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Problem Genom att problematisera begreppet ”medium” vill jag undersöka 

om doft är ett sådant. Jag studerar även på vilket sätt doft som ett 
medium kan påverka människans konsumtion?  

 
Syfte Jag vill påvisa att stimuli där jag har ”doft” som exempel, används 

som ett medium för att locka till konsumtion. Därför vill jag på en 
kritisk basis ge förståelse och insikt i hur doft används som 
marknadsföringsmedel i Sverige då det inte är ett självklart 
marknadsföringsmedel. Jag vill även utröna hur marknadsförare 
kan använda sig av doft för att stimulera kunden till köp. 

 
Metod Det teoretiska och metodologiska avsnittet bygger på tidigare 

forskning och verksamheter. Dels litteraturstudier som har ett 
naturvetenskapligt synsätt tillika ett humanistiskt synsätt för att få 
en stor omfångsapparat att arbeta med. 
Jag har även intervjuat via telefon och mejl samt gjort en egen 
undersökning i Norrköpings Centrum för att se om butiker 
använder sig av doft för att locka till konsumtion. 

  
 
Resultat Vår hjärna är mottaglig för att ta emot doft på ett undermedvetet 

plan innan vi är medvetna om att vi har ”manipulerats”. Detta kan 
leda till att vi stannar kvar längre i en butik och i slutändan gör ett 
inköp som inte var planerat från början. Vårt luktsinne har en 
”minnesbank” som gör att genom använda sig av doft i 
marknadsföring får våra sinnen att samarbeta och kalla fram 
minnen eller ge oss en upplevelsebaserad stund i butiken. Detta är 
något som går att utnyttja för att locka till konsumtion. 

 I Sverige förekommer doft i marknadsföring än så länge inte på ett 
utbrett plan. Men doftkonsulten Christina Gotzel spår att det 
kommer att en större marknad i framtiden. Därmed kommer 
företagen att vilja patentsätta sina unika dofter vilket idag är svårt 
att genomföra.  
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Inledning 

Tidigare i år (2007) visades tv-programmet Dokument inifrån med temat "Varumärkt för 

livet". Det handlade om unga människors konsumtionsvanor och tv-tittaren får följa med 

"bakom kulisserna hos företagen som vet vad som får dig att älska ett varumärke". 

Diverse varumärkesexperter och andra insatta personer pratar alla om känslorna kring 

varumärken. De livsviktiga känslorna som ska vara så starka som möjligt om företagen får 

välja. Helst ska känslorna vara så starka att vi identifierar oss med varumärket - att vi älskar 

det. Och det läggs ned pengar på det. Den totala reklambudgeten i Sverige ligger idag på 40 

miljarder om året. Det är en dramatisk ökning under de senaste åren. Och det finns pengar att 

hämta. Unga människors konsumtion är värd 80 miljarder. Dessutom påverkar barn och unga 

80 procent av familjens inköp. Även när det kommer till kapitalvaror som bilar1. 

Hösten 2007 kan vi i SVT-produktionen ”Hjärnstorm” följa doftmarknadsföringskonsulten 

Christina Gotzel när hon preparerar tre bilar av samma märke samt modell med olika dofter. 

Doften ska påverka konsumentens val vilket den gör när personerna utan vetskap om att 

bilarna är doftmärkta konstaterar att bil A är mer rymlig än B, bil C känns mer moderna är bil 

A och så vidare. Som ”vanlig konsument” tänker man inte på att man utsätts för olika stimuli i 

butiksmiljöer eller atmosfärer. Men uppenbarligen fungerar det att använda sig av doft för att 

nå ut till konsumenterna.  

För att bygga ett företags varumärke krävs idag helt nya metoder för att nå ut, framför allt till 

unga människor där traditionell reklam inte längre räcker till. Exemplet ovan visar att olika 

stimuli, som doft, kan inverka på konsumenternas beteende. Men hur då? 

 

Mitt syfte är att i det följande visa att idag används så mycket mer än traditionella medium för 

att nå ut till oss ”vanliga” människor. Jag problematiserar begreppet ”medium” och vill visa 

att även stimuli används som ett medium för att locka till konsumtion. Jag kommer att 

avgränsa mig till att titta på ”doft”. 

 Därför vill jag på en kritisk basis ge förståelse och insikt i hur doft kan används som 

marknadsföringsmedel i Sverige då det inte är ett självklart marknadsföringsmedel. Jag vill 

även utröna hur marknadsförare kan använda sig av doft för att stimulera kunden till köp.  

 

Jag kommer därför att diskutera hur doft används som marknadsföringsknep inom Sverige. I 

min research inför uppsatsen har jag funnit att detta område till stor del ett outforskat fält i 

                                                 
1 Denna information är hämtad från tv-programmet Dokument utifrån med temat “Varumärkt för livet” 2007 
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Sverige och följande frågor kommer stå i fokus. På vilket sätt stimulerar doft människans 

konsumentval? På vilket sätt kan den linjära spridningsmodellen bidra till att synliggöra hur 

marknadsförarna använder sig av stimuli för att påverka vår konsumtion? Till sist vill jag 

undersöka på vilket sätt doft görs till ett medium. 

Disposition 

Det teoretiska och metodologiska avsnittet har i sig två vetenskapliga synsätt. Ett ”hard 

science”- syn från Lars Karlsson med en naturvetenskaplig ingång och en ”soft science”-syn 

där Anders Ekström och Marshall McLuhan ger ett humanvetenskapligt synsätt. Att jag 

kombinerar dessa synsätt ger mig en bred verktygsbas med både konkreta synsätt från 

Karlsson och mer tolkande angreppssätt via Ekström och McLuhan. Min text kryddas 

genomgående med konkreta exempel från personer eller företag som arbetar med doft inom 

både forskning eller som marknadsföringsmedium.   

För att ge läsaren en tydlig ingång till hur man vetenskapligt går till väga för att förstå hur 

doft fungerar ämnar jag att först presentera den linjära spridningsmodellen som ett teoretiskt 

angreppssätt där jag senare i min uppsats ämnar applicera mina övriga teorier och empiri på.  

Vidare ger jag en bakgrund till hur stimuli används av marknadsförare och hur det påverkar 

konsumenten via hur hjärnan bearbetar och hanterar olika intryck av stimulis. Bakgrunden 

syftar till att lyfta fram olika iakttagelser från både forskare och teoretiker som visar hur till 

exempel doft inverkar på konsumentens olika val. 

Jag använder mig av Marshall McLuhans teori om att mediet är budskapet som ger verktyg 

för min kritiska analys som leder mig in på hur doft används som ett verktyg inom 

marknadsföring.  

Jag genomför en kvalitativ intervju med Christina Gotzel för att få en insyn i hur arbetet med 

doft kan se ut. Jag intresserar mig för henne och hennes företag Brand Junction2 då hon 

arbetar som konsult inom marknadsföring med just doft som medium. Jag vill veta hur, eller 

om hon ens förhåller sig till den forskning jag presenterar nedan.  

År 2005 fick klädbutikerna ”Spirit” i Lund vara med i ett experiment där en doft togs fram för 

att stimulera deras kunder till köp. Jag ämnar ringa och fråga vad som hänt, nästintill 2 år efter 

de deltog i försöket. Detta för att visa på att doft är på antågande in i Sverige som ett 

strategiskt sätt att locka till konsumtion. Vidare ämnar jag att besöka ett antal butiker i 

centrala Norrköping och fråga om och hur de använder sig av doft för att påverka sina 

konsumenter.  

                                                 
2 www.brandjunction.se  nerladdad 2007-11-16 
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I analysdelen kommer den linjära spridningsmodellen fungera som en sorteringsapparat som 

ett sätt att skapa stationer i analysen där jag återkopplar till teori och empiri. 

Till sist avslutar jag med en sammanfattande diskussion och presenterar exempel på fortsatt 

forskning inom området ”doft”. 

 

TEORETISKA PERSPEKTIV OCH METODOLOGISKA 

ANGREPPSSÄTT 

Den linjära spridningsmodellen 

Genom att använda den linjära spridningsmodellen som ett teoretiskt och strukturerande 

redskap kopplar jag ihop den med min övriga teori samt empiriska material.  Jag ger en 

utförlig presentation av den nedan. I min användning av den linjära spridningsmodellen ser 

jag att ”labbet” blir en vetenskaplig grund vad gäller forskning kring doft. Det 

naturvetenskapliga synsättet står Lars Karlsson för i min uppsats. ”Mediet” är doften, 

inspirerat av Marshall McLuhan. Christina Gotzel blir en brygga mellan mediet och publiken 

då hon använder sig av doft för att åskådliggöra en reaktion på ”publiken”, i det här fallet 

konsumenten. Här kommer också butikerna in (som jag i en undersökning längre fram tar reda 

på om och hur de använder sig av doft). De representeras i både medieledet, men också i det 

publika ledet då de hela tiden tänker in publiken, som i det här fallet definieras som 

konsumenten när de ska marknadsföra en produkt. 

  

Den linjära spridningsmodellen menar att vetenskapskommunikation kommuniceras enligt ett 

visst mönster. 

3 

 

 (A) Labb –> (B) medier –> (C) publik.  Metoden är en linjär kommunikationsprocess från 

”forskningsresultaten från labben” (A) där de sedan populariseras och förs ut via media (B) 

till mottagarna (C). Gränsdragningarna är tydliga och förmedlingen är klart enkelriktad. 

                                                 
3 Modellen är min egen illustration av hur den linjära spridningsmodellen ser ut 

B. 
medier 

C. 
publik 

A.  
labb 
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Vetenskapen blir isolerad på grund av gränsdragningarna och är ”tydligt avskiljbar från andra 

sociala sammanhang”4. Klyftan mellan forskningen och allmänheten blir också allt större.5 

Fokus ligger på forskningsresultat som ska nå ut till en publik och inte deras metoder.6  

År 2002 arrangerade Vetenskapsrådet en temadag som handlade om så kallad larmjournalistik 

med naturvetenskaplig och medicinsk anknytning. Deltagarna bestod av bland annat forskare, 

journalister och informatörer. Oenigheter var det gott om i diskussionerna men spektakulärt 

nog höll de ihop på en punkt. De tre begreppen utgick samtidigt: 

 

Från en identisk uppfattning om vetenskapsförmedlingens grundläggande karaktär i tre viktiga och 

i andra sammanhang omstridda avseenden. Detta gällde dels frågor om vetenskapsförmedlingens 

kommunikativa karaktär och innehåll, dels dess legitimitet och publika uppdrag. För det första 

utgick diskussionerna från en outtalad överenskommelse om att vetenskapsförmedling bör förstås i 

enighet med en linjär spridningsmodell.7   

 

Den linjära spridningsmodellen är omtvistad. Alternativa lösningar ”finns inte” utan fokus 

ligger på att debattera om modellen. Problem med den är dels gränsdragningarna mellan 

laboratoriet/vetenskapen och allmänheten, dess enkelriktighet, bilden av den passiva publiken 

och så vidare.  

 

Den traditionella synen gick hand i hand med en kommunikationsmodell som bygger på en 

entydig distinktion mellan aktiva kunskapsproducenter och passiva kunskapskonsumenter.8  

 

I modellen framstår vetenskap som enhetlig liksom publiken framstår som enhetlig. Att 

generalisera på ett sådant sätt leder till små möjligheter för en bra vetenskapskommunikation. 

Jag anser att vetenskapskommunikation i sig bör betraktas som ett begrepp med en bred 

bredd. Beroende på hur kunskapen har producerats och vem som är den tänka publiken går 

det inte att tänka ”entydigt”. 

Kjell Jonsson tar upp den ”oundvikliga förståelseklyfta”9 som råder mellan forskare och 

allmänhet. Han citerar fonetikprofessorn Sven Öhman: 

                                                 
4 Anders Ekström, ”Vetenskapens allmänhet eller allmänhetens vetenskap? Synpunkter på 
vetenskapskommunikation som politik- och forskningsområde”, i Kim, Lillemor & Per Mårtens, red., Den 
vildväxande högskolan: Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar (Nora: Nya Doxa, 2003) s. 82 
5 Mark Elam, ”Forskningskommunikation i kunskapssamhället - ett fält för politiskt experimenterande” i Den 
mediala vetenskapen, red. Anders Ekström (Nora: Nya Doxa, 2004) 
6 Ekström, Den vildväxande högskolan: Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar  
7 Ibid. s.81 
8 Ibid s. 81 
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Det ligger en oupplöslig motsättning mellan uppgiften att förklara moderna vetenskapliga teorier 

och att göra det på ett språk som inte är vetenskapens eget men som ändå är tillgängligt för vem 

som helst10.   

 

Att vetenskaplig analfabetism måste förebyggas är en återkommande uppfattning, men då är 

frågan vad som är vetenskaplig analfabetism och hur den ska förebyggas. ”The deficit idea”11 

(idén om en bristsituation)12, går ut på att ”föra ut mer information”13 och tycks anta att 

”människorna” inte har det minsta hum om någonting inom naturvetenskap. 

 

Lär läsaren att skilja mellan bakterier och virus, hur planetsystemet fungerar, vad en molekyl är för 

något och lär människorna fakta så att de inte tror att människorna levde tillsammans med 

dinosaurier som i Familjen Flintstone14  

 

Vetenskapsförmedling på denna nivå gör inget annat än att anta att ”människorna” 

(”publiken”) är varelser utan vare sig logiskt tänkande eller allmänbildning. 15 

Ständigt och jämt kritiseras media för sin oförmåga, brist på förståelse, för att föra ut 

vetenskapliga budskap på ett korrekt sätt. Detta leder till att publiken missuppfattar 

vetenskapen. Detta parallellt med att vetenskapsmän kritiseras för att inte förstå medias olika 

förutsättningar och hur olika medier fungerar. Mottagarna, det vill säga publiken bör definitivt 

inte ses som en enhetlig grupp. Detta är något som är gemensamt för alla medier och som de 

som verkar inom mediebranschen bör ta hänsyn till. Balansgången i populariseringen av 

vetenskapen för att föra ut sitt budskap är noga avvägt; budskapet kan inte presenteras på en 

för hög nivå utan måste också presenteras på ett intressant och tilltalande sätt för att inte falla 

ut i medierymden. På 2000-talet där nya medier ständigt utvecklas och begrepp som 

interaktion eller visualisering blir allt populärare är det nödvändigt med ytterligare ett steg för 

att ”utveckla” spridningsmodellen. Nämligen hur mottagaren ska hantera kunskapen. 

Vetenskapskommuikation handlar inte om kunskap som förs från A – B (enligt min modell i 

början av rapporten). De typiska gränsdragningarna i den linjära spridningsmodellen existerar 

                                                                                                                                                         
9 Kjell Jonsson, Kommunicera naturvetenskap i mediesamhället, Thule (2000) s.116  
10 Ibid. s. 116 
11 Ibid. s. 117 
12 Ibid. s. 117 
13 Ibid. s. 117 
14 Ibid. s. 117 
15 Ibid. s.117 
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inte i praktiken utan finns enbart i teorin. Enligt min uppfattning flyttas gränserna ständigt och 

är rätt luddiga. 

 

I ett system där forskarna går mellan flera olika roller, där vetenskapsförmedling är en aktivitet 

också för informatörer, lobbyister och marknadsförare, och där motstridiga intressen samtidigt 

försöker öka medborgarnas inflytande över den vetenskapliga kunskapsproduktionen och förändra 

attityder till vetenskap och teknik, är inte de distinkta gränser som den traditionella 

spridningsmodellen utgår från möjliga att upprätthålla.16 

 

Jag anser att det idag inte finns ett givet svar på vad som i den linjära spridningsmodellen är 

ett ”labb”. Jag vet att det finns företag eller verksamheter som ska innefatta både forskning 

och popularisering av vetenskap, till exempel olika museum. Vad är då ett ”labb”? Likaså, 

vad är ”mediet” idag? Då det finns en mänsklig producent bakom en medieproduktion plus att 

produktionen ska (förmodligen) ingå i ett större sammanhang blir det självklart att det inte 

finns en helt objektiv syn bakom eftersom ”yttre krafter” påverkar slutresultatet. Varje enskilt 

medium har dessutom sina begränsningar, något som inte framkommer i modellen. Att till 

exempel tillföra doft som en förstärkning till de övriga medierna är en möjlighet att vidga sig 

samtidigt som det påvisar hur strikt modellen är. Likaså med publiken. Vem är publiken och 

är den en enhetlig grupp? Att ta för givet att det är en publik man vänder sig skapar inga 

positiva följder, snarare tvärtom. Dessutom är medieproducenten en del av publiken samtidigt 

som de är förmedlaren.  

Vetenskaplig bakgrund  

Stimuli 
Att människans undermedvetna starkt påverkar vårt medvetna beteende är allmänt känt inom 

psykologisk forskning. Ivan Pavlov, förste man att forska inom detta område lade grunden för 

behaviorismen år 1860. Efter att ha gjort experiment på hundar fann han att tidigare neutrala 

stimuli kunde skapa respons på grund av dess association med andra stimuli som automatiskt 

producerar liknande eller samma respons.17  

Forskningen omkring hur butiksmiljöer/atmosfärer påverkar konsumentens beteende vid köp 

har bland annat resulterat i den teoretiska PAD-modellen. Modellen fastslår att konsumenter 

reagerar på sin omgivning i tre olika dimensioner: Pleasure, Arousal och Dominance. 

Pleasure reflekterar den grad av tillfredsställelse, belåtenhet, lycka eller besvikelse 

                                                 
16 Ekström, Den vildväxande högskolan: Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar s. 87 
17 Michael W Passer, Rolnad E. Smith (2004) år 1860 The Science of mind and behaviour”, 2 nd ed  
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konsumenten känner. Arousal reflekterar vilken grad av uppmärksamhet, exalterad, 

stimulerad och aktivitet konsumenten känner i situationen. Dominance syftar på vilken 

kontroll konsumenten känner att han/hon har i situationen.18 

Idag används PAD-modellen för att analysera den effekt som omgivningen har på 

konsumenterna. Omgivningen har även en stor inverkan på konsumenternas undermedvetna 

handlande. Dessutom kan en stimulerande miljö användas för att påverka konsumenternas 

beteende och bli en avgörande faktor till köp.19 

Det är främst inom amerikansk forskning stimuli har studerats för att se hur de påverkar 

konsumenten till köp. Forskningen har påvisat vikten av att ha en gemytlig 

butiksmiljö/atmosfär för att få ut maximalt av konsumenten. Det bevisas genom att man har 

omgett konsumenten av olika stimuli i ”köpsituationer” (då har man påverkat hur lång tid 

kunden har spenderat i butiken eller vilken produkt han/hon valt att köpa) stimulerat deras 

beteende och det har lett till köp. Denna forskning visar att gemytlig butiksmiljö indirekt leder 

till att kunderna spenderar längre tid i butiken vilket i sig lett till fler impulsköp.20  

1998 testades PAD-modellen i olika experiment där Arousaldimensionen var utgångspunkten. 

Resultaten visade att den fysiska miljön i ett affärscentrum genererade en känslomässig 

respons hos konsumenterna. Det visade sig även att när konsumenterna befann sig i en 

trivsam miljö påverkades deras sinnesstämning och därmed den tid de valde att befinna sig i 

butiken. Hur länge konsumenterna befann sig där kunde påverkas av olika stimulus som är 

kopplade till Arousaldimensionen, exempelvis musik, dekorationer samt butikdesign.21  

 

Perception 
Hjärnans ”informationsinhämtning” kallas för perception. På egen hand kan inte vår hjärna 

tolka och förstå de former av energi som finns i den omkringliggande miljön vi befinner oss i, 

till exempel ljud eller ljus. Det är sinnesorganens nervceller som omvandlar och kodar om de 

olika formerna av energi, så som ljus och ljud.  

 

 

 

                                                 
18 Mehrabian, Albert and James A. Russell (1974) “An approach to Environmental Psychology” 
19 Ibid. 
20 Donovan, Robert, John Rossiter, Gilian Marcoolynn and Andrew Nesdale (1994). “Store Atmoshere and 
Purchasing Behaviour”. 
21 Wakefiels, Kirk and Julie Baker (1998) ”Excitement at the Mall: Determinants and Effects on Shopping 
Response” 
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Perceptionsprocessen ser ut på följande sätt: 

 

 

      Stimulis                                 Sinnesorgan           sensorisk impuls           H 

               J 

              Ä 

              R 

              N 

              A 

              N                                                                                                                                          

                                                          Respons                       Motorisk impuls          

                                                                                                                                                            22 

 

Steg ett innebär när sinnesorganet tar emot stimuli (energiform). Beroende på vilken form av 

energi det är, finns olika sinnesorgan konstruerade. Till exempel tar ögat emot ljusenergi och 

örat tar emot ljudenergi och liknande. Den mottagna informationen sänds vidare till hjärnan 

med hjälp av de sensoriska nerverna, så kallad sensorisk impuls. På väg mot hjärnan passerar 

impulsen en funktion placerad i hjärnstammen, nämligen det retikulära aktivitetssystemet 

”RAS”. RAS styrs utifrån våra intressen, behov och stimulusintensitet och därmed bestämmer 

RAS vilka impulser som ska släppas fram respektive motas bort. Med andra ord har RAS en 

viktig roll för uppmärksamhet och urval. Därför släpps, för varje enskild individ, 

betydelsefulla impulser igenom medan meningslösa eller tråkiga impulser inte släpps fram. 23 

Cortex, även kallad hjärnbarken, sysselsätts till stor del av RAS. Den sensoriska impulsen går 

till ett eget sinnescentrum och varje sinne sänder sina impulser till en egen del av hjärnbarken. 

Det är i cortex bearbetning samt tolkning av information sker och man blir medveten om vad 

som händer och sker. Härifrån aktiveras minnet för igenkännande eller känslor som väcks. 24 

Människans luktsinne består av sinnesceller i den övre, bakre delen av nässkiljeväggen och 

den översta näsmusslan. Via luktnerven går lukten vidare till lukthjärnan (den delen av 

hjärnan kallas faktiskt så). Människans förmåga att känna lukter blir härmed ännu ett sätt att 

nå fram till andra människor eller varför inte produkter, exempelvis via marknadsföring.25 

                                                 
22 Lars Karlsson, Psykologins grunder (2001) idem s.175-199 
23 Ibid.  
24 Ibid. 
25 Löfgren, ”Doft och Doftmärken” s.1-3, www.brandeye.se  nerladdad 2007-10-11  
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Sinnenas mottaglighet 
Hur pass känsliga och hur mottagliga våra sinnen är har forskare tittat på. Två typer av 

känslighet har framförallt intresserat dem: ”den absoluta tröskeln” samt ”differenströskeln”. 

Den absoluta tröskeln innebär att den minsta mängd stimulusenergi som kan registreras av 

sinnena kallas för ”absolut tröskel”. Det innebär att ju lägre tröskel desto högre känslighet 

finns. Den absoluta tröskeln brukar fastställas vid försök där intensiteten av ett stimuli kan 

registreras i minst hälften av ett antal försök. Tröskeln varierar från individ till individ. 

Differenströskeln innebär den minsta skillnaden mellan två stimulus som kan uppfångas. 

Dessa små skillnader mellan stimuli kan vara betydelsefulla. För cirka 150 år sedan upptäckte 

Ernst Weber att differenströskeln är proportionell mot intensiteten hos det stimulus med vilket 

jämförelsen görs och att det är skillnader i differenströskeln mellan de olika sinnena. 26 

Vissa stimulus är tillfälliga, eller så svaga att trots att de tas emot av sinnesorganen inte kan 

varsebildas medvetet eftersom de ligger under den perceptuella tröskeln. Detta kallas för 

subliminal perception (och är ett intressant område att forska om). Forskare har bevisat att 

nervsystemet kan bearbeta den inkommande informationen ”förmedvetet”. Det vill säga att 

man inte är medveten om att man faktiskt är medveten om informationen. Forskarna påstår att 

detta kan påverka en konsuments beteende i viss mån. Men inverkan är inte så stor att den 

subliminala perceptionen har förmåga att manipulera eller kontrollera en människas beteende. 

Forskarna fastslår dock att den subliminala perceptionen är något som är så pass intressant att 

det kommer att sysselsätta reklammakare och marknadsförare framöver. 27  

 

Luktsinnet 
Webbsajten Forskning.se intervjuar Richard Axel, Nobelpristagare i medicin 2004 efter att 

han tillsammans med Linda Buck tagit reda på hur luktsinnet är uppbyggt.  

Axel och Buck har lyckats ta reda på att doft utlöser ett eget aktivitetsmönster i hjärnan. Det 

betyder att när man känner doften av till exempel en banan utlöser det ett specifikt, neutralt 

mönster. Speciella nervceller aktiveras men det är enbart elektriska impulser. Så en stor fråga 

kvarstår - var finns doften? Axel och Buck vet inte hur det kan uppstå en doftupplevelse 

genom elektriska impulser. Men Axel är bestämd på en punkt: 

 

Jag hävdar att dofter inte finns utanför våra huvuden. Bananlukten uppstår, skapas i våra huvuden, 

i vårt medvetande. Med vår hjärna skapar vi färgerna, tonerna, smakerna och lukterna. Och 

                                                 
26 Schwartz, Robert, Perception  (2003) 
27 Ibid. 
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erfarenhet och förväntningar kommer att spela stor roll för hur vi uppfattar bananlukten. Om du 

någon gång mått dåligt när du har ätit en banan, kommer du antagligen inte att tycka om lukten av 

banan. Även om det inte var bananen som gjorde att du mådde dåligt.28 

 

Axel har även teorier om hur människan påverkas av dofter och pratar om ”icke-medvetna” 

dofter som kan leda till ett speciellt beteende. Han nämner möss som exempel då de kan 

framkalla en abort med hjälp av doftkommunikation. Problemet är att forskarna inte vet om 

musen är medveten om doften. När det kommer till människor säger han: 

 

Det finns forskning som visar att vissa doftlösa dofter kan leda till en speciell aktivitet i hjärnan. 

Men att det utlöser en aktivitet i hjärnan behöver ju inte betyda att det leder till ett speciellt 

beteende. Men jag tror att det tillhör människans natur att påverkas av dofter som vi inte är 

medvetna om. När du ser en snygg blondin kanske hon redan har sänt ut icke-medvetna 

doftsignaler som gör att du blir förtjust i henne.29 

 

Axel nämner även hur det kan se ut inom multimediasfären. Han berättar att det redan finns 

musik som kombineras med doftupplevelser. Det finns även tidskrifter och konstutställningar 

där en doftpuff hänger jämte tavlan för att förstärka upplevelsen.30 

Marshall McLuhan – en för sin tid framåtblickande tänkare 

I mitten av 1960-talet menar Marshall McLuhan något provocerande att det viktiga med 

medierna idag inte är deras specifika innehåll utan deras olika teknologiska former. Under 

historiens gång har mediernas tekniska former utvecklats och påverkat vår kollektiva 

varsebildning och även på samhällets institutionella organisation. Eftersom medierna för oss 

är självklara och en naturlig del av vår vardag kan det vara svårt att se hur de påverkar oss och 

samhället då vi upplever mycket av verkligheten via dem. Vi ”ser med” medierna men har 

svårt för att se dem och hur de strukturerar vårt sätt att förhålla oss till omvärlden. 31  

De betydande konsekvenserna av tidigare övergångar inom medietekniken visar hur den 

muntliga kulturen blir nedskriven, hur boktryck övergår till film och nu finns elektroniska 

medier. På bara några år har digitala medier medfört stora förändringar för vårt sätt att leva, 

utbildas och arbeta exempelvis inom politik och kultur. Att i dagens läge kunna reflektera 
                                                 
28http://forskning.se/temaninteraktivt/teman/doft/intervjumednobelpristagarenaxel.4.303f5325112d73376928000
4020.html nerladdad 2008-01-05 
29http://forskning.se/temaninteraktivt/teman/doft/intervjumednobelpristagarenaxel.4.303f5325112d73376928000
4020.html nerladdad 2008-01-05 
30http://forskning.se/temaninteraktivt/teman/doft/intervjumednobelpristagarenaxel.4.303f5325112d73376928000
4020.html nerladdad 2008-01-05 
31 McLuhan, Marshall, Media: Människans utbyggnader, Nordstedts 1999 s.9 Förod av Peter Dahlgren 
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över detta innebär samtidigt att vi ser att det finns ett långt historiskt perspektiv bakom frasen 

”medierna är budskapet”. 32 McLuhan är inte intresserad av mediernas effekter utan vill förstå 

”medier som historiska förändliga fenomen”. Medierna är villkoren för den sociala och 

kulturella miljö vi lever i. Medierna, enligt McLuhan, anger en tidsanda, en historisk betingad 

livsform.33  

Dagens medier kännetecknas av deras förmåga att stuva om i de traditionella sätten att 

uppfatta tid och rum. Det finns flertalet exempel i denna uppsats där målet med att ta in doft 

ska få dig att minnas till exempel en god och glad barndom. 

Under 60-talets massmedier hävdade McLuhan att världen krympte och att vi kom närmre 

varandra via medierna för att förenas i en ”global by”. De senaste åren, utifrån dagens 

interaktiva digitala medier samt den postmoderna kulturen samt ett antal diskussioner och 

debatter kring globalisering visar att vi har en mediaburen globalisering som innebär såväl 

fragmentering, mångfald som integrering och homogenisering.34  

De olika medierna utgör olika språk, säger McLuhan. Med det menar han att varje enskilt 

medium har sina specifika villkor och möjliggör vissa framställningsformer, vissa tankesätt, 

vissa sorts upplevelser – och utesluter andra.35 Här finns fördelarna med att ta in doft som har 

många användningsområden som ett ytterligare kompletterande medium i den övriga 

marknadsföringen.  

Exempel på där doft kommer in finns överallt i vårt samhälle. Ska du sälja ett hus kan du köpa 

nybakad bulldoft på burk, ska du sälja en bil finns ny-bilsdoft. I ett experiment spred en 

amerikansk resebyrå kokosdoft i resebutiken. Det visade sig att man sålde 8 % mer resor till 

Hawaii än man brukade.36 

 McLuhan har en bred uppfattning om vad ett medium är. Förutom de traditionella medierna 

som massmedia, telefon och foto menar han att en problematisering av begreppet inbjuder oss 

till att tänka bortom de konventionella kategorierna. Den tekniska utvecklingen visar att han 

är på rätt spår. Vi ser fler och fler företeelser som ”medium” idag och har en bredare 

uppfattning om vad som utgör ett medium än på McLuhans tid då han blev ifrågasatt och 

kritiserad för sina tankebanor. 37 

Det finns de som hävdar att McLuhan är en teknologisk determinist. Begreppet slår fast en 

historiesyn som säger att samhällets utveckling bäst förklaras med hänvisning till teknologin, 

                                                 
32 McLuhan, Media människans utbyggnader. s.9 
33 Ibid. s.10 
34 Ibid. s.10 
35 Ibid.s.10 
36 http://forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=85377#8 nerladdad 2007-12-18 
37 McLuhan, Media människans utbyggnader, s.11 
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som är styrande – snarare än ekonomiska och/eller politiska förhållanden. McLuhan menar att 

medierna är mer än bara samhällets drivkraft, de är även den främsta förklaringen till en 

civilisations grundkaraktär – hur den tänker och tolkar sina erfarenheter. 38 

Hos McLuhan finns ett centralt, men ofta implicit antagande att människan inte enbart är en 

rationell varelse som tänker och agerar logiskt i alla situationer. McLuhan öppnar dörren för 

människans icke-rationella sidor; det intuitiva, det upplevelsemässiga och det konstnärliga. 

Det är på dessa plan som vi bör inse och förstå mediernas betydelse för hur vi lever (och 

konsumerar) idag. 39  

Christer Löfgren skriver i sin artikel ”Doft och doftmärken” att upplevelsen av ett varumärke 

går under benämningen ”the multisensory experience”. Upplevelsen är inte enbart visuell, en 

känsla, något man hör, smakar eller luktar. Det är en mix av alla våra sinnesupplevelser på en 

gång.40 Löfgren stödjer därmed McLuhans ”öppna dörr” för människans sinnes-samspel.  

 

Mediet är budskapet 
McLuhan skrev sin bok ”Understanding Media” 1964. Boken skapade en stor uppståndelse 

och debatterades av akademiker men även utanför universiteten av media själva. Än idag 

erbjuder hans teorier goda möjligheter till att förstå den medialiserade värld vi lever i.  

Något McLuhan yppade tidigt var ”mediet är budskapet” och enligt McLuhan är det 

detsamma som att säga: 

 

Varje mediums (i betydelsen utbyggnad av oss själva) personliga och sociala följdverkningar är en 

funktion av den nya skala som införs i våra angelägenheter genom varje utbyggnad av oss själva, 

genom varje ny teknik.41 

 

McLuhan menar att det kan vara svårt att i en kultur som ”vår” (1964) där det finns invanda 

rutiner för hur man ska ta sig an saker och ting; ”kan det ofta nog vara något av en chock att 

bli påmind om att – med en operationell och praktisk definition – medium är liktydigt med 

budskap”.42 Som exempel tar McLuhan en maskin till hjälp. Det är inte maskinen i sig utan 

vad man gjorde med maskinen som är budskapet och/eller meningen med den. Om maskinen 

producerar cornflakes eller en Cadillacer spelar ingen roll.  

                                                 
38 McLuhan, Media människans utbyggnade,r s.11 
39 Ibid. s.12 
40 Löfgren, ”Doft & Doftmärken” s.1-3 
41 McLuhan, Media människans utbyggnader, s.16 
42 Ibid. s.16 
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McLuhan säger att människans arbets- och samhällsliv är ett utflöde av den fragmenterade 

teknik som är kvintessensen i maskinkulturen.  

Men, säger McLuhan, elektriskt ljus är ett medium utan budskap och enbart information, så 

länge det inte används till att skriva en ljusreklamtext eller ett namn. Ett faktum som 

karaktäriserar all media och menar att ”innehållet” i vilket medium som helst alltid är ett 

annat medium: 

 

Skriftens innehåll är språk, liksom det skrivna ordet är innehållet i det tryckta, och det tryckta 

innehållet i telegrammet. Om man nu frågar sig: ”Vad är språkets innehåll?” är det nödvändigt att 

säga: ”Det är en faktisk tankeprocess, som i sig inte är språklig” 43 

 

McLuhan fortsätter med att påstå att en ”abstrakt målning föreställer den skapande 

tankeprocessens direkta yttringar, såsom de skulle kunna framträda i en datamaskins 

konstruktion.”44 Det han menar är att de psykiska och sociala följdverkningarna förstärks eller 

accelereras inom de bestående konstruktionerna eller mönstren.  Det McLuhan vill komma till 

är att varje mediums eller tekniks ”budskap” är förändlig i skala, hastighet eller mönster som 

det inom människans göranden och låtanden tillåter. Till sin hjälp hänvisar McLuhan till 

järnvägen som varken införde rörelsen, transporten, hjulet eller vägen i samhället. Men att 

järnvägen gav högre hastighet och större skala åt de dittillsvarande mänskliga funktionerna 

och i sin tur gav upphov till helt nya typer av städer, arbete och fritid oavsett om järnvägen 

rullade i ett tropiskt eller nordiskt land. Flygplanet kom sedan att lösa upp (accelererade) och 

förbättra transportförmågan och bidrog till att utvecklingen av hur städerna formades 

ytterligare.45 

Ljuset, om det så används till att lysa upp en hjärtoperation eller en fotbollsmatch spelar ingen 

större roll. Sysselsättningarna kan ses som själva ”innehållet” eftersom det skulle bli praktiskt 

svårt att genomföra utan bra ljus. Detta understryker att mediet = budskapet då det är mediet 

som skapar och reglerar omfattningen och formen för mänsklig samverkan och verksamhet.  

McLuhan säger att elektriskt ljus inte ses som ett kommunikationssätt på grund av att det inte 

har något ”innehåll”. Först när man använder det elektriska ljuset till att stava ett varumärke 

uppmärksammas det som ett medium. Men då är det inte ljuset utan ”innehållet” (som 

                                                 
43McLuhan, Media människans utbyggnader, s.17 
44 Ibid. s.17 
45 Ibid.s.17-18 
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McLuhan vill hävda i sig är ett medium) som det läggs märke till. Budskapet blir, enligt 

McLuhan ”fullständigt radialt, genomträngande och decentraliserat”.46 

I sin diskussion om medier tar McLuhan hänsyn till den moderna riktningen inom 

medieforskningen. Alltså både till själva mediet och mediets ”innehåll”. Dessutom tittar den 

på den kulturella mall inom vilket mediet är verksamt. Den gamla blindheten för medias 

psykiska och sociala verkningar märks inte annat i general David Sarnoffs uttalande:  

 

”Vi är alltför benägna att göra våra tekniska hjälpmedel till syndabockar för försyndelser hos dem 

som hanterar dem. Den moderna vetenskapens alster är inte i sig goda eller onda. Deras värde 

beror på hur de används.” 47 

 

Det är som att säga, enligt McLuhan att eldvapen i sig inte är farliga, det beror på hur de 

används som avgör om det är av godo eller ondo. Det vill säga om en kula träffar en fiende är 

det av godo.  

För att utskilja ett mediums principer och kraftlinjer behöver man ”ställa sig vid sidan om” 

och titta på mediet.  

 

Ty varje medium har en viss förmåga att tvinga sina förutsättningar på var och en som inte har 

ögonen öppna för dem. Att förutse och kontrollera innebär att man undviker att mediet 

undermedvetet får makt över en 48 

 

Att inse att förtrollningen omedelbart kan drabba (konsumenten) i och med den första 

kontakten är det bästa hjälpmedlet för att kunna värja sig mot det. 

”Den tekniska idiotens stelbenta försvarsställning”49 är McLuhans åsikt om vårt 

konventionella omdöme om all media. McLuhan anser, utifrån att det som betyder något är 

hur de (medierna) används att ett mediums verkan bli så pass starkt tack vare att det 

”innehåller” ett till medium och han påminner samtidigt om att innehållet i en film är en 

roman, pjäs eller operett. ”Innehållet” i en skriven eller tryckt text är tal.  

                                                 
46 McLuhan, Media människans utbyggnader,s.18-19 
47 Ibid. s.21 
48 Ibid. s.25 
49 Ibid. s.29 
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McLuhan närmar sig det så kallade förnimmelsemönstret och menar att verkningar av viss 

teknik inte uppträder på det medvetna planet utan förskjuter det till de inbördes relationerna 

mellan våra sinnen. All media är, enligt McLuhan, utbyggnader på våra mänskliga sinnen.50  

Richard Axel säger till forskning.se att: 

  

Dofter har en fantastisk förmåga att framkalla känslor och utlösa minnen Den som bäst beskrivit 

det här är författaren Marcel Proust. I hans roman "På spaning efter den tid som flytt" känner 

huvudpersonen doften av madeleinekaka och lindblomste. Doften gör att han kastas tillbaka till sin 

barndom. 51 

 

Axel har precis som McLuhan insett att ett medium, här doft får våra sinnen att samarbeta och 

framkalla både minnen och känslor som upplevs som positiva. 

Heta och svala medier 
Ett hett medium är ett medium som bygger på enbart ett sinne med ”hög definition”. Med det 

menar McLuhan att ”egenskapen att vara välfylld med data”.52 Till exempel har ett fotografi 

en hög definition medan en serieteckning har låg på grund av att serieteckningen förser 

läsaren med en låg dos av visuell information. Även tal har en låg definition eftersom 

mottagaren måste fylla i med information själv. Heta medier lämnar inte mycket för 

mottagaren att fylla i eller komplettera. Karaktäriskt för heta medier är ett lågt deltagande från 

mottagaren medan ett svalt medie kräver ett aktivt deltagande eller någon sorts komplettering 

från mottagarna. De heta medierna skapar isolering medan svala gemenskap53 

För att påverka människors beteende och val användes heta och svala medium på olika sätt. 

Beroende på om ett hett medie används i en het eller sval kultur ger det i slutändan olika 

resultat. Att lyssna på radio (som är ett hett medie) i England ger inget högt utslag då det 

anses som underhållning. Men i en sval, illiterad kultur blir det ett kraftigt utslag då den inte 

kan smälta heta media. ”Vad vi upplever som underhållning och skoj i våra media, framstår 

för en sval kultur som vildsint politisk agitation”54 

För att visa på effekten av att använda sig av ett hett medie som ljud är när vi, i vår visuella 

och litterata kultur, möter en ny person och fråga efter dennes namn. Sinnesintrycket blir så 

                                                 
50 McLuhan, Media människans utbyggnader, s.29-32 
51http://forskning.se/temaninteraktivt/teman/doft/intervjumednobelpristagarenaxel.4.303f5325112d73376928000
4020.html nerladdad 2008-01-05 
52 McLuhan, Media människans utbyggnader, s.33 
53 Ibid.s.34 
54 Ibid. s.42-43 
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starkt att vi inte hör ljudet av namnet och räddar situationen med ett ”hur stavas ert namn?”. I 

örats kultur är det just ljudet som tar överhand från allt annat.  

Ljudet, liksom synen kan ”hettas upp” och därmed ta överhand i vissa situationer. Experiment 

visar att när alla yttre sinnesintryck kopplas bort börjar människan frenetiskt att fylla i eller 

komplettera sinnesintrycken som leder till hallucination. Slutsatsen blir att ”upphettning” av 

ett enskilt sinne leder till hypnos medan ”nerkylning” av alla sinnen leder till 

hallucinationer.55 På vilket sätt doft kan ses som ett hett eller svalt medium diskuterar jag i 

min analys. 

 

Doft som verktyg 

Marknadsförare har på senare år tenderat att bli mer och mer uppmärksamma på att genom 

försätta en konsument i en miljö med omgivande stimuli därmed starkt kan påverka dennes 

beteende. Till exempel genom att förse en butik med en speciell doft göra den mer attraktiv 

för kunderna.  Doftens syfte är att attraherar kunderna till att stanna kvar samt 

förhoppningsvis köpa en produkt i slutändan. Men dofter används även för att manipulera 

konsumentbeteenden. 56  

 

I princip kan alla företag på något sätt ta in doft för att förstärka sitt varumärke. Flera olika 

tillvägagångssätt finns att använda sig av för att nå ut: 

 

� en produkt-/märkesdoft – till exempel en städproduktsdoft 

� en företagsdoft – dofter till exempel bankkontor eller en modebutik 

� en doft för en hel produktgrupp 

� en temadoft – en särskild doft under julhandel och så vidare 

� en funktionsdoft – en doft som skall göra någon uppmärksam på något specifikt 

 

Här kan man alltså använda sig av till exempel ”skrapannonser” i tidningar där kunden får 

skrapa på pappret för att en doft ska frigöras. Detta leder i sin tur till att man kan ha flera olika 

”skrapdofter” i samma produkt utan att de ”slår ut varandra” då kunden själv väljer vilken och 

när de vill skrapa.  

 

                                                 
55 McLuhan, Media människans utbyggnader.s.44 
 
56 Knasko S.C (1992)”Ambient oder´s effects on creativity, mood and perceived health”. 
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Målen med att ta in och använda sig av doft i olika sammanhang är att: 

 

� skapa uppmärksamhet 

� ge produktinformation 

� stötta ett särskilt tema 

� öka igenkänningsgraden 

� öka det upplevda värdet 

� bygga upp märkeslojalitet 

� kommunicera produktegenskaper 57 

 

I den kommande texten ges det exempel på olika företag eller produkter som använder sig av 

(olika) tillvägagångssätt med doft för att uppnå (olika) mål i sin marknadsföring. Bland annat 

omnämns McDonalds, Victoria Secrets och hotellkedjan Berns. 

 

De effekter man vill nå genom konsumentpåverkan är starkt sammankopplade med vilken typ 

av beteenden man söker efter, vilken doft som används och vilket sätt stimuli levereras på. 

Effekten av hur mycket en konsument påverkas av doft beror på en komplex interaktion 

mellan doft, personlighets karaktäristiska och experimentets manipulation. Forskning har även 

påvisat att doftminnet är märkbart motståndskraftigt mot tid, lättillgänglighet och tenderar att 

kopplas till konsumentens känslor. Att använda sig av doft i marknadsföringssyfte betyder 

sålunda att doften kommer att sitta kvar i konsumenternas medvetande då doftminnet är 

långvarigt och ger en stark upplevelse. Detta doftminne kan utnyttjas i marknadsföring och 

det har marknadsförarna insett och drar nytta av. Genom att stimulera konsumenterna med en 

bekant doft som förhoppningsvis upplevs som behaglig av konsumenten kan detta leda till att 

konsumenten återvänder till den produkt eller tjänst där de senast kom i kontakt med doften.58 

På samma sätt som en behaglig inredningsdesign skapar en känsla av ro och trivsel kan en 

behaglig doft bidra till samma känsla. En skarp doft syftar till att skapa uppmärksamhet. 

Utifrån dessa konstateranden kan man utveckla vilka doftmarknadsföringsknep man vill 

använda sig av för att nå ut till befintliga samt potentiella konsumenter. Idag finns teknik för 

att ta fram dofter på syntetiskt vis. Detta leder till möjligheter att ta fram ”den rätta doften” för 

just den konsumentgrupp man vill åt. I internationell marknadsföring används doft flitigt men 

                                                 
57 Christer Löfgren, ”Doft & Doftmärken” s.1-3 
58 Ibid.  
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marknadsförare har haft svårt att lyckas med att koppla ihop en produkt med en doft så att 

doften blir en del av själva produkten. 59  

Det holländska företaget ”Senta Aromatic Marketing60” satsar på ”multisensorymarketing 

concepts” där doft ingår. Före starten för företaget gjorde de en särskild undersökning på ett 

stort varuhus i Amsterdam. De ville veta om dofter har en tydlig effekt på kundernas trivsel. 

Resultatet blev lovande. Man såg att dofterna inte bara ökade konsumenternas trivsel överlag 

utan gjorde dem mer benägna att komma tillbaka och att de rekommenderade andra 

människor att komma dit och handla. Ytterligare ett av undersökningens resultat var att fler 

företag blev intresserade av att använda sig av doft som marknadsföringsredskap.61 

En grupp forskare undersökte i ett experiment hur olika dofter påverkade konsumenter i en 

butiksmiljö. Resultaten visade att dofter påverkade konsumenternas omdöme om butiken, 

personal och deras varor på ett positivt sätt när doften uppfattades som ”behaglig”.  Det är 

heller inget nytt att positiva kunder ”smittar” av sig på andra kunder. Detta får till följd att 

inställningen till varans kvalitet också påverkas positivt.62 

 

Det finns enbart ett fåtal patentsatta doftvarumärken. Senta Aromatic Mareting har enbart ett 

registrerat doftvarumärke. Det är på en tennisboll som luktar ”the smell of fresh cut grass”, 

nyklippt gräsdoft, när den plockas fram ur kartongen.63 

Bland de ytterligare få dofter som finns registrerade i USA spinner man vidare på den 

känslomässiga responsen som jag har nämnt tidigare, nämligen en motorolja som doftar 

körsbär. Då doften av körsbär för många nordamerikaner omedvetet väcker associationer till 

en lycklig barndom med nygräddad paj och iskall saft har företaget dragit nytta av detta för att 

sälja sin olja.64 Likaså har McDonalds en syntetisk hamburgedoft framtagen. Det är oklart vad 

syftet och målet med den är. Men det finns spekulationer om att dölja stekoset eller att 

bespruta förbipasserade för att ”väcka rätt slags hungerkänslor”.65 

Det är en svår och knepig process att registrera en doft som ett varumärke då ett av kraven är 

att kunna återge varumärket grafiskt.66 Ljudvarumärken, som till exempel Hemglass67 

trudelutt, löstes genom att lämna in ljudet i notform samt på ett ljudband. Men med doft är det 

                                                 
59 Löfgren, ”Doft & Doftmärken” s.1-3 
60 www.senta.com  
61 Löfgren, ”Doft och Doftmärken” s.1-3 
62 Spangenberg, eric C., Ayn E. Crowley and Pamela W. Henderson (1996). “Improving the Store Environment” 
63 Löfgren, ”Doft och Doftmärken” s.1-3 
64 http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article18465.ece nerladdad 2008-01-05 
65 http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article18465.ece nerladdad 2008-01-05 
66 Löfgren, ”Doft och Doftmärken” s.1-3 
67 www.hemglass.se  
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mycket svårare då det inte finns någon möjlighet att till 100 % identifiera en doft på det sättet 

som kraven är ställda. Inom de svenska varumärkena har Lancôme försökt få till en 

registrering på en doft utan att lyckas. 68 

Enligt Ny tekniks webbplats vid en intervju 2002 spår Gunnar Hjalt, jurist vid Awapatent att 

det kommer att dröja innan de svenska företagen ”kommer på” att deras ljud och lukter ska 

patentsättas. Men han framhåller vikten av att varumärket måste uppfylla vissa krav för att det 

ska fungera överhuvudtaget: 

 

Det finns stora individuella och kulturella skillnader på vad som uppfattas som positivt. Det är 

viktigt att varumärket uppfattas som positivt och att det överrensstämmer med det intryck man vill 

förmedla.69 

 

"Victorias Secret", den amerikanska butikskedjan för underkläder har anammat denna 

kunskap. I sitt sökande efter en säljande lukt i sina butiker har de anlitat en doftkonsult. 

Resultatet är att affären och dess produkter numer doftar på ett karakteristiskt blommigt sätt 

som attraherar såväl kunder som anställda.70 

 

För att få fram en hint om hur det ser ut idag, det vill säga 2007/2008 googlar jag mig fram till 

Byredo, ett doftföretag som ägs av Ben Gorham. På sin webbplats förklaras vad som är tanken 

med Byredo: 

 

Byredo Perfumes is a Stockholm based fragrance house that creates products with a distinct focus 

and craftsmanship and quality. Founded on the idea of creating alternative fragrance for the 

modern mind, Byredo´s inspiration is often grounded in the most unexpected settings and limited 

only by imagination.71 

 

Mer utförligt vad som driver Ben Gorham att arbeta med doft finner jag i Dagens Nyheter den 

17 december 2007: 

 

                                                 
68 Löfgren, ”Doft och Doftmärken” s.1-3 
69 http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article18465.ece Nerladdad 2008-01-05 
70 http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article18465.ece Nerladdad 2008-01-05 
71 www.byredo.com nerladdad 2008-01-05 
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Jag har alltid varit fascinerad av dofter. Det är ett sätt att kommunicera. Dofter kan associera till 

frukt, blommor, kryddor eller träslag eller till stämningar, miljöer, bilder eller fiction.72 

 

Han berättar att han som barn besökte Indien vid ett flertal tillfällen. Han upptäckte att det 

enda som inte förändrades i staden var doften, vilket har satt sina spår hos honom.  

Från att ha startat i sin egen lägenhet med att ta fram doftljus av exklusivare slag finns idag 

rumssprejer och särskilda dofter för butiker och hotell. Hans arbete bygger på nätverk och 

relationer. För att ta fram en doft beskriver han tanken bakom doften. Parfymörens första 

uppgift blir att tolka hans tankar och ta fram ”de rätta råvarorna”.  

Gorham förklarar enkelt tanken med att tillföra doft i en rumslig miljö ”Det ska kännas som 

en trygghet att återkomma till samma ställe och känna igen doften”.73  På bland annat Berns 

hotell finns det en svag, obestämbar doft som kommer via Byredo för att kunderna ska känna 

igen sig, oavsett vilket av Berns hotell de kommer till.  

 

 

Christina Gotzel – doft som ett marknadsföringsmedium 

Christina Gotzel arbetar inom marknadsföring med doft som medium. Utifrån Carl Löfgrens 

konstateranden om att lukt är ännu ett medel att nå fram till andra människor blir Christinas 

arbete ett konkret exempel på att det finns och faktiskt fungerar.  

Christina Gotzel beskriver sig själv med orden 

 

” I have worked in advertising for 15 years – aroma is another channel of communication for me, I 

do not sell myself as an aroma expert I add aroma to communication and see myself now as a 

consultant in commercial aroma marketing”.  

 

Hon kommer ursprungligen från Storbritannien och arbetar med doftmarknadsföring i Sverige 

”that is to say adding aroma to overall communication”. Det innebär att Christina tillsammans 

med en kund arbetar med ”another dimension to the overall communication mix. By adding 

aroma”.  

Christina arbetade först med events som hon kallar för ”experiential marketing”. Att hon kom 

att inrikta sig på doft beror bland annat på hennes brinnande intresse för marknadsföring. ”I 

love marketing and this is such an obvious way forward, everyone understands and has some 

                                                 
72 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=725750 nerladdad 2008-01-05 
73 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=725750 nerladdad 2008-01-05 
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kind of a memory or positive experience of aroma.” Att gå över från events till att inrikta sig på 

doft var inget svårt val då ”it seemed to be the next natural step a way to make brands stand out 

and gain dominance”.  

För Christina är det alltså ett naturligt vidaresteg i sitt arbete att utveckla doft som ett 

marknadsföringsmedium. Att arbeta med doft är ”tacksamt” på det sättet att de flesta kunder 

har ett minne av eller positiv upplevelse av doft som går att utnyttja när det kommer till 

konsumtion. Det påvisas även i andra exempel som jag har tagit upp tidigare i uppsatsen. 

Christina arbetar på samma sätt som en traditionell reklambyrå gör när de får en kund. 

Skillnaden är att ”my channel of communication is aroma in which ever form is most 

appropriate from the brief.” Att använda sig av doft som en kommunikationskanal i praktiken 

innebär för Christina att använda sig av den doft som är mest lämplig för tillfället.  

 

Doftmarknanden är “a fast moving area of marketing” och för att hålla sig uppdaterad gör hon 

som vilken annan yrkessam man eller kvinna som helst “I read material from all over the 

world plus I share ideas with my counterparts from the UK who have been in the business for 

almost 15 years”. Hon känner dock inte till PAD-modellen. 

Men hur kan doft påverka till konsumtion, vad vet Christina om det?  

 

As far as certain products go such as hair care, laundry and personal care this is a very 

overcrowded market, by adding the real aroma from the brand into the communication mix you 

will enable your brand to stand out from the competition. In other areas such as retail branding 

then aroma can help with creating a recognizable scent that the brain remembers so each store 

smells the same and the consumers recognize it and feel comfortable thereby creating trust”.  

 

Christina har olika exempel där det både har gått bra och mindre bra då man tillfört doft som 

ett medium.  

När Singapore Airlines tog in doft i karbinen och lät det gå runt i ventilationssystemet samt att 

personalen fick ha på sig doften som parfym märkte företaget en skillnad. Personer föredrog 

att resa med dem fastän företaget i övrigt inte erbjöd något speciellt eller utmärkte sig på 

något sätt. Här var det klart att det var doften som påverkade resenärernas sinnesstämning. 

Men i fallet med en bank i Storbritannien där de skapade en doft och försökte applicera i hela 

sin lokal och anställda gick det inte lika bra då det blev alldeles för dyrt att praktiskt 

genomföra.74 

                                                 
74 Christina Gotzel i mejlintervju den 2007-12-10 
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Carl Löfgren konstaterar att genom att känna lukter kan man utnyttja detta för att påverka än 

mera via marknadsföring: 

 

Att använda en doft i ett specifikt marknadsföringssammanhang är en sak, en ytterligare och mer 

svårgenomförbar möjlighet är att använda sig av en doft som varumärke i sig eller åtminstone som 

en del av ett varumärke som helhet, ett ”brand”. 75 

 

Christina säger att i Sverige arbetas det mest med ”omkringliggande doft”, vilket är något hon 

själv undviker ”Mainly through ambient aroma – airborne themed aroma – I try to avoid this 

and work specifically with brands in a much more strategic fashion.” 

 

Christina berättar att hon sällan följer upp uppdrag hon fått. Hon behöver inte ”analysera” hur 

det gick utan det sköter andra medieföretag. När Christina får ett uppdrag är tanken att med 

hjälp från henne tillföra något extra i marknadsföringen. Doften är till för att ”be part of the 

overall marketing mix, when combined with action advertising it is a great means to 

strengthen the brand and the offer.  

Men hur kan doft påverka en människan hjärna? Christina berättar att “If the store smells 

good the brain slows down roughly 5% this should then help with impulse buying”.  

Men vilka slags dofter använder hon sig av och finns det “en doft för alla tillfällen”, undrar jag?  

 

”I mainly work with ”real” aroma that is to say the aroma from products.  I also have access to a 

library of smells if needs be and finally we can produce aroma from a brief – either to create an 

aroma logo or just a specific smell for a specific need”.  

 

Än så länge, säger Christina, ligger Sverige i startfasen av att ta in doft i sin butiksmiljö på ett 

så riktat sätt att det får konsumenterna att lockas till konsumtion. Men hon har förhoppningar 

angående framtidsutsikten ”I think that it will soon be a way of life”. Som Christina säger, tar 

hjärnan in dofter och de sätter sig, men det tar tid. Så hur blir doften en naturlig del av 

produkten?  

 

It has to be a long term investment – playdo, crayola etc these products have years of marketing 

and usage behind them and in order for an aroma to be a true part of the product then long term 

communication is needed to ”set” the brain to remember. 

 

                                                 
75 Löfgren, ”Doft och Doftmärken” s.1-3 
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Den subliminala perceptionen har förmåga att manipulera eller kontrollera en människas 

beteende, påstår jag i min uppsats. Detta är något Christina håller med om,”this is something I 

am aware of and use in my selling in process to clients.76 

Christinas sätt att arbeta ”passar in” på den linjära spridningsmodellen uppbyggnad. Hon är 

verksam inom både ”mediet” och ”publiken” då hon både är förmedlare och tänker in sin 

mottagare på en och samma gång. Men samtidigt problematiserar detta faktum den linjära 

spridningsmodellen. I samma stund som den går att använda på det här sättet, att Christina är 

verksam i båda leden existerar den enkelriktiga riktningen inte längre eftersom hon integrerar 

de båda tillsammans. För att utveckla den linjära spridningsmodellen blir det ytterligare ett 

fält. Den här sista delen blir inte enkelriktad utan integrerar med de andra fälten så som andra 

ledet påverkar första ledet; 

 

77 

 

Spirit – försökskanin med att använda sig av doft  

Under 2005 genomförde studenter från Lunds universitet en studie på C-nivå om och hur doft 

och musik i en klädbutikskedja skulle kunna påverka konsumenterna. Utifrån tidigare 

forskningsstudier hade de att välja på vanilj-, kanel-, eller lavendeldoft. De valde vanilj då det 

passade deras syfte bäst. Vaniljdoften provades i butikskedjan ”Spirit”. När de vara klara med 

sin undersökning sa butikschefen Jesper Börresen i en kommentar angående att ta in doft i 

sina butiker: 

 

Doft är ju alltid känsligt. Det gäller bara att komma på någon lösning om hur man kan plantera den 

på ett effektivt sätt, kanske i ventilationssystemet. Nu vet jag ialla fall vilken doft jag ska använda 

mig av om jag någon gång bestämmer mig för att ta in den i våra butiker.78 

 

                                                 
76 Christina Gotzel i mejlintervju den 2007-12-10 
77 Min egna modell av vad jag menar med att ett fjärde led ska in i den linjära spridningsmodellen. 
78 Holm, Kristian, Larsson, F och  Wallén, T, (2005) En studie om doft och musiks inverkan på konsumenter, 
Företagsekonomiska instutionen, Lunds universitet  
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Jag bestämmer mig för att ringa upp butikschefen Jesper Börresen för att fråga om de införde 

doft i sina butiker. Trots att det har gått cirka två år sedan ”experimentet” kommer han ihåg 

det hela rätt bra men har inte anammat idén om att inför doft: 

 

Ska jag vara helt ärlig så fungerade doft inte för oss. Vi kände att det inte fanns något behov av det 

i och med att vi säljer kläder. Vi har numera även en kosmetikaavdelning med parfymer, men det 

är ju inte samma sak som att införa doft på ett planerat sätt. Däremot har vi tagit in musik som 

spelas. 79 

Mitt samtal med Jesper ger en fingervisning om att doft inte är accepterat som 

marknadsföringsmedium hos dem. För att ta reda på hur butiker i Norrköping ställer sig till 

användning av doft gör jag en undersökning i ett par utvalda butiker.  

 

Butiker i Norrköpings centrum 

Urval och avgränsning 

Jag har valt ut ett par butiker i Norrköpings centrum utefter vad jag tycker passar in i min 

uppsats och på de exempel jag har presenterat tidigare. Jag har strategiskt valt ut att besöka, 

vad som i mina ögon, blir typiska ”bra” affärer. Det vill säga att jag på ett eller annat plan har 

hypoteser eller redan vet att butiken i fråga ”borde ha” eller luktar på ett speciellt sätt. Vid de 

olika utfrågningarna har jag presenterat mig själv samt kortfattat berättat att jag skriver en 

uppsats om doft och vad syftet är.  

Metod och Resultat 
För att lösa ett problem och komma fram till ny kunskap använder man sig av en viss metod. 

Jag använder mig av en kvalitativ metod för att ge en vetenskaplig höjd på min analys. En 

kvalitativ metod går ut på att det är ”min” egna uppfattning och tolkning av den insamlade 

informationen som redovisas. Den kvalitativa metoden fungerar bra för min undersökning 

nedan då den främst är till för att använda sig av vid till exempel sociala sammanhang. En 

kvalitativ metods resultat ska inte gå att omvandla till siffror utan ger istället olika 

infallsvinklar och svar som skiljer sig från individ till individ. Min valda metodansats liknar i 

mångt och mycket ett ”vanligt” samtal vilket passar både mig och butikerna bra. 

Urvalet är viktigt då det är av avgörande betydelse för undersökningen. Blir urvalet fel blir 

även resultatet missvisande. Jag har gjort ett strategiskt urval utifrån vad jag har för 

uppfattning och erfarenheter från de butiker som beskrivs nedan. Jag är medveten om att 

                                                 
79 Telefonintervju med Butikschefen Jesper Börresen för ”Spirit” 2007-12-07 
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undersökningen är ”liten” och inte speciellt omfattande och jag ämnar enbart att ge en nys om 

hur det ser ut i Norrköpings centrum. Min undersökning eller resultat ger inte på något som 

helst sätt en helhetsbild eller säger ”så här är det överallt”.  

 

Då jag utformade mina intervjufrågor ville jag ta redan på deras kunskap om doft som 

marknadsföringsmedium. Beroende på vad de svarade ställde jag inte samtliga frågor till alla 

och jag, beroende på situation kom även in på andra frågor. Men den ursprungliga 

intervjumanualen bestod av följande frågor: 

 

� Använder ni er av doft i er butik?  

� På vilket sätt använder ni er av doft? 

� Vilka resultat har ni märkt? 

� Tror ni det skulle vara en idé att införa doft i er butiksmiljö? 

� Hur tror ni doft påverkar era kunder? 

� Har ni själva varit med om att andra butiker använder sig av doft? 

 

Nedan presenteras butikerna jag har valt att besöka. Beskrivningarna av dem är mina egna och 

inte på något sätt butikens egna ord om sig själva. Jag förklarar kort vad min tanke var med 

besöket för just denna butik.  

Gant – en exklusiv märkes- och modebutik.  

Här tänker jag att eftersom det ingår parfymer i deras märke och de med all säkerhet har en 

noga studerad målgrupp borde de även ha tänkt att doften ”Gant” ska husera i deras butiker 

för att målgruppen ska ”känna igen sig”. Visst är det så. Butikschefen, som är en kvinna, 

berättar att deras manliga anställda har Gants parfym på sig. Än så länge finns inte en 

framtagen Gant-doft för kvinnor. Vid disken, framför kassaapparaten finns Gants parfym för 

herrar uppställda. Det finns även en ”test” för dem som vill prova på doften. Platsen är väl 

vald för att få kunder att få syn på parfymen och testa på den. Förhoppningsvis ”passar de på” 

att inhandla även den. 

Hon berättar att kunderna ofta frågar vad hon har för parfym och säger att när det väl kommer 

en doft från Gant ska hon på sig den, för att attrahera kunderna till att köpa parfymen. Att på 

ett annat sätt använda sig av doft i affären kan hon inte tänka sig. Ska det finnas en doft ska 
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det vara via parfym. Hon är dock noga med att inte ta på för mycket parfym för att kunder 

som är känsliga ska reagera negativt. 80 

Indiska – en butikskedja med orientaliskt mode och heminredning.  

Indiska har alltid luktat på ett speciellt sätt, enligt mig. Eftersom de har ett speciellt utbud från 

en ”speciell” kultur vet jag att det därför också doftar på ett annat sätt än vad som förekommer 

i ”andra” butiker. Men har de en strategisk plan bakom? 

Tidigare fanns så kallade ”brännare” inne i lokalen med oljor som gav en speciell doft, 

berättar ett butiksbiträde. Hon tyckte det var bra att ha väldoftande, orientaliska doft-oljor på 

det sättet att det gav kunden en upplevelse och goda associationer till deras stil. För att skapa 

en hemtrevlig och inbjudande stämning hade de till jul kanel och apelsindoft i butiken. 

Numera är det förbjudet att använda sig av brännare aktivt i lokalen och de har minskat på 

sortimentet och satsar mer på mode. Men det finns fortfarande en speciell doft då de har 

rökelser och doftljus som ger ifrån sig dofter som blandar sig med varandra. Butiksbidträdet 

både vill och inte vill ha tillbaka mer doft i butiken då hon återigen säger att det blir en 

speciell upplevelse att gå omkring i butiken och titta och känna på kläder, möbler och de olika 

tyger som finns. Samtidigt kanske de tappar kunder som är känsliga för olika dofter. 

Butiksbiträdet säger också att Indiska har en speciell karaktär och skapar en speciell känsla 

hos kunden på grund av deras ”riktade” utbud. Där ser hon att doft skulle kunna komplettera 

detta.81  

Fritidsresor – säljer resor över hela världen.  

Med tanke på Hawaiiexemplet vill jag ta reda på om det är något som kan förekomma hos 

Fritidsresor i konkurrensen med andra resebolag. Men de använder sig inte av doft i sina 

kampanjer för att sälja resor till ett speciellt resmål. Säljaren som jag pratar med tycker att det 

låter som en bra och rolig ide men tror inte att det är något som är på gång hos dem. När jag 

berättar om resebyrån som ökade sin försäljning med 8 % då de infört kokos-doft nickar hon 

och hänvisar till deras affischer som är deras sätt locka iväg folk till nya resmål. 82 

Korg och möbel – en inredningsbutik med märkesvaror.  

Här är min ”baktanke” att de använder sig av ”ny-soffa doft” eller liknande för att påverka sin 

kund. Men inte heller här har butiksbiträdet jag talar med hört talas om att man kan använda 

sig av doft för att locka till konsumtion. Doftljusen vid kassan är till för att det ska se trevligt 

ut och dofta gott, men inte på något sätt få kunden att köpa mer. När jag berättar mer om hur 

                                                 
80 Intervju 2008-01-03 med butikschefen för Gant i Norrköping Centrum 
81 Intervju 2008-01-03 med ett butiksbiträde för Indiska i Norrköping Centrum 
82 Intervju 2008-01-03 med en säljare för Fritidsresor i Norrköping Centrum 
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det kan vara och ger exempel tycker hon att det låter intressant men avvaktar med att göra 

något själv åt det hela. Men i framtiden ska hon hålla ögonen öppna.83  

Bodyline – underklädesbutik för kvinnor.  

Victoria Secrets är måhända ett bra mycket större företag är Bodyline. Men då de är en butik 

med kvinnor som målgrupp kanske de har anammat idén att doftsätta sina trosor också? Här 

känner de båda butiksbiträderna till att man kan använda sig av doft för att attrahera till köp. 

De vet om att det förekommer utomlands men är själva inte positivt inställda till att använda 

det i sin egen butik på grund av mindre bra doft-erfarenheter ”Det luktade lavendel så mycket 

att man hellre vill gå ut än gå in i butiken”. Efter en stunds prat om doft kommer de på att ha 

doft vid ingången för att locka in kunder men de vill inte ha in den i den övriga 

butiksverksamheten. 

Boomerang – en märkes klädbutik. 

Boomerang har inget eget doftmärke som Gant. Men för att i konkurrensen nå ut, undersöker 

jag om doft är något de har tänkt på. Dock. Att använda sig av doft är ingen ”hit”, tror 

butiksbiträdet och har en misstanke om att det skulle kunna fastna i kläderna vilket inte skulle 

gynna deras kunder. De har en julblomma vid disken för att skapa stämning runt juletid. Men 

om de blev erbjudna att få vara med för att ta fram en speciell doft att ha i butik för att 

attrahera kunder skulle de vara villiga att testa på. Efter en stund säger hon också att det skulle 

kunna vara en idé att ha doft vid ingången till butiken för att locka in kunderna.  

 

I Norrköpings centrum finns det tydligen inte ett utbrett underlag för att använda sig av doft 

för att attrahera till konsumtion som det ser ut idag. Intresset och nyfikenhet för att pröva på 

finns, men intrycket från nästan samtliga butiker är att det i så fall ska komma som ett 

erbjudande och inte något som de själva ska behöva söka upp eller be om. Mitt resultat 

behandlas ytterligare i den avslutande analysen. 

 

Sammanfattande analysdiskussion 

Vetenskaplig grund och forskning 

I min diskussion använder jag mig av den linjära spridningsmodellens olika steg som stationer 

för att återknyta till teorin och empirin. 

Den värld vi lever och konsumerar i förändras och idag finns ny teknik och kunskap som ska 

öka vår konsumtion. För att göra oss uppmärksamma på nya tjänster och produkter behövs 
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numera ytterligare ett medel, ett nytt medium för att locka just dig till att konsumera. En 

upplevelsebaserad butiksmiljö ska generera mer inköp är tanken. Men att använda sig av doft 

fyller fler funktioner och då det finns ett bibliotek av dofter för varje tillfälle bäddar det för en 

ny sorts marknadsföring eller känsla för ett varumärke. Oavsett om man är ett 

byggnadsföretag eller säljer skor.  

I mitten av 1800-talet kom forskning på att människans undermedvetna påverkar vårt 

medvetna beteende. Neutrala stimuli skapade respons när de retade andra stimuli som gav 

ifrån sig liknande eller samma respons. Löfgren konstaterar att en doft kan leda tillbaka 

kunderna till den produkt eller tjänst där de senast kom i kontakt med doften. PAD-modellen 

fungerar som ett ”mätinstrument” för att kontrollera hur kunden reagerar på sin omgivning. I 

och med att människans luktsinne har ett minne ger det möjlighet för marknadsförare att 

utnyttja detta till både befintliga som potentiella kunder.  

Amerikansk forskning visar att genom en trevlig butiksmiljö där doft ingår påverkar det 

sinnesstämningen och leder till att kunden stannar kvar längre i butiken. Detta stryks av 

Christina Gotzel som berättar att hjärnan påverkas och saktar ner upp till 5 % om butiken 

doftar gott. Detta kan sedan bidra till att kunden gör ett impulsköp. Samtidigt visar 

forskningen på att det inte alls är säkert att hjärnan påverkas av en doft. Det är ett inviduellt 

påverkningsarbete då vi är uppfostrade och har haft olika sinnesintryck under uppväxten.  

Till exempel tror jag att flertalet svenskar inte skulle dra paralleller till en barndoms glada 

sommardag med paj och saft om deras motorolja skulle dofta körsbär. Men det finns ändock 

en poäng med att ha en doftsatt motorolja. Oavsett vilken nation man tillhör, skulle man 

minnas och (förmodligen) vid nästa körsbärs-sammanträde, (kanske med ett körsbärsträd), 

komma att tänka på motoroljan. Om de tänker på den med ett positivt omdöme ”ja, det var ju 

en bra motorolja” har företaget lyckats. Konsumenten kommer ihåg produkten.  Det har 

bildats en ”känslomässig respons”. Effekten blir tydlig då minnet från lukten har satt sig fast 

och gör sig påmind när kontakten tas upp.  

Målet eller målen med att använda sig av en doft varierar utifrån vem som är beställare och 

vem som är mottagare. Beroende på vilken kultur man tillhör kan en ”positiv” doft uppfattas 

på olika sätt. Det är något som både McLuhan på samt Gunnar Hjalt är inne när de pratar om 

kulturer och vad som upplevs som positivt. 

Att ta fram en doft för en speciell målgrupp är vitt skilt. Här finns ingen enhetlig producent 

eller enhetlig mottagare utan det är det är en unik doft för vem man producerar för som tas 

fram för varje tillfälle. Företag som Senta Aromatic Marketing började inte producera dofter 
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på löpande band utan att först kontrollera hur marknaden såg ut och framförallt vad de 

tilltänka konsumenterna upplevde när de utsattes för doftpreparerade butiker.  

Vad som håller ihop de personer som kommer till tals i min uppsats är att samtliga är inne på 

att doft ger ett minne att koppla en produkt med. Doften hjälper till att lyfta fram positiva 

minnen. Men man bör ha i åtanke att likväl kan till exempel banandoft framkalla mindre bra 

minnen om man har blivit utsatt för något obehagligt i samband med banandoft. Ett 

tandläkarbesök som barn till exempel.  

Vår hjärna är en komplex historia. Vi vet inte fullt ut hur vår hjärna fungerar. Men man vet att 

doft etsar sig fast som ett minne och att vi därmed via doft får associationer till andra minnen 

eller varor och tjänster. Hur våra sinnen fungerar och samarbetar har en stor betydelse för hur 

doft kan utnyttjas i marknadsföring. Man vet att en mix av flera sinnen leder till en större 

upplevelse och påverkar därmed konsumenten positivt. Kunskaper om den absoluta tröskeln 

samt differenströskeln som påverkar hur våra sinnen samspelar kan doftkonsulter som 

Christina Gotzel arbeta utifrån för att kunna ta en så bra doft som möjligt. Flertalet forskare 

påstår också att hjärnan omedvetet kan ta emot doft utan att man egentligen är medveten om 

att man blir påverkad. Enligt forskaren Richard Axel är det först i hjärnan som doft uppstår. 

Han menar också att det är utifrån våra egna förväntningar och erfarenheter som doften 

tilldelas betydelse.  

Vad eller vem som producerar fram doften beror på vem som är den tilltänka konsumenten. 

Här finns ett samspel mellan ”A ”och ”C” utifrån den linjära spridningsmodellen. A är 

beroende av vad C tänker och tycker för att kunna ta fram en doft för att sedan i B använda 

sig av den för att locka till konsumtion. 

Under avsnittet ”den linjära spridningsmodellen” problematiserar jag vad som idag är ett labb. 

Den linjära spridningsmodellen utgår från vetenskap i första ledet. I det andra ledet tar andra 

vid och använder sig av det den presenterade vetenskapen ger ifrån sig.  Det kan ses som en 

något ”trevande forskning” som pågått inom doftområdet då det ännu är ett outforskat område 

även om det har forskats länge på det. Men. Om Gotzels konsultuppdrag består och det blir en 

gynnsam marknad för doft och det fungerar och förankras som all den övriga 

marknadsföringen som finns blir detta en viktig del. Då finns grunden för fortsatt forskning 

kvar. Det nya labbet blir själva marknaden där doften praktiseras och man tar reda på vad som 

fungerar eller ej. Det blir en påverkan på forskningen där andra ledet påverkar första ledet. 

Till exempel kommer säkerligen perceptionsforskningen påverkas av marknadslabben så att 

säga.  
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Mediet är doften 

McLuhan säger att vi har svårt att ”se” medierna. Med det menar han att de är integrerade 

med vårt sätt att leva. Doft, tror jag, är ett typiskt medium som vi har svårt för att ”se”. Det 

vill säga ”upptäcka” att det är doften som manipulerar oss till att stanna kvar i butiken och 

eventuellt leder till att vi köper den där varan vi inte hade tänkt. ”Mediet är budskapet” 

applicerat på doft kan ses som att det är doften som bär fram våra omdömen kring varan eller 

produkten. I min inledning nämner jag bilexempelet där bilar av samma modell blir bedömda 

som ”olika” på grund av att de doftar på ett speciellt sätt.  

Varje medium har sitt språk, fortsätter McLuhan. Doft har, enligt mig, flera språk då det kan 

användas inom många områden samt användas på flera olika sätt. På det sättet kan man som 

marknadsförare komma åt en stor målgrupp genom att manipulera olika personer på olika sätt. 

Genom att problematisera begreppet ”medium” och diskutera kring vad det är, finns det idag 

ingen tvekan om att doft tillhör den kategorin också.  

Både McLuhan och Löfgren lyfter fram den känslomässiga reaktionen vi får via medium. 

Richard Axel, nobelpristagare i medicin bekräftar deras antaganden genom att berätta om till 

exempel utställningar där tavlorna som visas kompletteras med en doftkudde för att få fram 

”rätt” upplevelse hos besökaren. Enligt McLuhans maskinexempel där meningen med 

maskinen är vad man gör med den blir tavlans mening genom att här blir den tillsammans 

med doften en god upplevelse för besökaren.  

Doft har ett stort inflytande på oss då i stort sett alla människor har ett positivt minne av en 

doft, som Gotzel säger i sin intervju. Att komplettera en tavelutställning med dofter är ett sätt 

att ”höja upp” upplevelsen och ge besökaren något ytterligare. Om det är en utställning där 

tavlorna är till försäljning, ser jag, att detta är ett bra knep att få någon att bli ”förälskad” i en 

tavla och ”bara måste ha”.  

När doft tillsätts ett annat medium blir det till ett ”innehåll” som McLuhan förespråkar. 

Doften har blivit ett kommunikationssätt för att nå fram till mottagaren. McLuhan hävdar att 

”innehållet” i sig är ett medium och därmed är doft, enligt McLuhans teorier ett sådant. Att 

vara medveten om att marknadsförare använder sig av doft kan hjälpa en konsument att inte 

bli ”förtrollad”, enligt McLuhan. Men med tanke på att det numera finns dofter som påverkar 

oss redan innan vi blir medvetna om att vi är påverkade kan det bli knepigt att kunna hävda 

”jag påverkas då inte av reklam”.  

Våra sinnens inbördes förhållande till varandra gör att doft har ett stort påverkningssätt. Våra 

sinnen kan tillsammans framkalla kära barndomsminnen eller andra känslor och minnen. Att 

doftminnet sätter igång en process i vår hjärna är ett sätt att locka till konsumtion. 
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Eftersom det finns många olika användningsområden samt beroende på vad man vill uppnå 

med att föra in doft - kan det fungera både som ett hett eller svalt medium? Enligt McLuhan 

är ett hett medium ett medium som bygger på ett sinne med där det finns riktligt med 

information. Han säger vidare att beroende på i vilken slags kultur ett medium befinner sig 

kan det avgöra om det blir ett hett eller svalt medium. Ett hett medium lämnar lite åt 

mottagaren att fylla i själv medan ett lågt medium kräver viss komplettering från mottagaren. 

Utifrån mina teorier och forskning samt exempel på där doft används vill jag påstå att doft 

kan fungera som både och, beroende på hur man använder sig av doften. I många exempel i 

min uppsats fungerar doften på så sätt att få kunden att ”uppleva” och associera sig bort och ta 

fram positiva minnen. Detta blir därmed ett starkt utslag och doften passar in under 

benämningen av hur ett svalt medium fungerar där mottagaren själv fyller i med information 

för att få en helhetsbild. Men jag tror även att doft kan komma att passa in under ”hett 

medium” också då marknadsförare arbetar för att få en doft att bli direkt förknippad med en 

vara eller tjänst. Det vill säga, de arbetar med att ta patent på vissa dofter. Det är svårt, men 

det finns ett fåtal produkter där man har lyckats mer eller mindre.  

Men kan det vara så att när doft tillsätts som ytterligare en dimension i marknadsföringen av 

en produkt kan doften ersätta de tankar och associationer man som kund annars ”behöver 

göra”. Här ersätter doften detta genom att redan finnas där och precis som ett fotografi vara 

fyllt med information. I exemplet med den doftsatta tennisbollen behöver kunden inte 

föreställa sig tanken på en gräsbana och hur det doftar för den doften finns redan där. 

McLuhan säger att medier är förändliga fenomen. Bortom traditionella medier finns det nya 

som än så länge är ”oupptäckta” eller inte är helt accepterade hos konsumenterna. Doft som 

medie, upplever jag är ett sådant.  

Att stuva om i de traditionella sätten att uppfatta tid och rum där doft är ett bra exempel på hur 

den kan föra dig till en annan ”värld” för en stund är precis vad marknadsförarna vill. Den 

tekniska utvecklingen möjliggör fler medium utöver de traditionella, som doft. McLuhan 

insåg detta då han påpekade att det känslomässiga, upplevelsebaserade sidorna hos människan 

kan förstärkas och eller påverkas med hjälp av nya medium.  

Bryggan mellan mediet och publiken 

Doftkonsulten Christina Gotzel har arbetat med marknadsföring i 15 år. I sina svar formulerar 

hon sig ”aktivt”. Precis som Byredos ägare Ben Gorham som också anser att doft är ett sätt att 

kommunicera var det henne ett naturligt nästa steg att inrikta sig på -  att använda doft som ett 

medium då hon ser att det går att ”adding aroma to overall communication”. För henne är doft 
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ett ytterligare steg i att kommunicera och för företagen i sin marknadsföring nå ut till sin 

kundkrets. Som Löfgren var inne på tidigare i min uppsats ser även Gotzel att genom en mix 

av olika kommunikationssätt tillför doft ännu en dimension för att påverka kunderna. 

Genom att hålla sig uppdaterad och läsa material från hela världen samt ha en god kontakt 

med sina kollegor i Storbritannien är hon påläst och vet vad som händer inom forskningen, 

även om hon inte känner till PAD-modellen. Men differenströskeln och den absoluta tröskeln 

är hon medveten om och förhåller sig till i sitt arbete.  

Gotzel blir en naturlig brygga mellan mediet och publiken (det vill säga konsumenterna i det 

här fallet). Hon tar tillsammans med kunden fram en doft som de tycker passar in för att locka 

till konsumtion. Här blir producenten även en del av publiken då de utgår från vad de vet vad 

som påverkar människans konsumtionval. På samma sätt arbetar Gorham som beskriver sina 

tankar bakom en doft och tillsammans med parfymörens sedan arbetar fram de rätta 

ingredienserna. Båda två förhåller sig till hur mottagaren då de vet att en doft kan skapa och 

framkalla minnen eller positiva upplevelser.  

Gorham talar även om ”trygghet”. En doft ska hjälpa till att få kunden att känna sig 

välkommen och trygg i sin miljö. I Gotzels exempel på där en doft har fungerat mycket bra är 

flygbolaget Singapore Airlines som besprutade sin karbin, luftsystem och parfymerade 

personalen med en speciell doft för att påverka sinnesstämningen hos sina resenärer. 

Resultatet blev att kunder föredrog att resa med dem framför andra flygbolag. Doften skapade 

ett ”lugn” och trygghet hos resenärerna.  

Gotzel undviker att arbeta med ”omkringliggande” doft. Hon arbetar på ett mer strategiskt sätt 

med sina dofter. I min undersökning i butiker i Norrköping upptäckte jag att det är precis det 

butikerna inte gör, om det de har någon slags doft överhuvudtaget i sina butiker.  

Det går att applicera Löfgrens olika benämningar på de butiker som har någon slags doft eller 

de som funderar på vilken slags doftfunktion de kan ta in. Men frågan är om butikerna är 

medvetna om vad det är de är inne och funderar över. Min undersökning visar på att de inte 

har ett utarbetat förhållningssätt som till exempel Gotzel har till doft. 

De dofter som förekommer i de butiker jag besökte var det främst en julblomma som hade 

som syfte att sprida julstämning. En ”temadoft” enligt Löfgren. Det förekom även doftljus hos 

Korg och Möbel där butiksbiträdet själv sa att det var till för att ”skapa stämning”. Men är det 

själva doften från ljuset som ”skapar stämning” som hon säger eller är det för att det är ett ljus 

som var och gemene svensk har på vardagsrumsbordet? Julblomman, är det för att den doftar 

på ett speciellt sätt som får kunden att associera till julen eller ser det ”bara bra ut” att den står 

där? Vad jag vill veta är ”vad är meningen” med att ta in en julblomma eller doftljus? Det 
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känns inte riktigt som de har tänkt på det utan snarare att ”det är något man gör för att det ser 

bra ut”. Men, det borde dofta bra också, vilket det enligt mig kan göra. Men det är något som 

butiksbiträderna inte riktigt insett fördelarna med?  

Butiken som stack ut i mängden var Indiska som tidigare arbetat på ett strategiskt sätt med 

brännare där de kunde använda sig av olika oljor för att ge kunden en ”upplevelse”.  

Gant, som enbart vill sälja sin egen doft har enligt Löfgren en ”doft för en hel produktgrupp”. 

De säljer enbart kläder och parfym från Gant. Vad de lyckas med genom att ha parfymen vid 

disken är att de, enligt Löfgrens lista över ”mål med att införa doft” är att de ökar 

igenkänningsgraden av doften och märket Gant. De ger produktinformation när kunden frågar 

vad det är de doftar för något och skapar uppmärksamhet åt sitt märke.  

Bodyline och Boomerang är inne på en så kallad ”funktionsdoft” när de båda pratar om att ta 

fram en doft att ha vid ingången för att locka in folk i butiken. En funktionsdofts syfte är att 

göra någon, här konsumenten, uppmärksam på något. I förlängningen skapar den 

uppmärksammade doften eventuell nyfikenhet hos kunden som väljer att stiga in i butiken. 

Att skapa en upplevelse via doft är nämnt många gånger i denna uppsats och Indiska blir mitt 

konkreta bevis på att det är något man (har) arbetar med. Men då lagen förbjuder brännare har 

även deras sortiment på denna avdelning också minskat. Indiska har fortfarande kvar rökelse 

och doftljus till försäljning vars dofter tränger fram ur sina förpackningar och lägger sig över 

det övriga utbudet i butiken. Indiska passar bra in på Löfgrens lista över användningsområden 

samt mål med att använda sig av doft. Indiskas olika dofter bildar en mix av samtliga 

användningsområden. De når även upp till en hel del mål med sin speciella framtoning emot 

andra butiker. De skapar uppmärksamhet, ger produktioninformation och stöttar olika teman, 

exempelvis kring jul då de har ”juliga dofter”. Indiskas igenkänningsgrad baseras på att de har 

ett orientaliskt dofttema i sina butiker. Butiksbiträdet pratar varmt om hur kunden därmed får 

en upplevelsebaserad stund i deras butik och därmed byggs märkeslojaliteten upp. 

Den butik som har minst doftanknytning är Fritidsresor som inte har någonting i doftväg i sin 

lokal eller, utefter vad säljaren vet, har planer på att inför doft i sina kampanjer för nya 

resmål. 

Dofter som nämns i min butiksundersökning är kanel-, apelsin och lavendeldoft. Kanel- och 

lavendeldoften nämndes även i försöket med butiken Spirit som alternativa dofter till att locka 

till konsumtion.  
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Slutdiskussion 

Utifrån den research jag har gjort tyder det på att doft är på antågande in i Sverige som ett 

medium för att öka vår konsumtion. Bland annat finns det ett flertal konsultföretag som 

arbetar med doft. Till exempel Byredo och Brand junction som har uppdrag bland företag 

både i Sverige och utomlands. De använder sig av doft för att de har insett att detta är ännu ett 

sätt att påverka oss konsumenter. Genom att använda sig av doft framkallar man 

uppmärksamhet, igenkännlighet eller får fram en speciell stämning. Doftens breda 

användningsområde gör att i stort sett alla företag på ett eller annat sätt kan använda sig av 

doft. Antingen på sitt kontor, i broschyrer eller i sin butik. Man kan även ta fram doftsatta 

produkter. 

Men det är inte vanligt förekommande att använda sig av doft, utifrån min undersökning i 

Norrköpings Centrum där ingen arbetade med doft på ett strategiskt sätt så som Christina 

Gotzel gör. Inte heller Spirit, klädbutiken som redan 2005 fick ”provtesta” att utsätta sina 

kunder för doft har idag doft i sina butiker med motiveringen att de inte kan se några stora 

fördelar med att ha doft.  

I de butiker jag besökte är doft fortfarande ”främmande” och det tycks finnas en osäkerhet 

kring om doft verkligen fungerar på det sättet som jag har pratat utifrån. Dock finns 

nyfikenhet på att prova på så länge doften inte sätter sig i kläderna eller påverkar deras kunder 

på ett negativt sätt, till exempel doftkänsliga personer.  

Jag tror att butikerna skulle tjäna på att använda sig av doft då fördelarna med doft är tydliga. 

Doft har, som jag har visat, flera olika användningsområden och via de exempel jag har 

presenterat når man olika mål med att ta in doft. Men frågan är i vilken slags butiksmiljö doft 

kommer slå igenom i Sverige? Det finns ännu, enligt mig, ett glapp mellan Christina Gotzel 

och butikerna då de flesta jag har pratat med inte har hört talas om att använda sig av doft på 

det sätt Gotzel gör. Kommer doft först och främst till den så kallade ”lyxmarknaden”? Är det 

stora bilföretag som kommer ta in doft, så som det är de stora hotellmärkerna, Berns till 

exempel har gjort? Är det därför som jag inte direkt hittade en butik som arbetar utstuderat 

med doft på ett riktat sätt?  

 

Inom hjärnforskningen har man lyckats ta reda på hur vårt luktsinne är uppbyggt. Men man 

vet fortfarande inte var doften uppstår. Är det först i hjärnan doften uppstår precis som med 

färg, smaker och toner? Om ett svar på den här frågan kommer fram, hur ska doftkonsulter 
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utnyttja det i sin vidare marknadsföring?  Jag tänker att vi människor uppfattar färg på olika 

vis. En blå nyans som i ”mina ögon” är jättefin kanske inte alls får samma respons hos min 

vän som mer ser den som ”helt vanligt, inget speciellt med den inte”. Är det likadant med 

doft? Under mina biologilektioner fick jag lära mig att män och kvinnor reagerar på varandras 

utsöndrade (naturliga) dofter. Att kunna kartlägga hur och om vi, män och kvinnor reagerar 

olika på doft finns det (enkelt resonerat) här en enorm marknad att påverka vårt medvetna.  

Jag har även sett, även om det inte är något jag har tagit upp i texten att det finns enorma 

marknader för att använda sig av doft. Inte bara inom marknadsföring utan även inom 

området medicin till exempel.  

 

Problem jag ser med att inför doft som ett led i marknadsföringen i Sverige är om dofter är för 

abstrakta för att vi ska kunna koppla ihop dem med ett varumärke? Än så länge har de företag 

som försökt patentsätta en eller flera dofter inte lyckats speciellt väl även om det finns de som 

har fått igenom en registrering. Men då reklam blir mer och mer upplevelsebaserad tycker jag 

att det är ett naturligt sätt att även använda sig av doft för att ”komma åt” oss konsumenter.  

 

Förslag på vidare forskning 

Vår hjärna är föränderlig och formbar. Gäller detsamma för vårt luktsinne? Förmodligen är 

blinda bättre tränade på att lukta än andra. Hur påverkas blinda personer av en 

marknadsföring som tenderar att innehålla doft i framtiden?  

Idag är vi medvetna om de flesta medium som finns så som TV, radio eller Internet. Varför är 

vi inte medvetna om doft? Och på vilket sätt kommer vi att förhålla oss till doft som ett 

medium? Det finns grund för att återigen starta en diskussion utifrån McLuhans resonemang 

om vad ett medium är för något och hur vi ska förhålla oss till det. Även om alla inte 

samspråkar med McLuhan har hans teorier från 60-talet än idag bra grund och mycket av det 

han påstår finns det belägg för.  
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