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Abstract 

 

The purpose of this master thesis is to examine to what extent scent influences the buying 

behaviour of consumers. The research question is as follows: ‘In which way do scents 

influence consumer buying behaviour and how can the significance of scent be applied to 

Kotlers theory of influences on consumer behaviour. 

 

To answer the purpose we have used Kotler’s theory “Influences on Consumer Behaviour” as 

an analysis instrument in our research. The theory consists of four different factors; cultural, 

social, individual and psychological. We have primarily collected information from 

internationally acknowledged research journals relating to scent and consumer behaviour. 

 

TV advertising, radio and newspapers are very expensive to use in marketing, and are maybe 

not as efficient as previously assumed. An issue the companies need to address is how to 

attract the customer’s attention. One way would be to introduce more senses and specific 

scents. A great number of international studies have proved the great advantages to use scents 

because the memory for scents is strong and long-lasting. By stimulating the consumers with 

familiar scents companies will be able to direct the consumer mind back to the product or 

service associated with this particular scent. Despite the fact that the scents seem to have a 

grate influence on consumers, the research carried out in this field is comparatively limited. 

 

 

 Keywords: scent, odor, smell, consumer behavior, marketing, selling 
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Sammanfattning 

 

Uppsatsen syftar till att skapa en ökad förståelse i hur dofter påverkar konsumenters 

köpbeteende med forskningsfrågan: på vilket sätt kan dofter påverka konsumentens 

köpbeteende och hur kan doftens betydelse appliceras på Kotlers teori? 

 

För att kunna besvara våra frågor har Kotlers teori konsumentens köpbeteende använts. Teorin 

består av fyra olika faktorer: kulturella, sociala, personliga och psykologiska.  Som 

analysverktyg har forskningsartiklar från internationellt erkända undersökningar används som 

tagit upp doftens inverkan på konsumenternas köpbeteende.  

 

TV-reklam, radio och tidningar har visat sig vara väldigt dyra och kanske inte fullt så 

framgångsrika som man tidigare trott. Internationella studier visar att det är en stark fördel att 

arbeta med dofter då doftminnet är starkt och långvarigt. Genom att stimulera konsumenterna 

med en bekant doft kan denna leda de tillbaka till den produkt eller tjänst där de senast kom i 

kontakt med doften. Trots att doften verkar ha en stor inverkan på konsumenter så verkar 

forskningen inom detta område vara begränsad. 

 

 

Nyckelord: konsumenters köpbeteende, doft, lukt, markandsföring, försäljning  
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1. Inledning 

 

Under inledningskapitlet, bakgrund, beskrivs sinnenas betydelse för att människan ska kunna 

uppleva världen. Under problematiseringen beskrivs olika metoder för företag att nå ut med 

sin information till kunderna. Bristen på forskning och doftens inverkan och användning 

beskrivs under samma kapitel. Därefter beskrivs syfte och forskningsfrågor samt en biologisk 

förklaring för hur luktsinnet fungerar. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

I slutet av 1990-talet blev Rolls Royce uppköpt av BMW och tog på sig an att tillverka en helt 

ny Rolls Royce bil. Företaget lyckades med att uppfylla förväntningarna på att framsälla den 

nya bilen men kunderna var däremot inte lika övertygade. Efter omfattande undersökningar 

kom företaget fram till att den gamla doften av maghony, juteväv, läder och ull inte infann sig 

i de nya bilarna. BMW spenderade hundratusentals dollar för att på konstgjord väg återskapa 

den gamla nybilsdoften som fanns i en speciell modell från 1965. Företaget applicerar numera 

denna doft på sätenas undersida innan bilarna lämnar fabriken allt i ett steg att tillfredställa 

sina kunder. (Lindstrom, 2005) 

 

Singapore Airlines är ett företag som har anammat doften som ett sätt att marknadsföra sitt 

varumärke. Doften Stefan Floridian Waters har blivit något av en signatur för företaget. Den 

används av den kvinnliga delen av besättningen och appliceras även på de varma handdukarna 

som delas ut till passagerarna. Aromen av doften har som syfte att ge passagerarna en känsla 

av att de redan har anlänt till Asien. (Lindstrom, 2005) 

 

1.2 Problematisering  

 

Att sälja produkter eller tjänster är nödvändigt för ett företags överlevnad. Hur företaget når ut 

med informationen till kunderna är dock inte lika självklar. Länge har ungefär samma 
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marknadsföringsstrategi använts för att nå ut med produkter till konsumentledet – det sker via 

synen eller hörseln. 

 

För att annonsera en dag med en panoramabild i Dagens Nyheters första del kostar 259 440 kr 

(DN, 2006). Således kostar fyra dagars annonsering mer än 1 miljon kronor. Ett problem med 

dagstidningar är också att de i regel slängs efter läsning. 

 

Enligt Grevelius (2006) som kontaktades på TV4 kostar det 150 000 kronor för en 

”kvällsspott” i TV4 att annonsera fem gånger per dag. Under en vecka kostar det således 

5 250 000 kronor. Ett problem med TV-reklam är att många tittare väljer att zappa eller byta 

kanal i samband med att det blir reklam. Vi tror även att i många fall reklamen kan upplevas 

som irriterande och störande avbrott, vilket eventuellt kan ge negativa associationer till 

företaget eller till produkten. Många gånger väljer tittaren kanske att göra andra 

sysselsättningar under reklamavsnittet.  

 

Internetannonseringen växer lavinartat och utgör en allt större del av företagens 

marknadsföringsbudget går till annonser och kampanjer på nätet. 24 timmars exponering på 

MSN:s förstasida kostar nästan dubbelt så mycket som en 30-sekunders ”spot” under 

Desperate Housewives som har 26 miljoner tittare i USA. (Andersson, 2006) Ett annat 

exempel är Fritidsresor som under perioden september till februari 2005/06 betalade 84 

miljoner kronor för bannerexponeringar, internetreklam (Wihlborg, 2006) för att nå ut med 

informationen till målgruppen. Att annonsera via webben har dock inte visat sig vara fullt så 

effektivt som man tidigare trott. Forskning visar att vana användare på nätet snabbt utvecklar 

olika slags strategier för att undvika annonser.  

 

Mätningar av dataanvändarnas ögonrörelser visar att de många gånger inte ens tittar på de 

delar av webbsidorna där annonserna normalt finns. En anledning till detta kan vara att 

reklamen som blinkar och skriker efter uppmärksamhet upplevs som alltför störande. 

Dataanvändaren försöker utföra det han eller hon kom till webbplatsen för att göra så snabbt 

och effektivt som möjligt och stänger därför både medvetet och omedvetet ute reklamen. 

(Andersson, 2006) 
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Nedanstående bild visar hur reklamkakan såg ut året 2005.  

 

Figur 1. Reklamkakan 2005 (IRM, 2006) 

 

Figur 1 visar att TV:n utgör en fjärdedel av den sammanlagda andelen reklam i Sverige, 

därefter kommer press, radio, bio och utomhusreklam. I denna modell riktas reklamen enbart 

till två av människans sinnen, nämligen synen och hörseln. Detta stämmer även överens med 

studier som påvisar att nästan all annonsreklam, ca 83 procent, är visuell. Detta är dock en 

förvånansvärd marknadsföringsstrategi då våra känslor till 75 procent styrs av lukter som vi 

känner igen. Av våra fem sinnen rankas känseln som lägst medan doften upplevs som starkast. 

Doften är den enda av de fem sinnena som uppfattas direkt av hjärnan och som snabbt kan 

förändra sinnesstämningen. (Wilke, 1995) Konsumenter kan välja att inte se genom att 

blunda, men vi kan inte motstå dofter då vi inte kan sluta att andas. Det är därför 

förvånansvärt att marknadsförare inte fokuserat mer på doften inverkan på konsumtionen, då 

vi så kraftigt blir influerade av detta. 

 

Trots att doften verkar ha en stor inverkan på konsumenterna verkar det ha forskats lite inom 

detta område. Vid en sökning med sökorden doft och konsumentbeteende i sökmotorn 

www.google.se visas enbart 16 poster. I en sökning i svenska forskningsdatabaser såsom 

Svenska ekonomiska forskningsrapporter o. artiklar,  Scandinavian Working Papers in 

Business Administration och Scandinavian Working Papers in Economics fanns inga poster. 

Först när vi börjat söka i de stora internationella databaserna såsom Business Source Premier, 

JSTOR och PsycINFO började vi finna forskning inom detta område. Detta påvisar att 

forskningen inom området dofter är tämligen begränsat, inte minst i Sverige.  
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Internationella studier visar att det är en stark fördel att arbeta med dofter, då doftminnet är 

starkt och långvarigt. Genom att stimulera konsumenterna med en bekant doft kan detta leda 

konsumenten tillbaka till den produkt eller tjänst där hon eller han senast kom i kontakt med 

doften (Löfgren, 2003).  

 

Philip Kotler har ett stort inflytande i Sverige med hjälp av hans böcker i marknadsföring. I 

hans bok Principles of marketing beskriver han om konsumenternas köpbeteende, en teori 

som består av följande faktorer: kulturella, sociala, personliga och psykologiska. Det vore 

intressant att se om Kotlers generella teori om konsumenternas köpbeteende även går att 

applicera på området dofter.  

 

Med hjälp av dagens teknik finns det stora möjligheter att tillverka dofter syntetiskt, vilket i 

sin tur borde ge stora möjligheter att finna den ”rätta doften” för den segmenterade 

kundgruppen företaget vänder sig till. Några anledningar till varför ett företag kan använda 

doften i marknadsföringen är flera, några av dessa är:  

 

• för att skapa uppmärksamhet 

• ge produktinformation 

• stötta ett särskilt tema 

• öka igenkänningsgraden 

• öka det upplevda värdet 

• för att bygga upp märkeslojalitet  

• kommunicera produktegenskaper (Löfgren, 2003).  

 

Genom att utsätta en individ i en miljö för omgivande stimuli, kan konsumentens beteende 

påverkas. Företag kan nyttja dofter för att göra miljön mer angenäm, eller för att manipulera 

konsumenters köpbeteende. (Knasko, 1992) Lindstrom menar att företag på senare tid fått upp 

ögonen för möjligheten att använda dofter i samband med försäljningen av produkter och 

tjänster. (Lindstrom 2005)  

 

Intressanta antaganden om ökad försäljning av produkter genom nyttjande av olika dofter ger 

nya explorativa horisonter för modern marknadsföring. Enbart parfymindustrin beräknas 

omsätta 100 miljarder varje år (Marklund, 2006). Vid husförsäljning kan säljaren köpa 
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nybakad bulldoft på burk och vid en bilförsäljning nybilsdoft för att ge känslan av en ny bil. I 

ett experiment spred en amerikansk resebyrå kokosdoft i en resebutik, och det visade sig att 

butiken sålde 8 procent mer resor till Hawaii än de normalt sätt gjorde. Det finns till och med 

företag som försöker sälja speciella ”feromonparfymer” som ska hjälpa singlar att bli mer 

attraktiva.  (http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=85377#2)   

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse i hur dofter påverkar konsumenters 

köpbeteende.  

 

1.4 Forskningsfråga 

 
• På vilket sätt kan dofter påverka konsumentens köpbeteende?  

• Hur kan doftens betydelse appliceras på Kotlers teori? 

 

1.5 Luktsinnet 

 
Mot bakgrund av forskningsintresset av dofter ges här en kort beskrivning av luktsinnet. I 

näsans slemhinna finns miljontals nervceller och i varje cell finns en luktmottagare. I 

människokroppen finns cirka 350 olika luktmottagare eller doftreceptorer som känner av 

doftämnen i samband med att vi andas in. Receptorerna startar en process som leder till att 

människan känner av en doft. Via nervbanor, luktnerven, transporteras doftsignalen till olika 

delar i hjärnan där de nya minnena lagras, doften kan sedan framkalla en känsla eller ett 

minne hos individen, eller lagra ett nytt minne. Nobelpristagarna i medicin 2004 Buck och 

Axel vann priset för att ha följt doft molekylerna från det att de träffar näsans slemhinna tills 

det att vi medvetet uppfattar doften. Nedan presenteras en bild på hur människor hanterar 

dofter: 
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Figur 2. Odorant Receptors and the Organization of the Olfactory System 

http://nobelprize.org/medicine/laureates/2004/press.html 

 

Luktslemhinnan sitter uppe i näshålan och är uppbyggd av miljontals nervceller. På ytan av 

varje enskild nervcell bara finns en sorts luktreceptor som är oberoende av varandra. När 

människan andas in fångar luktreceptorerna in de små molekyler som utgör doftämnena. 

Varje nervcell i luktslemhinnan skickar ut tunna nervutskott till hjärnans primära luktområde: 

luktbulben. Den är uppdelad i små områden, så kallade glomeruli.  

 

Varje doftämne, eller luktmolekyl, känns igen av en uppsättning luktreceptorer där varje typ 

av receptor används om och om igen. Varje enskild typ av luktmolekyl känns alltså igen av en 

specifik kombination av receptorer. Denna kombinatoriska kodning gör systemet särdeles 

finstämt och ligger bakom att vi med våra knappt 350 olika receptorer ändå kan särskilja 

uppåt hundra tusen olika dofter.  

 

Denna exakta organisation återfinns även i luktbulben, där varje enskild glomerulus bara 

aktiveras av nervutskott som kommer från nervceller som har samma slags luktreceptor. Från 

varje glomerulus leds informationen vidare via så kallade mitralceller. Dessa leder i sin tur 

informationen om vilken typ av luktreceptor som aktiverats vidare till högre områden i 

hjärnan. (Buck & Axel, 1991) 
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1.6 Disposition  

 

 
Figur 3. Uppsatsens disposition 

 

  

I inledningskapitlet ges en bakgrund med exempel på hur doften kan användas. Under 

problematisering beskrivs ett antal olika marknadsföringsstrategier företag kan använda för att 

nå ut med budskapet till konsumenterna. Därefter beskrivs syfte och forskningsfrågor samt en 

förklaring hur luktsinnet fungerar. I kapitel två beskrivs den metod som används i uppsatsen, 

här beskrivs ämnesval och hur vi gått tillväga för att åstadkomma denna uppsats. Under 

kapitel tre beskrivs den teoretiska utgångspunkten för doftens inverkan, här beskrivs 

forskningsexperiment, hur företag nyttjar dofter i sin marknadsföring samt doftföretag som 

har till uppgift att hjälpa andra företag att arbeta med dofter. Kapitlet syftar till att fungera 

som en utgångspunkt för vår analys av Kotlers teori om konsumentens köpbeteende.  

 

Under kapitel fyra beskrivs Kotlers teori om konsumentens köpbeteende med dess fyra 

beståndsdelar: kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer. Kotlers verk ligger 

som grund för svensk grundutbildning i marknadsföring och av den anledningen valde vi hans 

teori som en utgångspunkt för vår uppsats. Teorin fungerar som en ramp för vår analys av 

doftens inverkan på konsumentens köpbeteende.   

 

I kapitel fem analyseras Kotlers teori med den information som presenteras under kapitel tre. 

Vi försöker här att applicera doftens inverkan på de kulturella -, sociala -, personliga - och 

psykologiska faktorerna i denna teori. Detta för att få klarhet i vad doften innebär för 

konsumentens köpbeteende. Slutsatserna presenteras under kapitel sex, här presenteras vad vi 

kommer fram till samt besvaras forskningsfrågorna. Kapitel sju diskuterar doften som 

marknadsföringsmedel samt presenteras förslag på vidare forskning. 
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2. Metod 

 

2.1 Förförståelse och ämnesval 

 

Forskare kan inte frångå sin egen förförståelse och tolkning i samband med undersökningar 

och därigenom är forskare aldrig neutrala. Skribenterna av denna uppsats har som formell 

akademisk bakgrund läst sju terminer vid Stockholms universitet med huvudämnet 

företagsekonomi. Rudy Kerimo har läst allmän inriktning med kurser inom organisation och 

markandsföring. Anders Westlund har läst på MarknadsAkademien, en 

markandsföringsinriktning samt läst pedagogik med inriktning mot personalutveckling vid 

Uppsala universitet.  

 

Våra studier på universitetet har gett oss ett förhållningssätt till olika marknadsföringsteorier 

och även öppnat upp våra sinnen för kritiskt tänkande och analyserande av texter och teorier. 

Detta föranledde vår reflektion av saknaden av forskning där företag använder sig av 

luktsinnet i marknadsföringens syfte. Vi har nog alla köpt med oss en pizza i samband med att 

vi gått förbi en pizzeria eller vänt oss om efter en tjej som luktade gott eller rynkat på näsan 

för svettlukten på ett fullsatt tunnelbanetåg. Våra sinnesorgan får oss ibland att handla på ett 

oförklarligt sätt, ett fenomen vi valt att undersöka närmare med hjälp av en allmänt 

vedertagen teori och forskningsartiklar. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

 
Holme & Krohn Solvang (1991,1997) menar att, när syftet med en undersökning är att öka 

förståelsen av ett studerat problem och inte att pröva generell giltighet är kvalitativ metod 

lämplig. Kvalitativ metod utmärks av närhet till informationskällan. Kvalitativ metod lämpar 

sig vid studier av tänkande och handlande personer och när syftet är att få tillgång till deras 

uppfattningar om ett fenomen. Då vårt syfte är att skapa en ökad förståelse i hur dofter 

påverkar konsumenters köpbeteende menar vi att en övervägande kvalitativ metod är lämplig 

att använda i undersökningen.  



 16

 

Det finns två övergripande tillvägagångssätt, forskande eller utredande, därefter bestäms 

vilket sätt problemet ska angripas. Två olika angreppssätt är deduktiv och induktiv metod 

eller bevisandets respektive upptäcktens väg (Holme & Solvang, 1997, s. 51). Följande 

modell beskriver de båda angreppssätten: 

 

 
Figur 6. Induktiv och deduktiv ansats (Wiederheim-Paul & Ericsson, 1991, s. 150) 

 

Abduktiv metod är en tredje metod som ligger mellan den induktiva och deduktiva metoden 

och går ut på att forskaren använder sig av en interativ process vid arbetet med studien och 

pendlar mellan teoriperspektivet och empiriperspektivet. Abduktionen kombinerar induktion 

och deduktion genom att den använder teori och föreställningar och under processens gång 

utvecklas det empiriska tillämningsområdet successivt, samtidigt som teorin justeras och 

förfinas. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 22ff) 

 

Vi har använt oss av ett abduktivt angreppssätt i vår uppsats, då det i dagens 

marknadsföringslitteratur finns väldigt begränsad information om doftens påverkan. Vi 

började med en induktiv undersökning och tog reda på vilka undersökningar som gjorts inom 

området dofter och konsumtion. Efter att vi fått en uppfattning över forskningsläget gick vi 

över till den deduktiva processen och försökte finna marknadsföringsteorier som kunde utgöra 

analysverktyg. Vid sökandet efter teori kom vi emellertid fram till att dagens marknadsförings 
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teorier i hög grad verkar ha gått miste om doftens inverkan. Vi beslöt oss därför för att 

använda en välkänd teori inom marknadsföringen för att undersöka en möjlig utveckling av 

teorin.  

 

2.3 Litteraturundersökning 

 

Vid den första litteraturundersökningen fann vi att väldigt litet är skrivet inom området doft 

och konsumtion. För att få en generell bild av området utfördes en sökning på Internet med 

hjälp av sökmotorn Google. Sökresultatet visade tydligt att det var väldigt sparsamt skrivet 

inom detta område. I de svenska forskningsdatabaserna ” Svenska ekonomiska 

forskningsrapporter och artiklar”, ”S-WoBAm” och ”S-WoPEc” fanns inga poster skrivna 

inom vårt undersökningsområde. Det var först vid sökning i de internationella ekonomiska 

databaserna: ”Business Source Premier”, ”JSTOR” och psykologisk och biologiska 

databaserna ”PsycARTICLES”, ”PsycINFO” och ”Medline PubMed” som vi började finna 

relevant forskningsmaterial.  

   

I studien har vi haft ambitionen att använda kritiskt granskade forskningsartiklar, Peer 

Reviewed artiklar i så hög grad som möjligt. Inom området där det ännu inte finns någon 

forskning gjord har vi valt att även använda mindre vetenskapliga artiklar. Ett problem som 

emellertid uppkommer i samband med att läsa andras arbete är risken för feltolkningar, både 

förståelsemässigt och språkmässigt. Vi har dock med bästa förmåga försökt att ge texterna en 

så rättvisande bild som möjligt. I och med att de flesta artiklar som använts kommer från 

internationellt erkända tidskrifter har vi valt att inte vara kritiska till hur undersökningarna har 

gått till utan utgår att de har gjorts i enlighet med internationell praxis. 

 

Valet av vilken övrig litteratur som skulle användas var tämligen enkel, då det fanns väldigt 

litet skrivet om dofter och konsumtion. Vi har försökt att använda den litteratur som finns 

tillgängliga i böcker och tidskrifter. Urvalet har gjorts utifrån forskningens tyngd och en 

relevans avseende att artikeln handlar om konsumtion och doft.  
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2.4 Textanalys 

 

Den komparativa analysens syfte är att jämföra olika texter eller genrer för att undersöka 

likheter, skillnader och påverkan dem emellan (Hellspong, 2001, s. 79). Frågor som bör 

ställas vid en komperativ analys är hur texterna liknar och skiljer sig åt innehållsmässigt. 

Vilka teman tar de upp? Vid studier mellan två genre bör man undersöka vad det finns för 

likheter, skillnader och påverkan mellan texterna. (ibid. s. 80f). Ambitionen med att jämföra 

för att utveckla teorier är att hitta förklaringar om hur fenomenet som intresserar oss hänger 

samman med andra fenomen. 

 

2.5 Övervägande metod 

 
Uppsatsens syfte är att skapa en ökad förståelse i hur dofter påverkar konsumenters 

köpbeteende. För att svara på detta syfte så hade vi kunnat utföra en kartläggning, vilket även 

var den första tanken med denna uppsats. Kartläggningen hade kunna behandla hur 

konsumenter reagerar på Bake-off produkter, nybakt bröd och nygrillad kyckling i 

livsmedelsbranschen. En annan tanke var att intervjua marknadschefer i en rad bolag för att se 

om och i så fall hur dessa skulle kunna användas som marknadsföringsmedel. Vi ansåg dock 

att den formen av undersökning skulle ge ett konstaterande, så ser det ut. Att nyttja en allmänt 

vedertagen markandsföringsteori som analysverktyg, presentera den och försöka utveckla 

med hjälp av flertalet redan utförda studier såg vi som en betydligt större utmaning.  

 

2.6 Metod för datainsamling 

 
För att läsaren enkelt ska förstå hur doften kan användas, har vi valt att använda flertalet 

studier som belyser doftens inverkan. På detta sätt hoppas vi få ett betydligt större stöd för 

förståelsen för hur doften påverkar konsumtionen. Forskningsartiklarna som använts 

presenteras i korthet för att läsaren enkelt ska få en större förståelse för doftens 

användningsområde. I de fall läsaren vill fördjupa sig ytterligare inom något specifikt område 

så finns källor tydligt inlagda för att ta del av det mer utförliga arbetet.  
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2.7 Databearbetning 

  

Genom att jämföra artiklar har vi försökt att finna ett mönster som sedan omformats till 

rubriker. De underrubriker som utkristalliserats har sedan blivit våra analysverktyg. På 

induktiv väg har sedan dessa analysverktyg speglats mot befintlig teori, nämligen Kotlers 

teori om Konsumenters köpbeteende. Resultaten som framkommit härleddes således 

abduktivt. Under kapitel fem, analyseras teori och empiri på följande vis: 

 

 
Figur 7. Analys av teori och tidigare forskning (egen modell) 

 

De analysverktyg som användes är: kulturella faktorer, sociala faktorer, personliga faktorer 

och psykologiska faktorer. Med doften menas tidigare forskning som presenteras under 

kapitlet teoretisk utgångspunkt utifrån doftens inverkan. Kotlers teori jämförs med tidigare 

forskning för att uppmärksamma om doften har förbisetts som del av marknadsföringen. På 

detta sätt försöker vi att ta reda på vad luktsinnet innebär för vårt köpbeteende med hjälp av 

en allmänt vedertagen teori och för att undersöka om hur fenomenet doften förhåller sig till 

befintlig teori.  
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Kapitel 3 
Teoretisk utgångspunkt  

för doftens inverkan



 21

 

3. Teoretisk utgångspunkt för doftens inverkan 

 

Doften kan användas i olika syften, nedan presenteras dofter som används i lokaler, 

produktrelaterade dofter, hur dofter kan användas tillsammans med service. Utöver hur 

dofter används beskrivs även två företag som har specialiserat sig på att arbeta med dofter. 

 

 

3.1 Dofter i lokaler  

 

I Davies, Kooijman och Ward artikel “The sweet smell of success: olfaction in retailing” 

undersöks hur dofter kan tillämpas inom detaljhandeln. Författarna har haft Mehrabian och 

Russels (1974) arbete som utgångspunkt för sin undersökning. Verktyget som använts är 

Gulas och Bloch (1995) modell för att beskriva forskningsläget inom dofter. I artikeln sker en 

fokusering på den stimuli-organism-respons (S O R) som baseras på Mehrabian och 

Russels arbete. Författarna föreslår att omgivningen påverkar individer genom attraktion eller 

undvikande beteende och menar att det finns tre olika sorters känslostadier: välbehag, 

uppväckande och dominans. Denna kombination påverkar om en person vill stanna kvar i ett 

visst område eller gå därifrån. (Davies et al. 2003) De företag som bättre förstår möjligheterna 

i att binda samman designens egenskaper har möjlighet att påverka individerna på ett unikt 

sätt.(Merrillees och Miller 2001)  

 

I studien "Impact of ambient odors on mall shoppers’ emotions, cognition, and spending” 

behandlas effekten av tillsatt doft i ett köpcenter och dess påverkan på konsumenters 

köpbeteende. Författarna använder sig av två olika modeller. Den ena härrör från Mehribian 

och Russels forskning (1974) samt Donovan och Rossiter (1982) där dofter framkallar lust 

och tillfredställelse och därmed en attraktion eller ett undvikande beteende. Den andra 

modellen baseras på Lazarus (1991) upptäckter om cognitive theory of emotions. De 

föreslagna modellerna tillämpades i ett köpcenter strax utanför Montreal i Kanada. Det var 

första gången någon utförde experiment av denna omfattning och karaktär i en icke 

kontrollerad miljö det vill säga utanför laboratorier eller simulerade miljöer. Experimenten 

genomfördes under två veckor och respondenterna delades in i två kontrollgrupper, givetvis 
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omedvetna om att de deltog i ett experiment. Författarna vidtog åtgärder genom att informera 

köpcentrets ansvariga om att rabatter och andra rea varor inte fick förekomma under de två 

veckor experimenten pågick. (Chebat & Michon, 2003) 

 

Den första kontrollgruppen utsattes inte för några dofter överhuvudtaget. Det fanns inte heller 

några aggressiva dofter som utsöndrades från mat – och parfymaffärer. Däremot så utsattes 

den andra kontrollgruppen för en mild citrusdoft längs med köpcentrets korridorer. Cirka 10 

apparaturer utsöndrade denna doft i tre sekunder var sjätte minut. (Chebat & Michon, 2003) 

Frågeformulär delades ut av studenter som ombads att inte ha någon parfym på sig. De 

berörda individerna var inte medvetna om att frågeformuläret syftade till att ge en inblick i 

deras köpbeteende efter att ha utsatts för doften. Kunderna trodde sig helt enkelt fylla i ett 

vanligt frågeformulär om deras shoppingrunda. Sammanlagt utsattes cirka 145 individer för 

doften och fyllde i frågeformuläret. Författarna kunde efter experimentet dra följande slutsats 

av sin studie: Dofter hjälper till att skapa en tillfredställande bild av miljön i ett köpcenter, och 

indirekt även en positiv bild av kvalitén på produkterna. Det föreslås också att återförsäljare 

använder sig av doft som en del av sin marknadsföring för att därmed utöka sin försäljning. 

(Chebat & Michon, 2003) 

 

Riksdagen beslutade den 12 maj 2004 att från och med den 1 juni 2005  är det förbjudet att 

röka på alla kaféer, restauranger och krogar i Sverige. Riksdagen har bestämt att kaféer, 

restauranger och krogar ska vara rökfria. (Cecilia Doyle, 2004) Rökförbudet har inneburit att 

det luktar svett och prutt, vilket medfört att gästerna inte har kunnat trivas när de varit på 

krogen. Detta har skapat ett behov av luftrensare och doftutsöndrare för att göra lokalerna mer 

attraktiva. Kokos, persika eller nybakade kanelbullar (Treijs, 2006) är dofter som idag kan 

användas för att göra lokalerna mer trivsamma. Affärskedjan Harrys i Helsingborg 

intervjuades av Svenska Dagbladet och berättade att krögaren gjort doften till en del av hans 

koncept.  – Vi testade ett antal olika dofter och kom fram till att persika fungerade bäst. 

Lukten är så svag att den bara ger bara en allmän känsla av välbehag. Maskinerna som 

utsöndrar doften stängs av när vi har middagsgäster och sätts på igen under kvällen, berättar 

krögaren Henrik Hjort. Att Absolut Vodka använde sig av persikodoft vid lanseringsturnén av 

sin persikovodka är heller knappast förvånande.  
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Enligt Svenska Dagbladet kostar en doftmaskin från 3 000 kronor och uppåt, beroende av 

storlek. Det tillkommer doftblock till en kostnad av cirka 1 000 kronor per månad och maskin. 

(Treijs, 2006)  

 

Dofter kan även få människor att känna sig positiva och trygga på grund av att de påminner 

om barndomen. Dichter (2003) menar att dofter kan förändra en enkel bungalow till ett 

vindsurfarepalats med hjälp av dofter. Dofter i hemmen har också visat sig ha en 

förvånansvärt hög effekt på flertalet områden såsom humöret och beteendet. Doften av grönt 

äpple kan få mindre rum att se större ut och, vilket kan löna sig vid försäljning av bostäder. 

Även vinnamon sticks med doften av nybryggt kaffe kan ha en positiv effekt vid en 

bostadsförsäljning, då doften kan ge den potentiella kunden en känsla av trivsel.  

 

3.2 Produktrelaterade dofter 

 

Inledningsvis i uppsatsen tog vi upp att biltillverkaren Rolls Royce blev uppköpt av BMW i 

slutet av 1990-talet. BMW tog sig an att tillverka en helt ny Rolls Royce. För att lansera den 

första modellen använde sig BMW av tidskrifter, utställningar och produktplaceringar inom 

filmbranschen för att nå ut med budskapet till målgruppen. Företaget lyckades med att 

uppfylla förväntningarna exteriört som interiört, men kunderna var trots detta inte nöjda med 

produkten. Efter omfattande undersökningar kom BMW fram till att det var doften det var fel 

på, den gamla doften av maghony, juteväv, läder och ull saknades i de nya bilarna. BMW 

spenderade hundratusentals dollar för att på konstgjord väg återskapa den gamla nybilsdoften 

som fanns i en speciell modell från 1965. Företaget applicerar numera denna unika doft på 

sätenas undersida innan det att bilarna lämnar fabriken allt i ett steg att tillfredställa sina 

kunder. (Lindstrom, 2005) 

 

Daniel Milotics studie, ”The Impact of Fragrance on Consumer Choice”, analyserar doftens 

inverkan på konsumenternas köpbeteende. Syftet är att förstå och förklara hur konsumenter 

påverkas av dofter i den utsträckningen att deras inställning gentemot produkten förändras. 

Milotic har valt tvål som ett demonstrativt exempel för sin tes. Resultatet visar att de primärt 

avgörande faktorerna som påverkar konsumentens köpbeteende vid köp av tvål är följande: 

doft, märke, pris, kvalitet och förpackning. De sekundära faktorerna utgörs av färg, innehåll 

och miljömärkning 
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Colgate-Palmolive tillhör en av de största tillverkarna av hygienartiklar. I Australien 

lanserades nyligen ett nytt utbud av tvålar av Palmolive. Lanseringen fick en motsatt effekt än 

den väntade och ledde därmed till fallande marknadsandelar. Detta berodde på de nya 

egenskaper tvålarna hade fått, tvålarna som förut paketerades i vaxpapper förpackades nu i 

små kartonger istället. För konsumenterna blev det svårare att känna av doften som tvålarna 

utsöndrade. Dessutom lät företaget bli att förändra färgen och omslaget medan man 

förändrade doften och beskrivningen. Produkterna förändrades från Vitamin E (vit färg) till 

kamomill, från persika (orange färg) till mandel och från aloe vera (grön färg) till oliv. Detta 

ledde till att produktens färg och förpackning inte överensstämde med produktens doft, vilket 

gjorde att konsumtionen sjönk (Milotic, 2001) Med doften som en avgörande faktor och 

färgen som en sekundär kunde forskarna dra följande slutsats: den kombinerade effekten av 

den nya förpackningen, som döljer den utsöndrade doften, och förändringen av doften utan att 

förändra färgen ledde till en förminskad försäljning av produkten. (Milotic, 2001) 

 

I Ebster & Kirk-Smiths forskningsartikel “The Effect of the Human Pheromone Androstenol 

on Product Evaluation” undersöker de ämnet androstend påverkan på individens möjligheter 

att välja produkter. I experimentet deltog 120 slumpmässigt utvalda individer för att antingen 

delta i ett experiment eller kontrollgrupp, där de skulle ranka tre tidningar. Studien visade att 

manliga konsumenter hellre väljer manliga tidningar i samband med att de utsätts för det 

manliga ämnet androstenol. Däremot så påverkades inte kvinnorna av ämnet i någon större 

utsträckning. (Ebster & Kirk-Smith 2005) 

 

3.3 Doft och service 

 

Doft kan med fördel användas inom detaljhandeln för att framkalla minnen hos 

konsumenterna. Detta kan ske på två nivåer, där den första är förknippad med positiva 

associationer som är baserade på dofter, såsom nybryggt kaffe och nybakat bröd. Medan den 

andra som är mer potentiellt attraktiv, är menad att skapa en attraktiv upplevelse och känsla 

av shopping, baserad på doften. Den första kategorin refererar till erfarenheter utanför 

butiken. Dessa upplevelser har att göra med familj, skola, arbete eller andra externa 

situationer och är delvis förknippad med att uppväxt i allmänhet, men även speciella tillfällen 

som sker i människors liv. Den andra kategorin handlar om att skapa ett sug efter produkten 
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och därmed få konsumenten ska köpa något från butiken. (Davies et al. 2003) Mitchell (1994) 

menar att marknadsförare har använt doften på två olika sätt, där det första sättet associeras 

med produktens egenskaper och val medan den andra är en medveten handling, där doften 

används för att skapa en specifik atmosfär med en intention att påverka konsumenters 

beteende. Här måste en uppdelning ske mellan butiker som använder doften som en 

komponent i syfte att skapa en begärlig miljö. Doften används inte nödvändigtvis för att skapa 

en känsla av platsen, utan för att förknippa en bild till ett fysiskt föremål.  (Davies et al. 2003) 

 

3.4 Varumärken och dofter 

 

Morrin et al (2003) har i sin studie konstaterat att dofter i samband med varumärken 

förstärker bilden av produkten hos konsumenten och gör det därmed lättare att komma ihåg 

varumärket. Mattila et al (2001) menar att företag strategiskt kan manipulera dofter för att 

stimulera köpbeteendet hos konsumenter. Vidare påvisas att doften även kan framhålla en 

positiv bild av produktens kvalitet, ett sinnesintryck som annars inte skulle infinna sig hos 

berörd konsument.       

 

Maureen Morrin och Ratneswar tar sin utgångspunkt i artikeln “Does it make sense to use 

scents to enhance brand memory” att dofter blivit allt vanligare inom flertalet områden såsom 

detaljhandel, restauranger och andra serviceorienterade områden. Forskarna manar att det 

finns ett glapp i forskningen gällande om och varför dofter i vår omgivning skulle kunna 

påverka konsumenters uppfattning av märkesinformation. För att besvara frågan utfördes två 

olika former av intervjuer, där det undersökte hur respondenterna hanterade kända och okända 

märken, samtidigt som de utsattes för dofter. Forskningen gick på så vis ut på att manipulera 

experimentrummet. I båda fallen visade det sig att både minnet och kognitionen hos 

respondenterna påverkades av doften.  Studien visade att även om dofter inte överensstämmer 

med produktkategorin eller märkesminnet så lönar det sig att använda doft för att förstärka 

märkesinformation. Studien styrker även att doften påverkar konsumenter genom: minne, 

omdöme, beslut och konsument beteende. (Morrin, Ratneshwar, 2003) 

 

Singapore Airlines är ett flygbolag som har sett möjligheterna att använda doften i sin 

varumärkesprofilering. Företaget använder sig av en unik doft, Stefan Floridian Waters, som 

har blivit något av en signatur för företaget. För att ge flygresenärerna en känsla av att de 
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redan anlänt i Asien använder flygvärdinnorna doften som parfym. Den appliceras även på de 

varma handdukarna som delas ut till resenärerna i samband med avfärd. (Lindstrom, 2005) 

 

3.5 Doft, känsla och minne 

 

Doften har länkats till förmågan att komma ihåg minnen, både positiva som negativa och detta 

sker ofta med starka känslor (Aggleton & Waskett, 1999). Herz arbete (Halloway 1999) 

påvisar att luktsinnet är det av våra sinnen som ligger allra närmast att komma ihåg känslor, 

vilket även kan förklaras biologiskt. En speciell doft kan framkalla en kraftfull och 

kvarvarande känsla som får individen att komma ihåg tidigare händelser och har en påverkan 

på individens humör i samband med att hon utsatts för en doft (Bone & Ellen 1999).  

 

Holland et al undersöker i sin forskningsartikel, ”Smells Like Clean Spirit” huruvida dofter 

kan påverka folk undermedvetet. Tre experiment genomfördes för att undersöka doftens 

effekt på det undermedvetna. I två av dessa experiment hade deltagarna blivit utsatta för en 

citrusdoft som återfinns i ett rengöringsmedel. Det tredje experimentet fungerade som ett 

kontrollexperiment, där inga dofter hade tillsatts. Doften hade utsöndrats i en kontrollerad 

miljö, vilket i detta fall var ett laboratorium. Samtidigt så hade deltagarna fått som uppgift att 

förklara om det ord som dök upp på en datorskärm var påhittat eller inte. Cirka 40 ord hade 

lagts upp där 20 av dessa inte betydde något utan var helt påhittade. Sex av de korrekta orden 

var städrelaterade. När väl uppgiften var klar så hade deltagarna tilldelats ett frågeformulär 

som syftade till att undersöka om dessa hade varit medvetna om doften och den inverkan den 

haft på deras prestation. Det visade sig att deltagarna som hade blivit utsatta för doften hade 

svarat snabbare på de städrelaterade orden än deltagarna i kontrollgruppen. Holland et al 

påvisade därmed att deltagarna blev mer mottagliga för idén om att städa när de väl hade 

utsatts för denna doft. 

 

Dofter påverkar folks uppfattningar och handlingar (Holland et al, 2005). Vi tenderar till 

exempel att lukta på en tröja innan vi beslutar oss för att tvätta den. Vi luktar på maten för att 

besluta oss om att den fortfarande är ätbar, och vi kanske springer snabbt förbi en gata när en 

sopbil kör förbi. Dofter förväntas också manipulera konsumenternas köpbeteende. Det har, 

exempelvis, installerats apparaturer som syftar till att utsöndra doft i hotell, flygplatser och 

köpcentra i syfte både för att skapa en behaglig atmosfär för konsumenten och stimulera 
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dennes köpbeteende. Holland et al konstaterar med förvåning den brist på information som 

finns om ämnet trots den potentiella effekt doften kan på konsumenternas köpbeteende.  

 

3.6 Doftföretag 

 

Det finns ett fåtal doftföretag som har specialiserat sig på att skapa dofter för olika produkter 

och tjänsteföretag. Nedan presenteras två av dessa företag. 

 

Företaget Sentas uppgift är att låta människor upptäcka och använda kraften av sina sinnen. 

Företaget arbetar med sinnena: känsel, hörsel, smak och doft och är idag en ledande 

organisation som har marknadsföringskoncept som marknadskoncept. Föreget är beläget i 

Holland och har som vision att skapa och kommunicera genom upplevelser och fascination, 

genom optimal och sammanhängande användande och förståelse för de fem sinnena. Några av 

Sentas kunder är: Beiersdorf, L’Oreal, Colgate Palmolive, Philips och Unilever Bestfoods. 

(Senta, 2006) 

 

Företaget Albatros affärsidé är att skapa en dynamisk mötesplats där budskap och varumärken 

kommuniceras och förstärks genom att de fem sinnena stimuleras. Företaget arbetar med doft 

som marknadsföring, som ett strategiskt och effektfullt komplement till de traditionella 

marknadsföringsverktygen. Målsättningen för Albatros är att skapa en totalupplevelse för 

både deltagare och beställare. (Albatros, 2006). Albatros Fragrance System har cirka 150 

olika dofter i sitt sortiment och dofterna är under ständig utveckling. Dofterna varierar från 

nyklippt gräs till choklad. Dofterna utvecklas och tas fram av professionella parfymörer i de 

kända parfymdistrikten i Frankrike. Eftersom Albatros anser sig arbeta med de bästa inom 

detta område, ser de även möjligheten att skräddarsy konsumenternas dofter för deras 

produkter eller tjänster. 

 

En affärsidé är att kunna förflytta individer bakåt i tiden, exempelvis tillbaka till mammas 

kök, fyllt med härliga dofter från nybakta kakor eller till ett barnäventyr i skogen där dofterna 

av jord, blommor och träd blandas. Albatros menar att minnena är direkt kopplade till 

känslorna som vi kände vid det första tillfället då vi stötte på doften. Att komma ihåg en doft 

frambringar även känslorna involverade vid det första tillfället, hur något såg ut, kändes, 

hördes eller smakade. Doften är ofta nyckeln till att öppna de andra sinnena. Människor 
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kommer ihåg en doft med 65 % säkerhet efter ett år, medan visuellt minne av fotografi 

sjunker till ungefär 50 % säkerhet redan efter fyra månader. Doftsinnet har en stark påverkan 

på de mänskliga tankarna likaså på vårt beteende. (Albatros, 2006)  

 

3.7 Förslag på teoretisk modell för doften 

 

Gulas och Blocks modell framställer ett viktigt steg i utvecklingen av specifikt antagande att 

doften påverkar individer. Den försöker att identifiera de viktigaste faktorerna hos 

konsumenter och hur de försöker att identifiera deras närmande/avvisande beteende. (Davies 

et al. 2003) 

 

 
Figur 7. Modell av hur omgivande doft på verkar konsumenter (Gulas & Bloch 1995 s. 

90) 

Modellen representerar även ett viktigt steg i utvecklingen av ett specifikt övervägande av den 

omgivande doften och dess perception. Gulas och Blochs modell identifierar de centrala 
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faktorer som påverkar konsumenterna och deras närmande/avvisande beteende. (Davies et al. 

2003) 
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Kapitel 4 
Kotlers teori om konsumentens köpbeteende 
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4. Kotlers teori om konsumentens köpbeteende 

 

Philip Kotler har utvecklat teorin konsumentens köpbeteende (Kotler, 2001), en teori som fått 

stort genomslag inom marknadsföringen. Teorin består av kulturella, sociala, personliga och 

psykologiska faktorer. Teorin har används, då den är grundläggande och bör vara 

applicerbar på alla köpbeteenden och då även med hjälp av doftens inverkan, vilket även 

analyseras under analysen. För att läsaren enkelt ska förstå teorin ges även exempel på en 

hypotesisk person.  

 

 

4.1 Konsumentens köpbeteende 

 

Dagens företag börjar spendera alltmer av sina resurser för att komma i underfund med hur 

konsumenternas köpbeteende påverkas av yttre omvärldsfaktorer. Företagen försöker, i sin 

jakt på kunskap om konsumenterna, besvara följande frågor: Vem köper vad? När sker köpet? 

Var sker köpet? Hur sker köpet? Och till sist; hur påverkas konsumenterna av det 

marknadsföringsstimuli som företaget använder? Det företag som förstår sig på hur 

konsumenter reagerar på priser och reklam har ett stort övertag på sina konkurrenter. Därför 

har akademin och näringslivet investerat tid och pengar på att undersöka relationen mellan 

marknadsföringsstimuli och konsumentens respons. 

 

 
Figur 4. Overall model of buyer behavior 

 

Figuren ovan visar hur marknadsföring och andra stimuli inhyser konsumentens svarta låda 

och frambringar viss respons. Marknadsförarna måste lista ut vad som finns i denna svarta 

låda för att framgångsrikt kunna marknadsföra sin produkt. 

 

Buyer’s black boxMarketing and 
other stimuli 

Buyer’s response 
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4.2 Karaktärsdrag som påverkar konsumentbeteendet 

 

Konsumenternas köpbeteende påverkas till mångt och mycket av fyra olika faktorer som 

marknadsförare inte kan kontrollera eller påverka, men som de måste ha i åtanke när de 

formar sin marknadsföring. Kotler (2002) illustrerar dessa faktorer med hjälp av en hypotetisk 

konsument, Betty Smith: Betty är gift och studerar på högskolan samtidigt som hon jobbar 

som brand manager inom ett förpackningsföretag. Hon är för närvarande intresserad av att 

uppta en fritidsaktivitet som ämnar skapa kontrast i hennes vardagliga liv. Detta behov har fått 

henne att fundera på att köpa en kamera. Ett flertal faktorer från hennes bakgrund kommer att 

influera hennes val av kamera och märke.      

 

1. Kulturella faktorer  

Den bredaste och djupaste påverkan på konsumentens köpbeteende utgår från kulturella 

faktorer. Till dessa hör grundvärderingar, preferenser och beteenden som människan fördjupar 

sig i genom en socialiseringsprocess som involverar familjen eller andra centrala institutioner.  

 

Betty Smiths intresse för kameror är resultatet av att ha blivit uppfostrad i ett modernt 

samhälle där teknologin och konsumenternas insikt utvecklas i takt med tiden. Betty vet vad 

kameror är för något. Hon vet hur man läser instruktionerna för att använda dessa, och hennes 

samhälle har accepterat tanken med kvinnliga fotografer. I andra kulturer, till i exempel en 

infödingsstam i Centralaustralien, skulle en kamera inte betyda något utan bara vara ett 

föremål för nyfikenhet. Internationella marknadsförare är medvetna om att kulturerna befinner 

sig i olika utvecklingsstadier vad gäller köp av kameror, och därmedelst riktas fokus på de 

kulturer där intresset är som störst.  

 

• Subkultur – Varje kultur består av mindre kulturer eller subkulturer som förser 

medlemmarna med mer specifik identifikation och socialisering. Man kan urskilja fyra 

typer av subkulturer; nationalitet, religion, ras och geografiskt område.  

 

Betty Smith intresse för diverse produkter kommer att influeras av hennes nationalitet, 

religion, ras och geografiska bakgrund. Dessa faktorer kommer att påverka hennes val 

av mat, klädsel och karriär.    
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• Social klass – Nästan alla samhällen delas upp i sociala klasser. Faktorer som inkomst, 

utbildning och förmögenhet avgör den sociala status som samhället får. 

 

Betty Smith kan ha kommit från en överklassfamilj. I detta fall så hade hennes familj 

förmodligen en dyr kamera och var kanske själva intresserade av fotografering. Det 

faktum att hon funderar på att bli professionell fotograf är även det ett tecken på att 

hon tillhör den övre sociala klassen i samhället. 

 

2. Sociala faktorer  

Sociala faktorer kan delas upp i följande undergrupper: 

 

• Referensgrupper – är sådana grupper som har en direkt (face-to-face) eller en indirekt 

påverkan på konsumentens attityd eller beteende. De fungerar som en referens eller 

jämförelse utan att konsumenten ifråga behöver tillhöra gruppen. 

 

Om Betty Smith bestämmer sig för att köpa en kamera så kommer både produkten och 

märket att vara synbara för de hon representerar. Och henens beslut att köpa kameran 

samt valet av märke kan influeras av folk som tillhör hennes grupp. Vänner som är 

medlemmar i en förening för fotografer kan påverka henne att köpa en bra kamera. Ju 

mer sammanhållen gruppen är desto mer effektiv är kommunikation parterna emellan; 

och ju mer betydelsefull gruppen är desto större inflytande kan den ha på hennes val 

av produkt och märke.   

 

• Medlemsgrupper – som konsumentens familj kan utöva en stark påverkan på dennes 

köpbeteende. Marknadsförare har därför fattat ett stort intresse för vilka roller och 

påverkan medlemsgrupper utövar på köpet av produkten och/eller tjänsten. Dessa 

medlemsgrupper kan utgöras av familj, grannar och vänner. 

 

Betty Smiths make kan ha en inverkan på hennes tankebana om kameror. Han kan ha 

en åsikt om hennes köp av kamera eller vad för typ av kamera hon bör köpa. Men 

samtidigt så är hon den primära beslutsfattaren vad gäller val, köp och användning av 

kamera. 
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• Aspirantgrupper – är grupper som en person vill tillhöra och jämföra sig med. 

Hans/hennes position i varje grupp definieras genom roll och status. Där rollen utgörs 

av de aktiviteter som denna person förväntas att utföra enligt personen eller 

personerna i hans/hennes omgivning. Varje roll bär på en viss status som reflekterar 

den generella uppfattningen som rollen fått av samhället. Folk väljer oftast att 

införskaffa produkter som förmedlar deras status.  

 

Betty Smith spelar rollen som dotter när hon är med sina föräldrar; och väl med sin 

make så spelar hon rollen som fru; och på företaget så spelar hon rollen som brand 

manager. Varje roll som Betty tar sig an kommer till en viss del att påverka hennes 

köpbeteende.     

 

3. Personliga faktorer  

Konsumentens köpbeteende kan grupperas utifrån följande faktorer: 

 

• Ålder och livscykel stadium – Människans konsumtion ändras i takt med hennes 

livsstil. Att vara singel, sambo eller gift med barn gör att marknadsförarna anpassar sin 

strategi i enlighet med detta.   

 

Betty Smith kan med hänsyn till ålder och livscykelstadium gå från att vara en 

tillfredställd brand manager och maka, till att vara missnöjd anställd och fru på jakt 

efter något nytt och tillfredställande. Detta kan ha stimulerat hennes starka intresse för 

fotografering. Marknadsförare bör uppmärksamma dessa faser som kan komma att 

påverka intresset för konsumtion.   

 

• Yrke – Människans sysselsättning har en påverkan på de varor och tjänster som 

införskaffas. En ”vanlig” arbetare köper arbetarkläder, arbetsskor och matlådor medan 

en tjänsteman skulle köpa kostymer och medlemskap i exklusiva klubbar. 

 

• Ekonomisk situation – En persons finansiella situation har en stark påverkan på köpet 

av varor och tjänster.  
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Betty Smith kan fundera på att köpa en dyr kamera av märket Nikon, om hennes 

inkomst, besparingar eller kredit tillåter; och hon föredrar att spendera framföra att 

spara. Marknadsförare som ansvarar för priskänsliga produkter håller sig informerade 

om hushållens ekonomi, besparingar, och räntor. Om ekonomin träder in i en 

lågkonjunktur så kan marknadsförare vidta åtgärder för att omlansera och omplacera 

produkter med en ny prissättning.    

 

• Livsstil – En persons livsstil uttrycks i bland annat intressen och åsikter. Oavsett om 

denna har samma bakgrund som andra eller till och med samma yrke så reflekterar det 

inte över hans/hennes livsstil. Det är våra uppfattningar och åsikter som formar vår 

livsstil.       

 

Betty Smith kan välja mellan att leva som en hemmafru eller karriärskvinna. Hon 

spelar flera roller och hennes sätt att förlika dessa uttrycker hennes livsstil. Om hon 

bestämmer sig för att förverkliga tanken om att bli professionell fotograf så kommer 

det innebära fler implikationer på hennes livsstil, såsom udda arbetstider och mycket 

resande.   

 

4. Psykologiska faktorer  

Konsumentens köpbeteende kan utifrån psykologiska faktorer delas in i följande fyra grupper: 

 

• Motivation - Freud anser att människor för det mesta är omedvetna om de 

psykologiska faktorerna som formar deras beteende. Han ser människan utvecklas och 

undertrycka många behov. Dessa behov försvinner inte utan manifesterar sig i form av 

drömmar, neurotiska beteenden och fixeringar, vilket i slutändan kan leda till ett totalt 

nervsammanbrott om personen ifråga inte längre kan skilja mellan fantasi och 

verklighet.  

 

Varför är Betty Smith intresserad av att köpa en kamera? Vad är det egentligen hon är 

ute efter? Vilka behov försöker hon tillfredställa? Om Betty Smith vill köpa en dyr 

kamera så kan hon nämna hobby eller karriär som anledning. På en djupare nivå kan 

hon ha köpt kameran för att imponera på andra med hennes kreativa talang och på en 

än djupare nivå så kan man skymta behovet av att få känna sig ung och självständig 

igen.  
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När Betty tittar på en kamera så kommer dess storlek, form, vikt, material och färg 

röra upp en massa känslor hos henne. En någorlunda grov kamera kan framkalla en 

känsla av självständighet som hon antingen kan hantera eller undvika.  

 

• Perception – En motiverad person är redo för handling. Hur personen ifråga agerar 

påverkas av hans eller hennes perception av situationen. Perception är processen där 

en individ väljer, organiserar och tolkar informationen för att få en meningsfull bild av 

världen. Kotler skriver  

 

”All of us capture stimulus through sensations – that is, flows of information through 

our five senses: sight, hearing, smell, touch and taste.” (Kotler, 2002, s. 179)  

 

• Inlärning – Individens beteende förändras genom erhållen erfarenhet. Teoretiker inom 

området hävdar att en individs inlärning sker genom interaktion av drivkraft, stimuli, 

respons och förstärkning. 

 

Det som är praktiskt användbart för marknadsförare inom området teoretisk inlärning 

är att de kan bygga upp en efterfrågan för en produkt genom att associera den med 

starka drivkrafter och positiv förstärkning. Ett nytt företag kan attrahera 

konsumenterna genom att använda samma drivkrafter som konkurrenterna och därmed 

förse marknaden med liknande produkter, då det är mer sannolikt att konsumenterna 

överför sin lojalitet till samma märke (generalisering). Eller så kan företaget designa 

sin produkt för att attrahera andra drivkrafter och därigenom förse konsumenterna med 

starka incitament för att byta till det nya märket (diskriminering). 

 

Betty Smith drivs av ett starkt behov av självförverkligande. Drivkraften definieras 

som ett inre stimulus. Hennes drivkraft förvandlas till ett motiv när det riktas mot ett 

speciellt stimulerande objekt som reducerar drivkraften, i detta fall en kamera. Bettys 

idé om att köpa en kamera betingas av omgivande indikatorer. Indikatorer fungerar 

som mindre stimuli och avgör när, var och hur en person reagerar. Att se kameror på 

skyltfönster, höra talas om rabatter och bli uppmuntrad av maken är indikatorer som 

kan påverka hennes beslut att köpa en kamera.  
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Föreställ att Betty köper kameran. Om erfarenheten är givande så är sannolikheten att 

hon använder kameran allt oftare ganska hög.   

 

Vid ett senare skede kan Betty få för sig att hon vill köpa en kikare. Hon tar del av 

olika märken, där Nikon är ett av dem. Då hon vet att Nikon tillverkar bra kameror så 

förutsätter hon att dem även tillverkar bra kikare. Därmed så generaliserar hon sin 

respons för liknande stimuli.  

 

Motsatsen till generalisering är diskriminering. När Betty undersöker kikaren som 

tillverkas av Olympus, så märker hon att de är lättare och mer kompakta än Nikons 

kikare. Diskriminering betyder hon lärt sig att känna igen stimuli av olika slag och kan 

därmed anpassa sin respons därefter.    

 

• Uppfattning och attityder – Människan får sina uppfattningar och attityder genom 

inlärning och handling, vilket i slutändan påverkar deras köpbeteende. 
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5. Analys 

 

I detta kapitel analyseras Kotlers teori om konsumentens köpbeteende och det materialet 

presenterat under kapitlet teoretisk utgångspunkt utifrån doftens inverkan.  

 

 

5.1 Kulturella faktorer 

 

Kotler skriver i sin teori om konsumentens köpbeteende, hur de kulturella faktorerna såsom 

grundvärderingar och geografisk ursprung styr vårt köpbeteende. I de studier som vi har tagit 

del av behandlas inte dessa faktorer i relation till doftens betydelse vid konsumtion.  

 

En kulturell faktor där doften kan ha en inverkan på konsumtionen är en individs sociala 

klasstillhörighet. Dessa klasser skapas utifrån individens inkomst, utbildning och förmögenhet 

och som i många fall påverkar hur konsumenten senare agerar i en köp situation. I samband 

med att BMW utvecklade en ny Rolls Royce var det viktigt att skapa en produkt som stämde 

överens med den klasstillhörighet som dess kunder vill befinna sig i. Den nya karossen 

stämde väl överens med Rolls Royce tidigare modeller och kan återspeglas till den anrika 

Rolls Roycen på ett designmässigt plan. Detta kan ses som ett tecken på exklusivitet, då 

bilmärket ofta förknippas med rikedom, lyx och välbärgade personer. BMW:s sätt att arbeta 

med exklusivitet stämmer väl överens med Kotlers teori om den social klassens betydelse vid 

konsumtion. Trots att BMW gjort ett gott arbete med den nya bilens design och med diverse 

marknadsförings aktiviteter nådde produkten ringa framgång. Det var först när företaget 

lyckades återskapa den gamla nybildsdoften som bilen nådde försäljningsframgångar. Detta 

påvisar doftens betydelse vid köp av en vara. Hade enbart de faktorer som Kotler kopplar till 

den sociala klassen, haft betydelse vid en konsuments val av produkt, så skulle BMW:s nya 

Rolls Royce ha nått samma försäljningsframgångar utan att företaget tillfört den gamla 

nybildsdoften i och med att bilens design inte förändrades. Doften var sannolikt det sinne som 

kunde ge kunderna den unika känslan som enbart finns hos en äkta Rolls Royce. 
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Varje kultur består av mindre kulturer eller subkulturer som förser medlemmarna med mer 

specifik identifikation och socialisering. Olika delar i världen förknippas med olika dofter 

däribland är den Asiatiska kulturen ofta associerad med dofter av starka kryddor och rökelser. 

Ett företag som valt att använda sig av en kulturs speciella aromer är flygbolaget Singapore 

Airlines. Doften som flygbolaget använder sig av ämnar få resenärerna att associera med den 

unika doften som existerar i Asien. Genom att utsöndra doften skapas en tydlig distinktion 

mellan var de befinner sig och vart de är på väg, vilket sannolikt medför att trivseln ökar 

bland resenärerna. Kotler påtalar att konsumenter influeras av dess nationalitet, ras, religion 

och geografiska bakgrund. En asiat kan antas välja att resa med Singapore Airlines framför 

andra flygbolag i och med att doften från hemmiljön inger en känsla av trygghet och 

välbefinnande. För en turist med annan nationalitet och geografisk bakgrund är denna doft 

inget incitament till att välja Singapore Airlines utifrån Kotlers sätt att se på fenomenet. 

 

5.2 Sociala faktorer  

 
Kotler delar upp de sociala faktorerna i tre grupper: referensgrupper, medlemsgrupper och 

aspirantgrupper. De sociala faktorerna och dess relation till doften har inte direkt undersökts i 

de studier vi tagit del av. Vi finner däremot att dessa faktorer har en indirekt koppling till 

doftens påverkan på konsumtionen. Davies et al beskriver hur doften kan användas inom 

detaljhandeln för att framkalla minnen hos konsumenten. De positiva associationerna 

förknippas med händelser och upplevelser som konsumenten har haft utanför butiken. Dessa 

erfarenheter har individen fått bland annat från sin familj, vänner och arbete. En del dofter 

såsom nybryggt kaffe kan associeras till hemmet och barndomen. Doftminnets betydelse i 

olika köpsituationer har även undersökts av Herz med flera. Forskarna har visat på doftens 

förmåga att ta fram både positiva och negativa känslor hos konsumenten. Doftminnena har 

individen skapat under sin livstid och i olika sociala konstruktioner. Konsumenten kan 

anamma eller förkasta en produkt på grund av det minne som doften medför för individen.  

Genom denna studie påvisas det att de sociala faktorerna har betydelse vid konsumentens 

handlande i en köpsituation, men Kotler ser bara till de rent objektiva och fysiska 

referensgrupper som finns i konsumentens omgivning. Davies et al påvisar betydelsen av att 

få konsumenterna att associera medvetet och omedvetet med hjälp av doften till olika minnen 

i livet. Dessa minnen och bilder kommer således att omsättas till ett fysiskt föremål i form av 
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en produkt. För en konsument som har positiva upplevelser och känner en känsla av trygghet i 

samband med kaffedoft, kan doften inverka positivt på köpsituationen.  

 

Det tidigare exemplet om Rolls Royce är den studie som vi finner har en direkt koppling till 

Kotlers beskrivning av de sociala faktorernas betydelse för konsumtenters köpbeteende. En 

person som väljer att köpa en Rolls Royce befinner sig sannolikt i en viss referensgrupp, 

medlemsgrupp eller aspirantgrupp. Det är troligt att dessa referensgrupper var det som styrde 

konsumenters uppfattning om den nykonstruerade bilen. Konsumenternas referensgrupp var 

inte bara kopplade till bilens design utan även till den gamla Rolls Roycens genuina doft.  

 

Ett annat exempel på hur de sociala faktorerna påverkar konsumenten vid en köpsituation är 

att konsumenten plötsligt kan befinna sig i ett läge där doften påverkar hennes 

sinnesinställning till produkten. Konsumenten väljer i detta fall att använda doften för att fatta 

beslut istället för att använda sig av hennes referensgrupp. Doften har således en högre 

inverkan på konsumentens beslut än de sociala faktorerna. Exempelvis kan en kostmedveten 

individ gå in på en livsmedelsbutik för att köpa en sallad, hon vill tillhöra den hälsomedvetna 

kundkategorin och köpa nyttiga livsmedel. Väl inne i butiken känner hon doften av nygrillad 

kyckling, även om hon känner att hon inte borde äta detta enligt hennes referensgrupp, väljer 

hon ändå att köpa en nygrillad kyckling. Detta skulle tolkas som att de sociala faktorerna hade 

åsidosatts på grund av doften. Forskare menar att återförsäljare bör använda sig av doft som 

en del av sin marknadsföring för att öka försäljningen.   

 

5.3 Personliga faktorer 

 

De personliga faktorerna, såsom ålder stadium i livscykeln, yrke, ekonomisk situation och 

livsstil påverkar vilken produkt en konsument väljer att köpa. Kotler menar att människans 

konsumtion ändras i takt med hennes ålder och livsstil. En köpsituation som vi anser är starkt 

kopplad till konsumentens ålder och stadium i livscykeln är vid köp av boende. Dichter menar 

att dofter kan få människor att känna sig positiva och trygga på grund av att det påminner om 

en tidigare erfarenhet exempelvis barndomen. Beroende på konsumentens ålder kan olika 

dofter uppfattas på olika sätt. En konsument som är ung och ska köpa sitt första egna boende, 

kan doften av gröna äpplen som gör att rummet känns större och ger lägenheten rymd 

uppfattas mer positivt jämfört med doften av nybryggt kaffe. Individen är i detta fall troligen 
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inte ute efter att återskapa barndomens trygghet utan har sannolikt andra preferenser. En 

konsument som består av en barnfamilj kan istället antas förespråka tryggheten framför 

rummets rymdkänsla och i denna köpsituation kan kaffedoften inverka positivt. På detta sätt 

används doften för att förstärka konsumentens köpbehov.  

 

Kotler nämner även konsumentens ekonomiska situation som en faktor som styr valet av 

produkt. Denna aspekt kan antas ha en stor påverkan på konsumenters köp, men även här kan 

doften bli den faktor som i slutändan blir avgörande för om konsumenten köper produkten 

eller inte. Det exempel vi främst ser här är återigen BMW:s nyproducerade Rolls Royce. I 

enlighet med Kotler utgår BMW från att de potentiella kunderna är välbärgade i och med det 

höga priset som bilarna har. I detta fall visade det sig dock att trots att kunderna hade de 

finansiella medlen för att köpa produkten, ratade de den på grund av att den genuina Rolls 

Royce doften saknades i de nya bilarna.   

 

Under de personliga faktorerna beskriver Kotler yrket, där människans sysselsättning har en 

påverkan på de varor och tjänster som införskaffas. För Singapore Airlines flygresenärer 

innebär sannolikt en resa till Asien en känsla av semester. Doften kan därigenom innebära att 

individen känner att hon är ledig och kan därmed slappna av. På samma sätt kan en 

”hemkänsla” skapas hos asiater som är på väg hem efter arbete i andra världsdelar.  

 

5.4 Psykologiska faktorer 

 

De psykologiska faktorerna har en direkt inverkan på konsumenten. Perception handlar om 

hur individen väljer, organiserar och tolkar information för att få en meningsfull bild av 

världen. Konsumentens perception handlar alltså om hur doften påverkar individen att fatta ett 

beslut om att antingen stanna kvar eller gå därifrån. Om vi försöker att tillämpa begreppet 

perception på Davies et als forskning om att dofter kan få personer att känna välbehag, 

uppväckande och dominans så kommer vi snart underfund med att perception kan mynna ut i 

ett otal motiveringar eller företeelser men inget som specifikt kan stödja eller förklara doftens 

innebörd för konsumentens köpbeteende.   

 

Morrin har i sin studie konstaterat att dofter i samband med varumärken kan förstärka bilden 

av produkten hos konsumtenten och gör det därigenom lättare att komma ihåg varumärket. 
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Vidare påvisas att doften även kan framkalla en positiv bild av produktens kvalitet, ett 

sinnesintryck som kanske inte skulle infinna sig hos berörd konsument. Författarna kom fram 

till att det lönar sig att använda doften för att förstärka märkesinformation. De konstaterar 

även att doften påverkar konsumenten genom: minne, omdöme, beslut och 

konsumentbeteende. Med inlärning menar Kotler att individens beteende förändras genom 

erhållen erfarenhet. En person som tidigare köpt en märkesprodukt lär sig, enligt Morris, att 

associera doften med produkten. En individ lär sig att en produkt luktar på ett visst sätt och 

associerar denna produkt eller märke med tidigare erfarenheter. Hon känner sannolikt en 

trygghet i köpet av produkten och en säkerhet att den fungerar då hon tidigare varit nöjd med 

produkten. För att individen ska känna tryggheten i köpet måste informationen nå mottagaren. 

Perceptionen eller mottagandet av doften är medlet som får henne att känna igen sig i 

produkten.  

 

Perception är den process där individen försöker skapa en uppfattning av omgivningen. En 

individ kan anse att ett rum blir större på grund av doften av gröna äpplen. Att människan 

uppfattar dofter på ett speciellt sätt är ännu relativt outforskat. Citrusdoft kan skapa en känsla 

av tillfredställelse (Chebat & Michon, 2003) medan vi antar att kaffedoften ger en känsla av 

avslappnad hemmamiljö. 

 

I samband med att Colgate-Palmolive lanserade ett nytt utbud av tvålar fick lanseringen en 

motsatt effekt än den väntade, med fallande marknadsandelar som följd. Perceptionen, 

förmågan att känna av tvålens doft genom vaxpapper fanns inte längre i de nya kartongerna. 

Trots att företaget bytt ut färgerna på produkterna så hade det ingen större inverkan på 

konsumenterna. Forskarna kom fram till att doften var den avgörande faktorn för 

konsumenten, färgen och andra faktorer visade sig mindre betydelsefulla. Ytterligare en 

anledning till att konsumenterna inte köpte produkten kunde ha att göra med den inlärning 

konsumenterna gjort av hur doften skulle lukta. När doften inte luktade som den gjort tidigare 

eller inte luktade alls, så valde konsumenterna att byta varumärke och köpa från en annan 

tillverkare där doften stämde bättre överens med konsumentens preferenser.  

 

De psykologiska faktorerna som Kotler nämner kan tillämpas på Singapore Airlines då 

konsumenten mottar informationen via luktsinnet. Perceptionen som är en del av de 

psykologiska faktorerna handlar om hur individer tolkar informationen för att få en 
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meningsfull bild av världen. Doften agerar i detta fall som en sinnesförstärkare som ger 

flygresenärer en bild av Asien.  

 

Doften har visat sig ha en stor inverkan på konsumtionen. Doftföretagen Sentas och Albatros 

arbete går i hög grad ut på att förstärka konsumenternas uppfattning av omgivningen. Genom 

att konsumenterna percepterar informationen skapas möjligheten för konsumenterna att 

förflytta sig bakåt i tiden. Företagen menar att doftsinnet är det bästa sinnet för att öppna upp 

de övriga sinnena.  
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6. Slutsatser 

 
 

Kapitlet innehåller uppsatsens slutsatser som består av en sammanställning av de viktigaste 

punkterna från analyskapitlet.  

 

 

Denna uppsats har till syftet att skapa en ökad förståelse i hur dofter påverkar konsumenters 

köpbeteende. Frågeställningarna som ställdes var: på vilket sätt kan dofter påverka 

konsumentens köpbeteende och hur kan doftens betydelse appliceras på Kotlers teori. 

 

På den första frågan har vi kommit fram till följande slutsatser: Av samtliga sinnen rankas 

känseln som det minst inflytelserika medan doften som den mest betydelsefulla. Doften är 

även det enda av de fem sinnena som uppfattas direkt av hjärnan och som snabbt kan förändra 

sinnesstämningen och fungerar dessutom som en primär faktor i flera avseenden och påverkar 

köpbeteendet hos konsumenter. Doften som marknadsföringsinstrument för att stimulera ökad 

konsumtion kan ske på flertalet olika sätt. Marknadsförare har börjat fatta stort intresse för 

vetskapen om att konsumenter kan påverkas positivt av dofter som inte nödvändigtvis är 

relaterade till produkten (Miller, 1993). Studier visar att dofter kan användas inom 

detaljhandeln för att skapa en attraktion eller undvikande beteende som vidare kan delas upp i 

tre olika känslostadier: välbehag, uppväckande och dominans. Denna kombination påverkar 

om en individ vill stanna kvar eller gå därifrån. Studien visade att dofter hjälper till att skapa 

en tillfredställande miljö i ett köpcenter och indirekt en positiv bild av kvalitén på 

produkterna. Med hjälp av doftutsöndrare finns alltså möjlighet att åstadkomma nöjda kunder. 

Morrin har i sin studie konstaterat att dofter i samband med varumärken kan förstärka bilden 

av produkten hos konsumtenten och gör det därigenom lättare att komma ihåg varumärket. 

Vidare påvisas att doften även kan framkalla en positiv bild av produktens kvalitet, ett 

sinnesintryck som annars inte skulle infinnas hos berörd konsument. Författarna kom fram till 

att det lönar sig att använda doften för att förstärka märkesinformation. De konstaterar även 

att doften påverkar konsumenten genom: minne, omdöme, beslut och konsumentbeteende. 

 

På den andra frågan, hur kan doftens betydelse appliceras på Kotlers teori, ser slutsatserna ut 

på följande sätt: 
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De kulturella faktorerna handlar om grundvärderingar och geografisk ursprung. I samband 

med att BMW utvecklade en ny Rolls Royce var det viktigt att skapa en produkt som stämde 

överens med den klasstillhörighet som dess kunder vill befinna sig i. BMW:s sätt att arbeta 

med exklusivitet stämmer väl överens med Kotlers teori om den sociala klassen. Trots att 

BMW gjorde ett gott arbete med bilens design och diverse marknadsföringsaktiviteter blev 

den nya bilen ingen försäljningsframgång. Det var först när företaget lyckades återskapa den 

gamla nybilsdoften som bilen nådde försäljningsframgångar, detta påvisar även doftens 

betydelse vid köp av en. Doften är sannolikt det sinne som kunde ge kunderna den unika 

känslan som enbar finns hos en äkta Rolls Royce.  

 

Kotler delar upp de sociala faktorerna i tre grupper: referensgrupper, medlemsgrupper och 

aspirantgrupper. Forskare har konstaterat att doftens förmåga att ta fram positiva och negativa 

känslor hos konsumenten. Doftminnet har individen skapat under sin livstid och i olika 

sociala konstruktioner. Konsumenten kan anamma eller förkasta en produkt på grund av det 

minne som doften medför för individen. De sociala faktorerna har betydelse vid 

konsumentens handlande i en köpsituation, men Kotler ser bara till de rent objektiva och 

fysiska.  

 

En person som väljer att köpa en Rolls Royce befinner sig sannolikt i en viss referensgrupp, 

medlemsgrupp eller aspirantgrupp. Det är rimligt att dessa referensgrupper var det som styrde 

konsumenternas uppfattning om den nykonstruerade bilen. Konsumenten referensgrupp var 

inte bara kopplad till bildens design, utan även till den gamla Rolls Roycens genuina doft.  

 

Kotlers personliga faktorer som utgörs av ålder och livscykelstadium, yrke, ekonomisk 

situation och livsstil kan påverka konsumentens beslut om köp av produkt. Dichter menar att 

dofter kan få människor att känna sig positiva och trygga då de kan påminna om trevliga 

upplevelser från exempelvis barndomen. Beroende på individens ålder kan dofter uppfattas 

olika sätt. En ung konsument som ska köpa sitt första boende kan uppleva att doften av gröna 

äpplen får lägenheten att kännas större och rymligare än det verkligen är. Den ekonomiska 

situationen anser vi i likhet med Kotler ha en stark påverkan konsumentens köp. Men även 

här kan doften bli den avgörande faktorn vid ett eventuellt köpbeslut. Om vi återgår till Rolls 

Royce exemplet så kan vi i enlighet med Kotler konstatera att de potentiella kunderna är 

välbärgade i och med det höga priset bilarna har. Men i detta fall hade produkten ratats av 
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kunderna på grund av att den genuina Rolls Royce doften saknades i de nya bilarna, vilket 

påvisar doftens innebörd för konsumentens köpbeteende. 

 

Kotler nämner yrket, människans sysselsättning, som en påverkan på de varor och tjänster 

som införskaffas. För flygresenärer på Singapore Airlines kan en resa till Asien innebära en 

känsla av semester. Doften kan därigenom innebära att individen känner att hon är ledig och 

därmed kan slappna av. På samma sätt kan en ”hemkänsla” skapas av asiater som är på väg 

hem efter arbete i andra världsdelar.      

 

De psykologiska faktorerna har en direkt inverkan på konsumenten. Perception handlar om 

hur individen väljer, organiserar och tolkar information för att få en meningsfull bild av sin 

omgivning. Dofter kan få personer att känna välbehag, uppväckande och dominans, så vi 

kommer snart i underfund med att perception kan mynna ut i ett otal motiveringar men inget 

som specifikt stöder eller förklarar doftens innebörd för konsumentens köpbeteende. Dofter i 

samband med varumärken kan förstärka bilden av produkten hos konsumenten och gör det 

därigenom lättare att komma ihåg varumärket. Konsumenten ifråga kan även få en positiv bild 

av produktens kvalitet på grund av doften, ett fenomen som inte nödvändigtvis stämmer med 

produktens kvalitet.  
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7. Diskussion och förslag till vidare forskning 

 

Under uppsatsens sista kapitel diskuteras uppsatsarbetet i sin helhet och resultatet.  Här ges 

även förslag till fortsatt forskning inom området dofter och konsumtion. 

 

 

7.1 Diskussion 

 

Människan påverkas av sin omgivning med hjälp av de fem sinnena, detta är även något som 

Kotler nämner i sin teori. Han beskriver att vi mottar information via perception, men redogör 

inte för hur denna information influerar individen. De kulturella, sociala, personliga och 

psykologiska faktorerna är beteenden som vi lärt oss att förhålla oss till via våra sinnesintryck. 

Att som Kotler, enbart konstatera att sinnena existerar är inte tillräckligt för att ge en bild av 

konsumenters köpbeteende. Utan sinnena har vi ingen möjlighet att uppfatta vår omvärld. 

Sinnena ger oss vår bild av omvärlden och oss själva, utan våra sinnen skulle sannolikt allt 

vara ett tomt intet. Inom teoribildningen om köpbeteendet borde sinnena nämnas i betydligt 

högre utsträckning än att de bara existerar. Allt har sin grund i att vi mottar information via 

något/några av våra sinnen och marknadsförarna borde därför utveckla sin förståelse för hur 

konsumenterna agerar baserad på sinnena. Sinnena är avgörande för hur kulturella, sociala, 

personliga och psykologiska faktorer fungerar. Individen måste se, höra, smaka, känna och 

lukta för att skapa förståelse till andra och sig själv. Teorin som Kotler utgår ifrån behandlar 

olika grupperingar där individen blir influerad av sin omgivning, men han diskuterar inte hur 

denna process går till. Vilka sinnen leder till att en individ väljer en viss form av 

grundvärderingar, referensgrupper och livsstil?  

 

För att ge en bild av vilka sinnen som marknadsförare vänder sig till så kan det nämnas att 

nästan all annonsreklam, ca 83 procent, visuell och är därigenom det sinne som fått störst 

genomslag av samtliga sinnen. Synen används för bland annat utomhusreklam och 

direktreklam. Hörseln har fått ett genomslag med hjälp av exempelvis radio, direktförsäljning 

och word of mouth.  
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Av samtliga sinnen rankas känseln som det minst inflytelserika medan doften som den mest 

betydelsefulla. Doften är även det enda av de fem sinnena som uppfattas direkt av hjärnan och 

som snabbt kan förändra sinnesstämningen (Wilke, 1995) och fungerar dessutom som en 

primär faktor i flera avseenden och påverkar köpbeteendet hos konsumenter (Milotic, 2001). 

Marknadsförare har även börjat fatta ett större intresse för vetskapen om att konsumenter kan 

påverkas positivt med hjälp av dofter som inte nödvändigtvis är direkt relaterade till 

produkten (Miller, 1993)  

 

I Kotlers teori om konsumenters köpbeteende verkar han ha inordnat perception som en del av 

sin teori i syfte att gardera sig mot eventualiteter som kan uppkomma i framtiden och därmed 

inte direkt skulle understödja hans teori. Det kan liknas vid att nämna hjärnan som 

förklaringen till att vi uppfattar olika typer av marknadsföringsstrategier utan att närmare gå 

in i detalj på vad respektive sinne innebär för vår uppfattningsförmåga. Chebat & Michon 

experiment med citrusdoft i köpcenter skapade en tillfredställande bild av miljön och indirekt 

en positiv bild av kvalitén på produkterna. Det är svårt att härleda detta till Kotlers teori. Även 

i detta fall anser vi att det handlar om perception, vilket borde understödja vårt påstående om 

att Kotler underlåtit att uppmärksamma den innebörd som doften har för konsumenternas 

köpbeteende. Kotler nämner enbart flyktigt enligt luktsinnet enlig följande: ”All of us capture 

stimulus through sensations – that is, flows of information through our five senses: sight, 

hearing, smell, touch and taste.” (Kotler, 2002, s. 179) 

 

Singapore Airlines har använt sig av en effektiv strategi för att förstärka bilden av Asien. 

Doftsinnet som organ har den stora fördelen att den ligger nära minnet och på så vis kan 

asiaterna redan på väg hem känna sig hemma. För turisten inger doften en känsla av semester 

och ledighet vilket skapar en större njutning och lyckas därmed bygga upp förväntningarna 

inför det som komma skall. Singapore Airlines gör något unikt, det minskar glappet från vart 

de befinner sig och vart det är på väg. De som inte upplevt Asien kommer att kunna relatera 

till kontinenten när de väl landat och känt doften som redan infann sig på flyget.  

 

I Sverige verkar än så länge intresset för doftens möjliga påverkan vara tämligen begränsad. 

En andledning till att forskningen inte tagit fart i Sverige kan bero på att svenska 

detaljhandelsföretag ligger efter i utvecklingen och ännu inte utvecklats lika långt som 

motsvarande företag i andra länder. Vi kan dock se att allt fler företag fått upp intresset för 

området. Här kan krogbranschen med sina doftutsöndrare nämnas som exempel, och absolut 
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vodka i samband med lanseringen av vodka lime. Ett annat företag som i skrivande stund 

diskuterar möjligheterna med att använda olika doftcenter i livsmedelsbutikerna är 

detaljhandelsföretaget ICA. Svenska företag börjar bli alltmer framgångsrika på att få 

konsumenter att handla utifrån doftens inverkan, ett faktum som kommer att påverka 

forskningsområdet för dofter. Studier om doft och konsumtion kommer att accelerera i takt 

med att företagen använder sig av det.  
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7.2 Förslag på vidare forskning 

 

Det finns idag ett stort glapp inom forskningen om doftens inverkan på konsumtionen, vilket 

även påpekas i de forskningsartiklar som vi har använt i denna uppsats. Att doften kommer att 

få en allt större betydelse hos företagen i framtiden tror vi inte att det råder något tvivel om. 

Därför finns det en hel del intressanta infallsvinklar som behöver belysas.  

 

Valet av teori påverkar tolkningen av doftens inverkan. Hade en annan teori använts som 

analysverktyg såsom kommunikationsteorier hade analys och slutsats sannolikt sett 

annorlunda ut. Det vore intressant med en jämförande studie om doftens påverkan relativt 

synen och hörseln.  

 

Ett område som vi inte funnit någon information om är den etniska diskussionen kring 

användandet av dofter. Är det acceptabelt att använda dofter på vilket sätt som helst för att 

främja eller alternativt hämma konsumtionen inom ett visst område? Ett område som vore 

intressant att undersöka är området kring etiken och dofter. Dofter kan sannolikt i viss mån 

påverka kunderna på ett manipulativt sätt, vilket skulle kunna innebära att de köper produkter 

som de annars inte skulle ha köpt. Var går gränsen för de företag som tillämpar dofter i sin 

marknadsföring? Påverkar doften den utsatta individen till en omedveten handling?  

 

Ytterligare ett område som vore intressant att undersöka är doften som en subliminal 

messenger. Subliminal messenger är en signal eller meddelande som används utan att vi är 

medvetna om denna. Fenomenet uppstod 1917 i USA under andra världskriget, där armén 

använde meddelanden i sången för att få personer att medverka i armén. 1957 användes 

blixtsnabba meddelanden såsom ”drink Coca-Cola” och ”eat popcorn” under en film för att få 

kunderna att köpa mer mat och dryck.  Wilson beskriver i boken ”Subliminal Seduction” att 

subliminala budskap används inom reklam. Frågan är här om doften används som subliminal 

messenger i livsmedelsbutiker etcetera? I dagsläget har bake-off produkter och grillprodukter 

fått ett fäste i våra livsmedelsbutiker. Vad är nästa steg? Kommer det att finnas olika 

doftcenter i olika delar av butiken för att främja konsumtionen? Vid hygienprodukterna skulle 

kunna utsöndras doften av nytvättat hår och vid grillköttet skulle kunna utsöndras doften av 

nygrillat kött. Även klädbutikerna skulle kunna nyttja olika doftcenter. Vid barnavdelningen 

skulle doften av baby kunna öka konsumtionen av barnkläder.  
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Ett ökat fenomen i världen är problematiken med den ständigt ökade andelen av befolkningen 

som lider av överkänslighet. I vissa fall kan sjukdomsyttringarna bero på icke-immunologiska 

reaktioner och benämns då oftast för överkänslighet eller för intolerans. Många personer 

besväras av parfymdoft, blommor, kall luft och tobaksrök, där symptomen kan vara lika 

besvärliga som vid allergiska reaktioner (Centrala allergirådet, 2001). En extra utsöndring av 

parfymdoft i butiker eller starkt doftande produkter skulle sannolikt påverka denna grupp. Det 

vore därför intressant att undersöka biverkningarna med att använda dofter som 

marknadsföringsmedel?  

 

Kotlers teori anser vi bör kunna kompletteras med faktorer som berör olika sinnen som syn, 

hörsel, smak, doft och känsel över hur konsumenters köpbeteende fungerar. Vi anser att den 

teorin behöver förändras, Kotler förbiser i hög grad det faktum att vi kan motta informationen 

på olika sätt. Därav finns det behov av att utveckla teorin om konsumentens köpbeteende. En 

tanke är att bygga upp en teori enligt nedanstående figur med utgångspunkt i mottagandet av 

information, se nedanstående figur: 

 

 
Figur 9. Utveckling av Kotlers köpbeteende (egen modell) 
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Modellen har sin utgångspunkt i att vi mottager information, vilket sker med hjälp av våra 

fem sinnen. Den mottagna informationen kodas hos konsumenten och går därefter att 

gruppera i åtminstone fyra olika områden. Den femte faktorn är en utveckling, och skulle 

kunna heta känsla. En hel del av de saker vi gör kan inte förklaras rationellt utan sker mer 

eller mindre per automatik. Inom känsla kan impulsiva köp, magkänsla med flera räknas in. 

Teorin konsumentens köpbeteende kan utvecklas till flera spännande domäner, hur den ska se 

ut är dock upp till framtida forskare, detta då dagens bild är en allt för grov förenkling av 

verkligheten.  
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