kan ha ett antal positiva effekter i butiker, såsom uppfattningar av produkten, 

uppfattningar av butiken, att återigen vilja besöka butiken samt chansen att en produkt 

som inte ogillas eller gillas ökas att säljas. En uppskattad doft kan på ett positivt sätt 

öka tiden kunderna spenderar i butiken. I och med detta så ökar chansen att kunden 

avslutar ett köp. 

 

Broweus, Hultén & Van Dijk (2011:110) menar att dofters produktlikhet är ett väldigt 

viktigt sinnesuttryck i en doftupplevelse. Detta innebär att en doft måste ha en 

naturlig koppling till sin produkt, exempelvis att en apelsin ska dofta apelsin och inte 

morot. Dofter som är produktlika anses förbättra uppfattningen om själva produkten, 

samtidigt som kundernas agerande påverkas i den mån att de blir mer flexibla och 

variationssökande. Ett exempel är hos företaget Thomas Pink, där kommer 

produktlika dofter till uttryck genom att det doftar nyhängd tvätt.  Ett annat exempel 

är företaget Jordan´s furniture som använder sig av doften av träslag i sina butiker för 

att visa den naturliga kopplingen mellan möbler och träslag. Detta har bidragit till att 

försäljningen ökat.  

 

Vidare menar Broweus, Hultén & Van Dijk. (2011:111) att svaga eller starka dofter 

kan påverka möjligheten att skapa positiva doftupplevelser. En svag doft kan komma 

att påverka kundernas undermedvetna. I en undersökning placerades två par precis 

likadana skor i två olika men identiska rum. Det som skiljde rummet åt var att i det 

ena rummet så fanns det en svag doft av blommor. Det slutade med att 84 procent av 
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de deltagande i undersökningen hellre hade köpt skorna som fanns i det doftande 

rummet, dessutom till ett högre pris då skorna uppfattades som mer exklusiva.  

 

Då kvinnor och män kan uppfatta dofter olika så är det bra att veta att dofter kan 

användas som uttryck för ett kön, kvinnliga och manliga dofter. Broweus, Hultén & 

Van Dijk (2011: 111) menar att kvinnor är känsligare än män för vissa dofter och har 

en bättre förmåga att identifiera dofter än vad män har. Således kan genuslika dofter 

användas medvetet för att attrahera kvinnor och män i situationer där målgruppen 

utifrån kön är väldigt tydligt, till exempel i klädaffärer.  En vaniljdoft sattes in i 

damavdelningen i en klädaffär och en honungsliknande doft i herravdelningen. Detta 

gav häpnadsväckande resultat. Försäljningen nästan fördubblades i båda Herr- och 

Damavdelningen. När dofterna sedan byttes med varandra så sjönk försäljningen till 

mindre än vad det tidigare var utan dofter. (Broweus, Hultén & Van Dijk. 2011:111). 

 

Vikten av att använda rätt dofter för rätt tillfälle, då rätt typ av dofter gör att kunderna 

blir mer öppna för nya köp och ökar tiden för beslut att köpa produkten eller inte, ökar 

chansen för ett köp menar Broweus, Hultén & Van Dijk (2011:112). Exempelvis så 

gör dofter av vanilj och klementin att kunden stannar kvar längre i butiken. Eftersom 

kunder spenderar mer pengar ju längre tid de spenderar i butiken är detta positivt.  

 

Enligt Broweus, Hultén & Van Dijk (2011:113) så har livsmedelsbranschen använt 

doften av nybakat bröd som doftmarknadsföring sedan början av 1980-talet då detta 

inte bara bidrar till att mer bröd säljs utan även att det säljs mer av andra varor. 

Exempelvis så använder sig ICA av dofter i sina butiker för att skapa en god atmosfär 

för kunderna. De placerar medvetet ugnar i butikerna för att kunderna ska känna 

dofterna av nybakat bröd.  

 

Broweus, Hultén & Van Dijk (2011:113) menar att företag kan även använda dofter 

som sinnesuttryck för ett speciellt tema de har, kortsiktigt. Till exempel så använde 

Verizon Wireless dofter vid lansering av en ny mobiltelefon som hette Chocolate. Då 

placerades dofter av choklad vid kassorna och vid montrarna där just dessa telefoner 

exponerades.  
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Signaturdoft & Doftmärke 

 

”Dofter som har till syfte att direkt associeras till ett varumärke kallas för 

signaturdofter.” Signaturdoftens syfte är att binda en doft till en specifik produkt eller 

varumärke, detta är en metod företag kan använda sig av för att stärka sin identitet 

och igenkännelse. (www.sinnesmarknadsforing.se). 

 

Enligt Broweus, Hultén & Van Dijk (2011:114-118) kan ett företag använda en doft 

på samma sätt som ett registrerat varumärke, detta kallas för doftmärke. Att skapa ett 

så kallat doftmärke gör juridiskt sett att ingen annan kan använda sig av den unika 

doften. Man kan jämföra ett doftmärke med en logotyp för ett varumärke. För att 

registrera ditt eget doftmärke krävs att de kan återges grafiskt och har 

särskiljningsförmåga. För att marknadsföra sig genom dofter krävs dock inte att 

doften är registrerad, även fast det kan vara en fördel. När man skapar sin signaturdoft 

kan det vara bra att ta en doft som folk redan känner till då de redan finns lagrade i 

vårt doftminne. Nackdelen med detta är att de inte uppfattas som unika för företaget.  

 

Några exempel på företag som använder sig av signaturdofter är Victoria’s Secret, 

Rica Hotels, Samsung och Westin Hotels. (www.sinnesmarknadsforing.se). 
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Problem med doftmarknadsföring  

 

Om man utgår från vår undersökning så inser man att många människor tror att 

denna typ av marknadsföring kan föra med sig olika problem. Nedan berättar vi om 

problem som kan finnas med doftmarknadsföring. 

 

Doftöverkänslighet 

 

Cirka sex procent av oss svenskar lider av hälsoproblemet doftöverkänslighet. När 

personer med doftöverkänslighet utsätts för starka dofter börjar de hosta, tårarna 

börjar rinna och så vidare. Det är en form av en allergisk reaktion, även fast det 

egentligen inte har något med allergier att göra. Detta tros bero på att 

nervreceptorerna retas och man kan enkelt via ett test avgöra ifall en person lider av 

doftöverkänslighet. Detta görs på sjukhus genom att patienten får testa att andas in 

ångorna av Capsaicin, vilket är det starka i Cayennepeppar. Senare jämförs antalet 

hostningar mellan patienten och en frisk person för att få fram hur pass 

doftöverkänslig personen i fråga är. Nu för tiden så är det fler som verkligen förstår 

att det handlar om en ”riktig” överkänslighet och inte är en fråga om inbillning av den 

överkänslige. (www.sahlgrenska.se). 

 

Till skillnad från exempelvis pollenallergi så finns det inget som heter doftallergi. Det 

rör sig alltså om doftöverkänslighet. Vid doftöverkänslighet kan du få liknande 

symtom som vid en allergi, såsom irriterade ögon, rinnande näsa, kliande hud, 

huvudvärk och nysningar. Personer som redan lider av astma kan ha ökad känslighet 

mot dofter, även personer som lider av exempelvis pälsdjursallergi. 

(www.everydayhealth.com) 

 

 

 

 

 

http://www.sahlgrenska.se/SU/Aktuellt/Inblick/Artiklar/Nar-dofter-blir-en-plaga/
http://www.everydayhealth.com/allergies/fragrance-sensitivity.aspx
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Metodval 

 

I metodkapitlet ger vi en förklarande motivering till de olika vägar vi valt att ta i 

arbetet.  

Ämnesval 

 

Vi som skrivit denna uppsats är båda intresserade av marknadsföring och framförallt 

de mer outforskade metoder som kan användas för marknadsföring. Vi ansåg att 

sinnesmarknadsföring kändes nytt och spännande. Anledningen till att vi valde att 

inrikta oss på doft var av flera anledningar. Det är ett av de mer ”outforskade” 

områdena inom sinnesmarknadsföring. Utöver vårt eget intresse fann vi även ett 

intresse hos andra personer att lyssna och höra mer om fenomenet. I och med den 

hårda konkurrensen på marknaden anser vi att det är viktigt att ta tillvara på alla 

möjligheter som finns till marknadsföring.  

Vetenskaplig ansats 

 

Det finns olika angreppssätt att välja mellan när man ska skriva en vetenskaplig 

rapport. De vanligaste angreppssätten är deduktion, induktion eller abduktion. Vi 

presenterar i detta kapitel de olika alternativen somt ger en förklaring till vårt val av 

angreppssätt. 

Deduktion, Induktion & Abduktion 

 

Enligt Eriksson & Wiedersheim (2006:83) så innebär induktion i forskningsarbete att 

man arbetar med empiri som utgångspunkt. Använder man däremot en deduktiv 

ansats så utgår man etablerade teorier och modeller. Alvesson & Sköldberg (2008:55) 

beskriver den abduktiva ansatsen som en blandning mellan en induktiv och deduktiv 

ansats, dock så är det ingen enkel ”mix” av dessa. Forskaren rör sig mellan teori och 

empiri. 
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Syftet med denna uppsats är att bland annat förklara begreppet doftmarknadsföring. 

För att förklara begreppet är det nödvändigt att utgå från teorin, för att sedan kunna ge 

en egen förklaring av begreppet. Syftet är vidare att förmedla en bild över hur vanligt 

det är med doftmarknadsföring och även hur företag arbetar med detta. Vi anser även 

här att det är viktigt att känna till begreppet väl för att kunna besvara de frågorna och 

tolka svaren vi får från vår egna empiriska undersökning. 

 

Vi använder oss således av en deduktiv ansats i denna uppsats. Utgångspunkten ligger 

i teorin för att sedan undersöka hur det ser ut på marknaden. Den teoretiska 

bakgrunden gav oss en grund att utgå från i vårt egna empiriska arbete.  Hade vi 

exempelvis valt att utgå från marknaden i form av en empirisk studie hade de varit 

mycket svårt att veta vilka frågor vi skulle ställa, vilka vi skulle rikta vår 

undersökning till, vad vi ville få fram med mera. Efter att vi övervägt de olika 

ansatserna kom vi fram till att den deduktiva ansatsen passade vårt arbete bäst. 

 

Primärdata 

 

I avsnittet om primärdata presenterar vi metodvalet av olika data som vi fått fram 

med våra egna empiriska studier.  

Enkäter 

 

Trost (2007) menar att en undersökning kan vara både kvantitativ och kvalitativ. Det 

som styr om enkäten skall vara kvantitativ eller kvalitativ är det syfte man har med 

undersökningen. Förenklat sett vill man i en kvantitativ undersökning få fram svar på 

frågor som till exempel hur ofta? hur många? eller hur vanligt? Den kvantitativa 

undersökningen är också förknippad till siffror. I kvalitativa undersökningar vill man 

förstå och hitta mönster i sin undersökning. 
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Inledande enkät 

 

Den inledande enkäten som vi gjorde i form av sex stycken kortfrågor var enbart för 

att få en övergripande bild över kännedomen i ämnet. Det är en kvantitativ 

undersökning då vi vill få en överblick och se hur väl studenter känner till 

doftmarknadsföringen.  Urvalsramen för undersökningen var 577 stycken studenter. 

Från enkäten fick vi svar från 175 personer. 

 

För att få snabba svar utan att de kostade oss allt för mycket tid så valde vi att skicka 

ut ett enkätformulär via Högskolan i Gävles mailservice. Vi gjorde ett så kallat 

bekvämlighetsurval då vi skickade ut enkäten till folk på högskolan där vi själva 

studerar. Urvalsramen består av studenter på Högskolan i Gävle. Med hjälp av denna 

metod fick vi snabbt många. Nackdelen med vår metod är att vi inte vet vilka som har 

svarat på enkäten av de personer som vi skickat ut den till, däremot anser vi inte att de 

är nödvändigt att veta detta. En annan nackdel är att personer som fått enkäten skickat 

till sig kan svara på den fler gånger. 

Huvudenkät 

 

I vår huvudenkät ville vi undersöka om och hur företag i Gävles stadskärna arbetar 

med marknadsföring via luktsinnet, detta gör att undersökningen klassas som 

kvantitativ. Anledningen till att vi begränsade oss till Gävle var att det är vår studieort 

vilket gjorde det lätt för oss att gå ut och undersöka de närliggande företagen. Vi 

valde att kartlägga inredningsbutiker, livsmedelsbutiker samt klädbutiker. 

Anledningen till att vi valde dessa tre var att få en bild av flera olika branscher istället 

för enbart livsmedelsbutiker exempelvis. Det går lätt att utskilja livsmedelsbutiker, 

klädbutiker samt inredningsbutiker. Det finns andra sorters butiker som är svårare att 

kategorisera då de säljer ett flertal olika varor.  

 

Vi övervägde att göra intervjuer för vår kartläggning men vi insåg dock att en kort 

enkät gjorde samma arbete mer tidseffektivt och framförallt mindre komplicerat då 

intervjuer kräver en given intervjuperson vid en given tidpunkt. För vår studie anser 

vi att många snabba svar ger det bästa resultatet eftersom det handlar om en 
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kartläggning över hur vanligt förekommande det är med doftmarknadsföring i Gävle. 

En intervju hade alltså varit för tidskrävande och överflödig för vårt syfte. 

 

De finns en uppenbar svaghet med vår undersökning. När vi varit ute till butikerna har 

det inte alltid gått att få prata med en marknadschef, butikschef eller dylikt. Det är 

alltså möjligt att man hade fått fram ett annat svar beroende på vilken person man 

talat med. Däremot anser vi att det mest relevanta är ifall företaget arbetar eller inte 

arbetar med doftmarknadsföring. Och vi anser att de absolut flesta i personalen borde 

ha svaret på den frågan. Däremot kan följdfrågorna förmodligen variera beroende på 

vilken person man talat med. Att få tag i marknadschef eller annan chef hade varit att 

föredra för vår studie. Det visade sig dock vara mycket tidskrävande och svårt. 

 

Urvalet 

 

Vi började med att lista alla inredningsbutiker, klädbutiker samt livsmedelsbutiker i 

Gävles stadskärna. Vi fick fram sju stycken inredningsbutiker, sex stycken 

livsmedelsbutiker och 44 stycken klädbutiker. Eftersom det fanns så många 

klädbutiker valde vi att göra ett slumpmässigt urval på 10 stycken. Av 

livsmedelsbutikerna och inredningsbutikerna valde vi att göra en totalundersökning då 

vi ansåg oss ha tid med detta i vår undersökning. Vi vill reservera oss för att de kan 

finnas fler butiker i Gävles stadskärna inom varje vald kategori, men vi anser att vi 

har lyckats fånga upp de flesta. Det eventuella bortfall av butiker anser vi inte vara 

relevant för vår studie då det handlar om ett fåtal.  

Frågorna 

 

Eftersom vi i denna uppsats valt att göra en kartläggning så är våra huvudfrågor ja 

eller nej ifall butikerna i fråga arbetar med marknadsföring via doft. Beroende om 

företagen valde att svara ja eller nej så gjorde vi några korta följdfrågor för deras 

anledningar till de valda alternativen (se frågeformuläret i bilaga). Vi fanns även med 

på plats om de tillfrågade personerna inte förstod frågorna eller dylikt. Vi valde att 

inte lämna ut enkäterna för att sedan återkomma, för att inhämta svaren eftersom vi 

tror att bortfallet på svar hade varit större då. Vi inser att när svaren fångas in direkt så 
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ger det en kortare betänketid på frågorna. Däremot anser vi att det är att föredra 

jämfört med att inte få ett svar alls.  

Sekundärdata 

 

I avsnittet om sekundärdata presenterar vi metodvalet av olika sekundära källor till 

information som vi använt i vår uppsats. 

 

Källkritik 

 

Till vårt teoretiska kapitel har vi utöver andra källor valt att använda oss av främst tre 

böcker som ger en övergripande bild över ämnet sinnesmarknadsföring.  

 

 Sensory Marketing – research on the sensuality of products (författare: 

Aradhna Krishna) 2009.  

 Brand sense – How to build powerful brands through touch, taste, smell, 

sight & sound (författare: Martin Lindström) 2005.  

 Sinnesmarknadsföring (Bertil Hultén, Niklas Broweus, Marcus van Dijk) 

2011. 

 

Det finns fler anledningar till att vi valde dessa böcker att utgå från. Vi blev tipsade 

om böckerna av Marcus Van Dijk som bland annat varit med och skrivit boken 

"Sinnesmarknadsföring". Vi tyckte även själva att dessa böcker verkade bra när vi 

läste om dem samt jämförde med andra böcker inom samma kunskapsområde. 

Böckerna är skriva mellan åren 2005-2011 vilket gör böckerna aktuella i ämnet och 

enligt oss ökar trovärdigheten hos källorna. Med ett så pass nytt ämne som 

sinnesmarknadsföring är den mesta informationen som finns att få tag i från senare år. 

 

Böcker är oftast inte granskade och kontrollerade på samma sätt som vetenskapliga 

artiklar. Däremot har vi gått igenom en del av de långa källregister som böckerna har 

och granskat deras källor för att se så de är trovärdiga. Eftersom källregistret visar att 

mycket teori kommer från vetenskapliga artiklar så har vi bedömt dessa källor som 

trovärdiga. 
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Vetenskapliga artiklar 

 

De vetenskapliga artiklar vi använt oss av i denna uppsats är insamlade från 

Högskolan i Gävles databas. Exempel på sökord vi använt oss av för att få fram 

relevanta artiklar har varit bland annat "sensory marketing", "sense marketing", 

"sinnesmarknadsföring" samt "scent marketing". 

 

Tillförlitlighet 

 

Validitet och reliabilitet 

 

När man talar om vetenskaplig metod menar Eriksson & Wiedersheim (2006:59-61) 

att validitet och reliabilitet två centrala begrepp. Med validitet menar man att 

individen verkligen mäter det som man har för avsikt att mäta. Med begreppet 

reliabilitet menar man att mätinstrumentet individen använder sig av ger tillförlitliga 

och stabila utslag. Om man upprepar mätningen med samma metod och får fram 

samma resultat har man alltså en hög reliabilitet. För att reliabiliteten skall vara ett 

intressant mått måste mätningen vara valid.  

 

För att bidra till tillförlitligheten har vi använt oss av många olika källor för att styrka 

de fakta och påståenden vi gör i uppsatsen. Vi anser oss mätt det vi haft för avsikt att 

mäta. Vi kan inte säga att vår huvudundersökning är 100 % reliabel, på grund av att 

de kan vara olika personer som fyller i enkäten beroende på vem man får tag i på de 

olika företagen. Svaren borde bli snarlika men vi inser att de kan skilja sig på orden.  
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Resultat 

 

I kapitlet Resultat presenterar vi våra egna undersökningar, detaljerad information 

och diagram finns i bilagor. Förklaringar och synpunkter angående resultaten ligger 

i kapitlet om diskussionsanalys. 

Inledande enkät 

 

I den inledande fasen av vårt arbete valde vi att göra en kort enkät för att se hur väl 

folk känner till doftmarknadsföring. Tanken var att få en snabb övergripande bild, för 

att ha något att utgå från till huvudenkäten. 

 

Vi ställde sex stycken kortfattade frågor till 577 stycken studenter på Högskolan i 

Gävle i form av en enkät med kryss-svar. Nedan följer svaren från de 175 personer 

som svarat på enkäten. Diagram över svaren finns i bilagor. 

 

Det visade sig vara 52 stycken som hört talas om doftmarknadsföring och en majoritet 

på 118 stycken som inte hört talas om det.  

 

Lite mindre än hälften av alla tillfrågade anser att doften påverkar val av butik.  

 

Majoriteten har inte varit inne i en butik där de märkt av att de jobbat med 

doftmarknadsföring. Cirka en fjärdedel har varit det och lika många vet inte om de 

varit det. 

 

De allra flesta överens om att det är viktigt med en fräsch doft i matbutikerna. 

 

De är ungefär lika många som anser att de påverkas av dofter när de köper kläder som 

inte anser sig göra det. Det är även ett stort antal som inte vet eller inte bryr sig om 

det.  

 

Majoriteten säger att de är en bra ide att jobba med dofter i olika butiker. 
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Huvudenkät 

 

Här presenteras kort resultatet som huvudenkäten gav oss. Detaljerad information 

finns i bilagor. 

 

Vår huvudsakliga fråga i huvudenkäten som var ett ja eller nej-svar. "Arbetar ni med 

marknadsföring via doft/luktsinnet?".  

 

Livsmedelsbutiker 

 

Av de sex tillfrågade livsmedelsbutikerna så svarade fyra (ca 67 %) att de arbetar med 

marknadsföring via doft/luktsinnet.  

 

Inredningsbutiker 

 

Av de fem tillfrågade inredningsbutiker så svarade två (40 %) att de arbetar med 

marknadsföring via doft/luktsinnet. 

 

Klädbutiker 

 

Av de 10 tillfrågade klädbutikerna så svarade enbart en (10 %) butik att de arbetar 

med marknadsföring via doft/luktsinnet. 

 

Totalt uppgav 7 (cirka 33,3 %) av 21 butiker att de arbetar med marknadsföring med 

hjälp av dofter. 

 

Beroende om företagen svarade ja eller nej på vår huvudfråga så fick de olika 

följdfrågor. 

 

Se detaljerade svar i bilaga "Svar huvudenkät". 
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Analys & Diskussion 

 

I detta kapitel har vi valt att jämföra fakta ur teoriavsnittet med de empiriska 

undersökningar vi gjort. Sedan diskuteras eventuella likheter respektive olikheter 

efter varje analysdel. Vi har valt att diskutera direkt efter varje analyskapitel istället 

för ett sammanslaget diskussionsavsnitt, detta för att underlätta för läsaren. 

 

Grundläggande om sinnesmarknadsföring 

 

I vårt teorikapitel har vi kommit fram till att sinnesmarknadsföring var ett relativt 

okänt begrepp fram till år 2008. Idag är det vanligare förekommande än år 2008. I vår 

introduktionsenkät fick vi fram svaret att doftmarknadsföring fortfarande är väldigt 

okänt för många. Majoriteten anser att de är viktigt att de doftar gott i butiker och att 

de påverkas av dofter när de handlar.  

 

Diskussion 

 

Vi inser att många känner till någon eller fler delar inom sinnesmarknadsföringen 

men att de kanske inte använt eller hört talas om själva begreppet 

sinnesmarknadsföring förr. Reklam i form av ljud och bild har funnits under en 

väldigt lång tid. Medan andra delar i sinnesmarknadsföringen är mer nyskapande som 

till exempel doftmarknadsföringen. 

 

33,3 % av de tillfrågade företagen i vår huvudenkät säger att de använder sig av 

doftmarknadsföring av olika slag, till exempel genom att baka bröd i butikerna vid 

speciella tider samt använda doftljus. I och med att sinnesmarknadsföring var relativt 

okänt fram tills 2008 kan vi med största sannolikhet säga att siffran hade sett helt 

annorlunda ut då. Men som vi nämnde tidigare så har livsmedelsbutiker använt sig av 

doftmarknadsföring i form av bakning sedan 1980-talet även fast begreppet varit 

okänt.  
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Upplevelseekonomi 
 
I teorin beskrivs en figur som förklarar de olika ekonomiska faserna som vi 

människor gått igenom. Först råvaruhandel, sedan handel med färdiga varor. Därefter 

service, där fokus låg på vad kunden verkligen efterfrågade. Nu är vi på väg in i fasen 

experience economy där företag försöker urskilja sig från sina konkurrenter genom att 

erbjuda upplevelser åt konsumenten. En upplevelse uppstår när ett företag medvetet 

använder sina tjänster som en scen och sina produkter som rekvisita. 

 

I en fullständig upplevelseekonomi ska affärer och köpcentrum ta ut en inträdesavgift 

för att kunderna ska få besöka affären eller centrumet. Kunderna kommer att finna det 

värt att betala en inträdesavgift om de anser att det blir en upplevelse för dem. Innan 

företag ska ta ut en inträdesavgift måste de utforma en upplevelse som kunderna 

bedömer vara värt priset för inträdet. Designen, markandsföringen samt leveransen är 

lika viktig för upplevelser som det är för varar och tjänster. 

 
 
Diskussion 
 

Vi anser att med hjälp av den upplevelseekonomi vi är på väg att gå in i, så är kunder 

beredda, att i största del betala för att få en speciell upplevelse. Detta anser vi vara en 

spännande del i att marknaden utvecklas. Med hjälp av marknadsföring via dofter 

anser vi att företag kan utveckla sin del i upplevelseekonomin.   

 

Mycket om upplevelseekonomi handlar om att kunder genom en inträdesavgift 

kommer att betala för att ens få se produkter och tjänster. Detta tror vi kommer vara 

ett själ till att online-shopping ökar. Tänk dig om du ska köpa en viss tröja, så måste 

du först betala en avgift för att ens få komma in i butiken, sedan betala för själva 

varan. Redan nu innan upplevelseekonomin helt slagit igenom så är det oftast väldigt 

mycket billigare att handla varor direkt via internet. Tänk då om du ytterligare måste 

betala för att ens kunna gå in i butiken. Vi tror att det kan bli en väldigt stor 

prisskillnad mellan att köpa varan i butik gentemot att handla genom internet, 

betydligt större än vad den redan är. 
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Doftmarknadsföring 

 

I teorikapitlet tog vi upp en undersökning som visade att 86 procent av amerikanarna 

och 69 procent av européerna ansåg att doften i en bil är viktig för köpet. I vår 

introduktionsenkät kom vi fram till att majoriteten anser att det är viktigt att de doftar 

gott i butiker och att de påverkas av dofter när de handlar. 

 

I teorikapitlet såg vi att termen doftmarknadsföring uppkom år 2002. 

Våra undersökningar visar att 7 av 21 (eller 33,3 %) företag som vi undersökt 

använder sig av doftmarknadsföring.  

 

Fyra av sex livsmedelsbutiker använder sig av marknadsföring med hjälp av dofter. 

Alla fyra butikerna använder sig av samma metod. Metoden som används är att sprida 

doft från deras bakugnar och även från deras grillar ute i butiken. Tre av butikerna 

svarar att de märker att de tjänat på denna typ av marknadsföring medan en butik 

säger att de inte går att mäta men att de får mycket kundreaktioner. Tanken är att de 

skall locka kunderna att handla mer då de känner den goda doften i butiken. Som vi 

nämnde i teorikapitlet finns de olika metoder att använda sig av doftmarknadsföring 

på: 

 

 "Marketer Scent"  

 "Product Scent"  

 "Ambient Scent"  

 "Objective Ambient Scent" 

 Covert Objective Ambient Scent"  

 

"Ambient Scent" som innebär att man sprider doften i omgivningen är det som 

livsmedelsbutikerna i huvudundersökningen arbetar med.  

 

Vår undersökning av 10 klädbutiker visar att det enbart är en av dem som arbetar med 

doftmarknadsföring. Butiken som använde sig av detta sprayar parfym i påsar och på 

vissa klädesplagg. Detta användningsområde kallade vi i teorikapitlet för "Marketer 

Scent", innebörden är att man applicerar en viss doft till en produkt för att skapa 
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intresse. Butiken som använder sig av detta sprayar alltså in en, i deras tycke, god doft 

i påsar och på vissa plagg och uppger att vissa gillar det medan andra kanske inte 

gillar det. 

 

Två av fem inredningsbutiker uppger att de använder sig av doftmarknadsföring. Likt 

livsmedelsbutikerna så är det samma typ av doftmarknadsföring som används. 

Inredningsbutikerna anger att de har doftljus och doftpåsar som doftar gott i deras 

butiker. Det är alltså fråga om en omgivande doftmarknadsföring så kallad "Ambient 

Scent". Även likt livsmedelsbutikerna är detta produkter som säljs i butiken men som 

indirekt även fungerar som doftmarknadsföring av hela butiken. 

 

Diskussion 

 

År 2002 myntades begreppet doftmarknadsföring. 10 år senare visar vår undersökning 

att 33,3 % av de tillfrågade butikerna använder sig av doftmarknadsföring. Vi anser 

att de är en kraftig ökning på en marknad som funnits under en lång tid. Vi tror att den 

kraftiga ökningen beror på att företag behöver hitta nya sätt att marknadsföra sig på 

då konkurrensen blir allt hårdare på marknaden. Vi antar att personer som arbetar med 

marknadsföring på företag blir allt mer kompetent inom ämnet och söker nya 

möjligheter till konkurrensfördelar. Om ytterligare 10 år tror vi inte att det är omöjligt 

att siffran 33,3 % fördubblats. När så småningom majoriteten av företag sysslar med 

doftmarknadsföring kommer förmodligen nya möjligheter till marknadsföring att 

utvecklas då vi tror att marknaden aldrig slutar att utvecklas. 

 

Anledningen till att livsmedelsbutiker valt att jobba med doftmarknadsföring i form 

av bakning och grillning känns för oss uppenbar. När de ändå bakar/grillar i butiken 

så kan de styra vid vilka tidpunkter detta skall ske på. Då väljer de helt enkelt de tider 

på dygnet då det är mest folk ute i butikerna utan att de kostar butiken något extra. 

Livsmedelsbutikerna anser att de inte går att mäta om denna typ av marknadsföring är 

lönsam eller ej. Även fast vissa butiker säger att de inte går att mäta så säger de också 

att de får mycket kundreaktioner och att de säljer mer. Vi anser dock att det går att 

mäta men att de kan vara resurs och tidskrävande att göra det. De kan exempelvis ha 
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testperioder där de använder sig av doftmarknadsföring och perioder där de inte gör 

det, för att sedan jämföra försäljningen i butiken.  

 

Vår undersökning visar att det enbart är en av 10 klädbutiker som använder sig av 

doftmarknadsföring. När vi påbörjade denna uppsats trodde vi att fler än en klädbutik 

skulle arbeta med doftmarknadsföring. I vår undersökning verkar det vara en delad 

uppfattning hos de tillfrågade om det är bra eller inte. Anledningen till att den 

ensamma butiken valde att arbeta med doftmarknadsföring var att de fått de 

direktiven från marknadsavdelningen på huvudkontoret. Då vi i början gjorde ett 

slumpmässigt urval av klädbutikerna så kan det vara ett större antal som använder sig 

av metoden, vilket man får ha i eftertanke.  

 

Vanliga reaktioner vi fått när vi gjort vår undersökning var att butikerna inte säljer 

dofter, att de inte förstår vad doftmarknadsföring innebär, att butiken inte har en egen 

doft, kläder ska inte dofta och så vidare. Dit vi vill komma med detta är att det är 

många som behöver upplysas inom området. Det en del tror är att butikerna måste 

spraya på någon form av parfym på sina kläder för att arbeta med marknadsföring via 

doft. I själva verket kan det handla om en doft man har i den omgivande luften till 

produkterna man vill sälja. De finns som vi tidigare nämnt också dofter som inte 

luktar utan påverkar undermedvetet, de så kallade "Covert Objective Ambient Scent".  

 

Det var svårt att få konkreta svar på varför företagen inte använder sig av 

marknadsföring via doft. Vi tror det mycket har att göra med okunskap inom området.  

I och med att butiker kan marknadsföra sig med hjälp av dofter på flera olika sätt. Om 

en klädbutik anger att kläder inte skall lukta, eller att de är inom fel bransch har de 

förmodligen inte hört speciellt mycket om just doftmarknadsföring då det finns fler 

sätt att arbeta med det på.  

 

Vad gör de olika sinnena? 

 

Synen är det mest kraftfulla sinnet när man upptäcker förändring och skillnader, det är 

således det viktigaste sinnet när det gäller marknadsföring. Det som rör vårt arbete är 

luktsinnet som är starkt relaterat till njutning och välbefinnande samt är nära kopplat 
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till känslor och minnen. Det speciella med just luktsinnet är att en doft kan framkalla 

känslor hos oss människor utan att vi märker av själva doften. Med detta menas att en 

doft är något som en kund inte kan välja att ignorera. 

 

I vår empiriska undersökning märkte vi att en del tror att det går ut på att ”dränka” ner 

sin butik i olika dofter, alltså bespruta hela butiken samt produkter med någon sorts 

parfym. Syftet med doftmarknadsföringen kan istället vara att ”lura” kunden till att 

känna en form av njutning och välbefinnande. Detta kan även göras med dofter som 

individen omedvetet känner av, väldigt svaga dofter. 

 

Diskussion 

 

Marknadsföring för de flesta är antingen reklam på tv eller stora annonsblad av någon 

form. Vi tror att detta är den vanligaste formen av marknadsföring, med all rätt då 

synen är vårt mest kraftfulla sinne när det gäller att upptäcka förändringar och 

skillnader. Doftens uppgift är att på något sätt lura individen att känna njutning, 

välbefinnande, koppla till känslor samt minnen. Marknadsföring med hjälp av dofter 

anser vi kommer att öka mer och mer. Tänk er själva, första gången under 

våren/sommaren som det regnar och det börjar dofta blöt asfalt, då kommer man ihåg 

minnen från tidigare somrar. Den här delen vill vi belysa, genom att så länge man 

använder sig av rätt form av dofter som troligtvis associeras med positiva minen så 

har man all möjlighet i världen att påverka kundernas känslor som senare påverkar om 

kunden eventuellt köper eller inte.   

 

 

Inriktning på doften 

 

Dofternas styrka och inriktning påverkar i allra högsta grad hur reaktionen på 

produkterna blir. Är doften uppskattad kommer produkten att uppfattas som positiv 

medan en negativt uppfattad doft påverkar produkten negativt. I vår undersökning 

svarade cirka hälften att dofter påverkar dennes val av butik vilket tyder på att det är 

viktigt att använda rätt typ av dofter, speciellt uppskattade sådana. Det säger väl sig 

självt att man hellre spenderar tid i en butik som doftar gott än en som inte gör det. 
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Som vi nämnde i teorikapitlet så har livsmedelsbranschen använt dofter av nybakat 

bröd sedan 1980-talet, detta på grund av att det inte enbart bidrar till att mer bröd säljs 

utan även ger en god atmosfär för kunderna. Fyra av våra sex tillfrågade 

livsmedelsbutiker säger att de använder sig av brödugnar för att sprida den goda 

doften, genom att de bakar sitt bröd vid speciella tidpunkter på dygnet när det är som 

mest folk i butiken. De placerar medvetet ugnar i butikerna för att kunderna ska känna 

dofterna av nybakat bröd. I och med att dofters produktlikhet är viktigt i en 

doftupplevelse så gör just bröddoften att uppfattningen förbättras av att det doftar som 

själva produkten. 

 

Svaga och starka dofter påverkar möjligheten för en positiv doftupplevelse, där den 

svagare doften ofta är att föredra. En doft kan påverka kundens undermedvetna och 

att produkten anses som mer exklusiv. Detta är något en av våra klädbutiker använde 

sig av. De besprutade påsarna samt vissa plagg med deras egen parfym. Det gör att 

kläderna kan kännas mer exklusiva. Rätt doft gör att kunderna stannar kvar länge 

längre i butiken och chansen för köp ökar så ser vi det som något oerhört viktigt att 

man spenderar tid på att leta reda på vilken doft som passar bäst. 

 

 

Då kvinnor och män uppfattar dofter olika och att kvinnor har en bättre förmåga att 

identifiera dofter. Exempelvis så sägs kvinnor vara svaga för vaniljdofter medan män 

är svaga för honungsdofter. Det är viktigt att företag tänker efter vad för doft de skall 

använda och i vilket tillfälle. I vår undersökning var det ingen butik som använde sig 

av olika dofter för att försöka attrahera kunder av olika kön. De som använde sig av 

doftmarknadsföring hade samma homogena doft i hela butiken. Vanilj och klementin 

sägs enligt studier göra så att kunder stannar kvar längre i butiken. Dock så använde 

ingen i undersökningen dessa dofter.  
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Diskussion 

 

Studierna i vår teoridel tyder på att dofter är viktiga, då de känslomässigt påverkar 

oss.  Desto mer liknande dofter är produkten desto bättre är det. Exempelvis så ska en 

banan dofta banan och inte motorolja. I vår undersökning svarade cirka hälften att 

doften av butiken var viktig. Men enbart en tredjedel av butikerna påstår sig använda 

doftmarknadsföring. Här anser vi att det finns stora chanser att öka sin 

marknadsandel, genom att utnyttja de positiva effekter som kan åstadkommas med 

hjälp av marknadsföring via dofter. Det absolut tydligaste exemplet vi stötte på när vi 

gjorde vår undersökning var livsmedelsbutikernas bröddofter. Detta var något vi hade 

väntat oss. Det vi undrar är varför andra typer av butiker inte värdesätter dofternas 

förmåga till att attrahera kunder. Troligtvis beror det på som vi redan nämnt, 

okunskap inom ämnet. Begreppet doftmarknadsföring är fortfarande relativt nytt och 

vi tror att många butiker och företag är rädda för att vara lite av pionjärer inom detta 

område. 

 

Eftersom kvinnor och män kan uppfatta dofter olika anser vi att det bör läggas vikt på 

detta. I ett exempel från teorin så visar det säg att en vaniljdoft påverkar kvinnor 

positivt medan en honungsdoft män positivt. Ifall dofterna skulle byta plats skulle det 

bli förödande konsekvenser. Om ett företag ska använda sig av doftmarknadsföring är 

det alltså essentiellt att använda sig av rätt dofter. Bestämmer butiken sig för att testa 

någon doft är det viktigt att de kontrollerar hur doften påverkar deras konsumenter. Vi 

tror att det kan ta tid att hitta den doft som tilltalar butikens kunder. Men genom 

tålamod och ständiga kontroller kan man få en önskvärd effekt. 

 

En för stark doft är förmodligen aldrig bra. Butiken som använde sig av en parfym 

som de sprejade på vissa produkter och i påsarna bör enligt oss akta sig så de inte 

använder doften för mycket. En stark doft kan som sagt avskräcka kunder från att 

besöka butiken. Med detta menar vi att det är väldigt viktigt att lägga fokus på att 

doften inte får vara för stark. Har ett företag bestämt sig för att använda sig av en doft 

så anser vi att det är bättre med en svagare doft istället för en stark. 
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Signaturdoft & doftmärke 

 

Dofter som har till syfte att associeras till ett varumärke kallas för signaturdofter.  

Detta används som sagt för att stärka varumärket. Ett doftmärke är som en logotyp för 

ett varumärke och kan således skyddas enligt lag. I vår undersökning var det endast 

ett företag som använde sig av signaturdofter, de använde sig av sin egen parfym som 

de besprutade sina produkter med. Detta anser vi kan vara en bra form av att öka 

varumärkets image. Anledningen till att det endast var ett företag som använde sig av 

signaturdoft eller doftmärke tror vi är för att många företag inte tycker att det är värt 

att framställa eller hitta en sådan doft ur tids och ekonomiska perspektiv. 

 

Diskussion 

 

Det vi anser är viktigt är att lägga fokus på om doften som företaget ska använda sig 

av kan associeras med produkterna eller varumärket. I vår undersökning var det ett 

fall av signaturdoft vilket tyder på att signaturdofter är förekommande. Eftersom de 

använder sig av den doften så frekvent tror vi att det kan löna sig. Vi anser att om alla 

företag skulle använda sig av signaturdofter eller doftmärken så skulle det bli väldigt 

rörigt för konsumenterna, det skulle således inte ge den önskade effekten bland 

konsumenterna. 

 

Problem med doftmarknadsföring 

 

Eftersom cirka sex procent av oss svenskar lider av någon form av doftöverkänslighet 

så vore det inte alltför begåvat att spruta ner alla produkter och butiken med stark 

parfym. Vår undersökning visade att tre butiker inte tillförde någon doft för att visa 

respekt för de som är känsliga för dofter, för att alla ska kunna besöka deras butiker. 

Detta resultat tyder enligt oss på en stor brist på kunskap inom området. I de flesta fall 

av doftöverkänslighet så rör det sig om starkare dofter. För att en butik ska arbeta med 

doftmarknadsföring så behöver det inte vara någon stark doft, tvärtom så är det bra 

med någon svagare. Dessutom så säger vissa studier att svaga dofter som påverkar 

kunders undermedvetna är att föredra.  
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Diskussion 

 

Problemet här anser vi vara att potentiella användare av doftmarknadsföring har dålig 

kunskap inom området. För att se företrädarnas respons försökte vi att ta upp den 

diskussionen att doften inte behöver dofta starkt i en klädbutik, fick vi enbart ett 

rungande ”kläder ska inte lukta”.  Vi anser vidare att ur ett ekonomiskt perspektiv kan 

det vara smart att använda sig av doftmarknadsföring i och med att det endast är cirka 

sex procent som lider av doftöverkänslighet. Även fast detta kanske inte vore helt 

humant mot dessa. 

 

Sammanfattande diskussion 

 
I detta kapitel presenterar vi en sammanfattning av diskussionen vi fört i föregående 

kapitel. 

 

Att marknadsföra sig med hjälp av dofter är fortfarande ett relativt nytt sätt att 

marknadsföra sig på. Ca 33 procent av de butiker vi frågade i vår studie använde 

dofter inom marknadsföringen. Detta tror vi kommer att öka dramatiskt under de 

kommande 10 åren. Konkurrensen ökar på marknaden och företag måste ständigt leta 

efter nya sätt att kunna marknadsföra sig på. I och med att begreppet är relativt nytt så 

anser vi att marknadsföring via dofter kommer att öka. Vi tror att anledningen till att 

majoriteten inte använder sig av marknadsföring via dofter är att de har för lite 

kunskaper inom ämnet. De flesta tillfrågade tror att det handlar om att spreja ner hela 

butiken i någon parfym, vilket är något de inte vill göra. 

 

Inom livsmedelsbranschen använder sig de flesta av marknadsföring via dofter genom 

att de bakar och grillar ute i butiken för att få en god sinnesstämning bland kunderna. 

Inom klädbranschen var det endast en av tio butiker som använda sig av 

doftmarknadsföring, en vanlig motivering var att de säljer kläder inte dofter/parfymer. 

Detta är för oss ett stort tecken på bristande kunskap inom ämnet doftmarknadsföring. 

 

Studier tyder på att dofter är viktiga, då de känslomässigt påverkar våra sinnen. Desto 

mer liknande dofterna är själva produkten desto bättre utfall. En banan ska dofta 
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banan och inte motorolja.  Vår undersökning visade att drygt hälften tyckte att dofter 

är viktiga i butiker, dock så är det endast en tredjedel som använder sig av detta. 

 

Kvinnor och män kan uppfatta dofter olika, därför är det viktigt att man som butik 

verkligen tänker på vilka dofter man ska använda sig av ifall man ska marknadsföra 

sig via dofter. Vi anser att det kan ta tid att hitta butikens rätta doft och det således är 

viktigt med kontroller och tålamod när man ska testa på marknadsföring via doft. 

 

En av de butikerna i vår undersökning använde sig av en parfym som de 

marknadsförde sig med. Detta är något vi anser att man ska akta sig lite för, då 

parfymerna ofta har en väldigt stark doft.  Det är extremt viktigt att inte dofter är för 

starka, då det kan avskräcka folk att besöka butiken. Vi anser vidare att det är viktigt 

att hellre ha en svag doft än en som är för stark.   

 

Cirka sex procent lider av doftöverkänslighet, på grund av detta väljer en del av 

butikerna att inte marknadsföra sig via dofter med motiveringen att ”kläder inte ska 

lukta”. Detta är ytterligare ett tecken på stor okunskap då marknadsföring via dofter 

inte behöver vara en stark parfym som man sprutar ner hela butiken med. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv tycker vi att butikerna ska använda sig av marknadsföring via 

doft, på grund av att det ”endast” är cirka sex procent som lider av doftöverkänslighet. 
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Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi har i arbetet avgränsat oss till Gävles stadskärna och hade gärna jämfört 

resultaten vi kom fram till med hur det ser ut i andra städer, för att få en mer 

överskådlig bild. Fortsatt forskning kan således göras i andra städer runt om i 

Sverige eller i hela världen för den delen. 

 

Det vore intressant om framtida forskare kunde titta på tjänsteföretag. Om det är 

möjligt för dessa företag att arbeta med doftmarknadsföring, och i så fall hur. 

 

Reflektioner 

 

Reflektioner och bakgrund som vi valt att inte ta med i själva arbetet. 

 

Det var genom en bekant som vi kom i kontakt med Marcus van Dijk som arbetar på 

Sense Agency och som bland annat varit med och skrivit boken 

Sinnesmarknadsföring. Han gav oss lite idéer och förslag till ett eventuellt 

examensarbete inom Sinnesmarknadsföring. Vi visste inte i början att det var just doft 

som vi skulle inrikta oss mot. Det var efter handledarmöte och synpunkter från 

diverse personer som vi kom fram till att det var just doft vi skulle fördjupa oss kring. 
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Bilagor 

 

Frågor huvudenkät 

 

Arbetar ni med marknadsföring via doft/luktsinnet? 

 

Om ja: 

 

- Hur arbetar ni med det? 

 

 

 

 

- Har ni märkt att ni tjänat på denna marknadsföring? 

 

 

 

 

- Varför valde ni att arbeta med det? 

 

 

Nej: 

 

 Varför arbetar ni inte med det? 

 

 

 

 Har ni planer på att göra det i framtiden? 
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Svar huvudenkät 
 

De företag som svarade att de arbetar med doftmarknadsföring fick svara på följade 

frågor: 

 

1) Hur arbetar ni med det? 

2) Har ni märkt att ni tjänat på denna marknadsföring? 

3) Varför valde ni att arbeta med det? 

 

Nedan följer svaren av de uppföljande frågorna.  

 

Livsmedelsbutik 1 

1) Sprider doft i butiken när de bakar bröd eller grillar i sin ugn. 

2) Ja, vi ska flytta ugnen närmare ingången. 

3) Lönsamt 

 

Livsmedelsbutik 2 

1) Bakar bröd/grillar. Speciellt på eftermiddagen. 

2) Absolut 

3) Varför inte. 

 

Livsmedelsbutik 3 

1) Genom "bake off". Bakar vid olika tidpunkter för att locka in folk att handla i 

matbutiken. 

2) Går inte att mäta, mycket kundreaktioner. 

3) Stimulera till köp. 

 

Livsmedelsbutik 4 

1) Sprider doft via bröd/köket. 

2) Ja. 

3) Ger kunderna en upplevelse. 
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Inredningsbutik 4 

1) Doftljus, doftpåsar. 

2) Ja. 

3) För det blir mysigare. 

 

 

 

 Inredningsbutik 5 

1) Säljer doftpåsar i butiken och får väldigt positiva reaktioner från kunder som 

kommer in. 

2) Folk får en positiv upplevelse av butiken. 

3) Inget svar. 

 

Klädbutik 1 

1) Parfym i påsar och på vissa plagg. 

2) Ja, vissa gillar andra inte. 

3) Direktiv från huvudkontoret. Uppseendeväckande. 

 

 

De företag som svarade att de inte arbetar med doftmarknadsföring fick svara på 

följande frågor: 

1) Varför arbetar ni inte med det? 

2) Har ni planer på att göra det i framtiden? 

 

Livsmedelsbutik 5 

1) Är inte i rätt bransch. 

2) Nej. 

 

Livsmedelsbutik 6 

1) På grund av ekonomi. 

2) Nej. 

 

Inredningsbutik 1 

1) Inget konkret svar. 
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2) Inget konkret svar. 

 

Inredningsbutik 2 

1) Har inte tänkt på att jag kan marknadsföra med hjälp av dofter. 

2) Nej. 

 

Inredningsbutik 3 

1) Inget konkret svar 

2) Nej 

 

Klädbutik 2 

1) Inget svar. 

2) Vet ej. 

 

Klädbutik 3 

1) Det ska inte lukta i en klädbutik. 

2) Nej 

 

Klädbutik 4 

1) Många gillar inte starka dofter. 

2) Nej. 

 

Klädbutik 5 

1) Inget svar. 

2) Vet ej. 

 

Klädbutik 6 

1) Inget svar 

2) Inget svar 

 

Klädbutik 7 

1) Inget svar. 

2) Nej. 
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Klädbutik 8 

1) Vet ej. 

2) Det är möjligt. 

 

 

 

Klädbutik 9 

1) Vi har ingen doft. Kläder ska inte lukta. 

2) Nej. 

 

Klädbutik 10 

1) Ej sådana direktiv från marknadsavdelningen. 

2) vet ej. 
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Frågor inledande enkät 
 

Har du hört talas om sinnesmarknadsföring? 

 

Ja   Nej  Vet inte 

 

Anser du att lukten påverkar ditt val av butik? 

 

Ja   Nej  Vet inte  Bryr mig inte 

 

Har du varit inne i någon butik där du märkt att de jobbat med att 

doftmarknadsföra sig? 

 

Ja   Nej  Vet inte 

 

Är det viktigt för dig att det finns en fräsch doft i matbutiker? 

 

Ja   Nej  Bryr mig inte 

 

Känner du att du påverkas av olika dofter när du t.ex. köper kläder? 

 

Ja   Nej  Vet inte  Bryr mig inte 

 

Tycker du att det är en bra idé att jobba med dofter för olika butiker? 

 

Ja    Nej  Vet inte  Bryr mig inte 
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Svar inledande enkät 
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