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Nörden:
Doftmarknadsföring

Dofter
som lockar

Att en snygg inredning kan få oss att vilja gå in i en butik
är självklart. Det kan även dofter. Malin Isberg arbetar
med doftmarknadsföring.
av Tove Leffler foto Sara Mac Key

Varför ska man ha dofter i en
butik?
– Den anledning man oftast
pratar om är att förstärka varumärket. Det kan också handla om
att vilja skapa en specifik känsla,
som kan vara knuten till säsong
eller en specifik kampanj. Sedan
går det att doftsätta bara en liten
yta, en entré till exempel. Eller
bara en produkt eller en specifik
hylla. Det kan det ju också finnas en lukt i butiken som man
behöver maskera, om butiken
delar ventilationssystem med en
restaurang och det kommer in
matos.
Vad kan man använda sig av för
dofter?
– Det är otroligt olika. I
Moodgallerian i Stockholm
har vi doftsatt tre av entréerna.
Ursprungligen jobbade vi med en
doft som heter Fresh crisp linen.
Den har frukt i sig och doftar
lite nytvättat. Den doften blev så
populär att många frågade om
de kunde få ta med sig den hem.
Det slutade med att vi producerade doftljus som de kan erbjuda
kunden.
Hur gör ni när ni ska doftsätta
en plats?
– Vi går alltid ut till butiken
och undersöker hur det ser ut.
Var vill vi ha doften och var vill
vi inte ha den? Men också, för

Doftsätt så här
Malin Isbergs tre tips:
Vad är det man
vill uppnå?
Vad ska upplevelsen vara?
Våga vara nytänkande,
ta ut svängarna.
Försök förstärka
kategorier och produkter
med hjälp av dofterna.
Men då tror jag också att
en kombination med ljud skulle
vara optimalt.

Malin Isberg:
Utbildning: Marknadsstrateg (Medie
institutet i Stockholm), musik- och ljud
producent (Högskolan i Skövde). Är även
utbildad sångerska och låtskrivare.
Bakgrund: Uppvuxen i Vänersborg, har en
bakgrund inom musikbranschen och ett
stort intresse för marknadsföring. Har
även erfarenhet från detaljhandeln.
Gör: Projektledare och koncept
utvecklare på ljud- och doftdesign
företaget Lexter.
Favoritdoft: Ingefära.

vem är doften till? Och intensitetsnivåer, en doft behöver inte
vara särskilt stark för att man ska
uppfatta den. Det kan räcka med
en förnimmelsenivå.
Vilka dofter fungerar generellt
inte så bra?
– Doften måste alltid hänga
ihop med det visuella konceptet i
butiken. Men exempelvis doften
av nötter eller nyklippt gräs
rekommenderar vi inte.
Varför inte?
– Det finns många som är
allergiska mot nötter eller gräs
och det kan skapa oro. Det
kan i extrema fall framkalla en
placeboeffekt, som ger en allergisk reaktion, även om doften inte
är autentisk, utan kommer från
en maskin. Egentligen rekommenderar vi aldrig dofter som
skulle kunna skapa oro.
Hur skulle du doftsätta en
bokhandel?
– Det finns många roliga
sätt. Om någon släpper en ny
skönlitterär bok kan man fundera
på hur den historien doftar. Det
kan finnas dofter som förstärker
handlingen. Så går det att jobba
i hela butiken. Om det finns en
avdelning med mer romantisk
skönlitteratur kan man göra en
romantisk doft. Deckaravdelningen kan dofta på ett annat
sätt.

16

Hur kan en deckare dofta?
– Det kan exempelvis vara
en deckare som utspelar sig vid
havet. Då kanske det är tång som
det ska dofta. Det finns många
sätt att tänka. Man kan också
skapa en känsla beroende på
säsong, som jul.
Vad är en juldoft?
– Då är det bra att jobba med
kanel eller ingefära. Eller så har
butiken hälsoveckor. Då kanske
också ingefära är en jättebra doft.
Många älskar ju doften av
just pappersboken. Hur kan man
använda sig av det?
– Antingen går det att förstärka den, men det hindrar ju
inte att man doftsätter lokalt för
att skapa en annan känsla eller
öka upplevelsen av hela butiken
med en annan doft.
Kan dofter bli för påträngande?
– Ja, det finns oftast ingen
anledning att ha en väldigt stark
doft. Det ska ju kännas trevligt att
gå där. Är det en intensiv doft av
säg, kanelbullar blir folk kanske
sugna på att gå och ta en fika eller
gå hem och baka. Det kan skapa
en hunger efter det. Ligger doften
i stället på en låg intensitetsnivå
kommer kunden fortfarande att
känna av den, men inte att det
luktar just kanelbullar. Då kanske
det bara skapar en trevlig känsla.
Kan dofter öka försäljningen?
– Ja, det kan de. Ofta är ju en
ökad försäljning en effekt av att
platsen blir trevligare och att
man stannar längre. Vi gjorde
en undersökning kring hur både
doft- och ljudmarknadsföring
fungerade för kategorin baka i en
dagligvaruhandel. Vi doftsatte
med brownie- och kladdkaksdoft.
Den visade att vid ljud- och doftsättningen stannade kunderna
kvar i gången fem sekunder
längre än genomsnittet.
Om du går in i en bokhandel, vad
vill du att det ska dofta?
– Jag hade tyckt att det
skulle vara väldigt roligt om man
jobbade med en ny bokrelease
och skapade en doft till den. Eller
att det doftar av mat eller bakverk
i kokbokshörnan. Det hade varit
lite häftigt. Och nytänkande!

Malin Isberg vet vilka dofter
som får kunderna att stanna
längre i butiken.
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