
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Hur ser en doft ut? 
 

En kvalitativ studie kring hur dofter kan kommuniceras visuellt. 
———————————————————————————————————————— 

What does a scent look like? 

A qualitative research study, that examines 

how scents can be communicated visually. 
———————————————————————————————————————— 
Jennifer Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
———————————————————————————————————————— 
Fakulteten för humanoria och samhällsvetenskap 
———————————————————————————————————————— 
Medie- och kommunikationsvetenskap, visuell kommunikation och design  
———————————————————————————————————————— 
C-projekt 15 hp 
———————————————————————————————————————— 
Examinatorer: Emilia Ljungberg & Håkan Liljegren 
———————————————————————————————————————— 
Datum: 13/6–2019 
———————————————————————————————————————— 

 



 

  2 

Sammanfattning  
Inom design har fokus nästan uteslutande lagts på syn, hörsel och känsel. Däremot är doft ett 

förhållandevis outforskat område inom design. I den här studien kommer doftens potential inom 

design att beprövas genom att undersöka hur en doft kan kommuniceras visuellt. Studien utgör del 

i ett projekt som utförs i samarbete med en uppdragsgivare som producerar och säljer doftljus som 

är inspirerade av landskapet Bohuslän. Verksamheten är nyligen startad och uppdragsgivaren 

upplever det svårt att sticka ut ur mängden av konkurrenter, speciellt eftersom marknadsföring 

primärt kommer att ske digitalt och potentiella kunder då inte kommer att kunna dofta på ljusen. 

Detta är problematiskt eftersom doften är produktens främsta säljargument. Ur denna problematik 

föddes frågan om huruvida det är möjligt att kommunicera en doft visuellt. Studiens syfte är 

således att undersöka detta – både för att bilda kunskap kring det relativt outforskade ämnet och 

för att hjälpa uppdragsgivaren att särskilja sig från sina konkurrenter. Genom 

fokusgruppsdiskussioner och co-design workshop-övniningar som metod kunde ett resultat 

presenteras som, med stöd från studiens teoretiska ramverk, visar att det är möjligt att översätta 

dofter till visuella bilder. Detta med hjälp av färglära och en modell byggd på semiotik, som 

presenteras i denna studie.  

 

Nyckelord: Doft, doftrepresentation, semiotik, visuell kommunikation. 
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Abstract 
In the past designers have almost exclusively focused on the senses vision, hearing and touch when 

creating. However, the sense of smell is a relatively unexplored area in design. In this study, the 

potential of scents in design will be tested by examining how a scent can be communicated visually. 

This research study is part of a project that is carried out in collaboration with a client who 

produces and sells scented candles inspired by the county of Bohuslän. The business is recently 

founded and the client finds it hard to make her products stand out on the market. Especially since 

the marketing of the products will primarily be carried out digitally, which means that potential 

customers will not be able to smell the candles. This is problematic since the scent is the main 

selling point of the product. The purpose of the study is to create knowledge about this relatively 

unexplored field and also to help the client make her products stand out on the market. The 

methods that were used are focus group discussions and co-design workshop practices. With 

support from the theoretical framework of the study a result is reached. It shows that it is possible 

to translate scents into visual images with the help of color theory and a model based on semiotics, 

which is presented in this study.  

 

Key words: Scent, scent representation, semiotics, visual communication 
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1. Introduktion 
I det här kapitlet presenteras studiens bakgrund, problemformulering, syfte och 
frågeställning.  
 

1.1 Inledning och bakgrund  
Är det möjligt att kommunicera en doft visuellt? Det är en fråga som designers och 
marknadsförare har kämpat med att besvara under årtionden. Inom industrier där 
produkterna kretsar kring doften, som exempelvis parfymindustrin, har ett begränsat antal 
forskningsansatser gjorts (Se exempelvis, Gilbert, Martin & Kemp, 1996; Ayabe-
Kanamura, Schicke, Laska, Hudson, Kobayakawa & Saito, 1998). Akademiker inom 
området konstaterar att det behövs mer forskning inom ämnet. Framförallt saknas 
empiriskt orienterade studier som designers kan använda som underlag (Kim, 2011), 
därför kommer jag att utföra en sådan studie.  

Uppdragsgivaren för projektet tillverkar handgjorda och ekologiska doftljus vars dofter är 
inspirerade av Bohuslän. Verksamhetens värdeord är lokalt, handgjort och Bohuslänskt. 
Den primära målgruppen består av kvinnor mellan 20 och 30 år som har en anknytning till 
Bohuslän. Idéen om verksamheten väcktes när uppdragsgivaren reagerade på att det finns 
ett brett utbud av doftljus från internationella och välkända varumärken på marknaden 
men nästan inga lokalproducerade produkter i samma kategori. Detta upplever 
uppdragsgivaren som ohållbart ur ett miljöperspektiv. Eftersom hon brinner för både det 
lokala näringslivet och miljön valde hon att starta upp sin verksamhet för att kunna gynna 
båda. 

Uppdragsgivaren upplever det som svårt att särskilja sig gentemot konkurrenterna på 
marknaden eftersom försäljningen initialt kommer att ske över nätet. Det innebär att det 
inte kommer att finnas möjlighet för kunder att fysiskt skruva av locket och dofta på 
ljusen. Det kan vara en nackdel vid försäljning av doftartiklar, där just doften är det största 
säljargumentet (Kim, 2011). Nyetablerade varumärken har oftast inte så stort kapital att 
röra sig med. De har således inte samma ekonomiska förutsättningar som stora och 
framgångsrika varumärken att marknadsföra sig själva. På butikshyllorna, såväl digitala 
som fysiska, är det nästan alltid de stora etablerade varumärkena som ges de bästa 
förutsättningarna att synas (Oswald, 2012). Således skulle en visualisering av doftljusen 
kunna fungera som ett kreativt sätt att marknadsföra doftljusen och särskilja produkterna 
gentemot konkurrenternas.  
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För att lyckas med detta kommer fokusgruppsdiskussioner med inslag av co-design att 
utföras. Deltagarna kommer att representera målgruppen och genom sin koppling till 
Bohuslän betraktas de som ”experter” genom sina erfarenheter av landskapet. Stort fokus 
kommer att läggas på identitet. Detta för att undersöka hur målgruppen tycker att den 
Bohuslänska identiteten bör uttryckas visuellt genom designlösningen. Det står klart att 
verksamheten och produkterna är starkt kopplade till Bohuslän och det kommer att vara 
viktigt att representera det Bohuslänska på ett sätt som målgruppen kan identifiera sig 
med för att produkten ska bli attraktiv för dem (Burke & Stets, 2000). Under 
fokusgruppsdiskussionerna kommer även co-design workshop-övningar utföras där jag 
testar min metod för att översätta doft till visuell bild, med hjälp av målgruppens 
associationer av doften. Metoden grundar sig i teorier inom semiotiken av Barthes (1977) 
och Peirce (1955). Resultatet kommer att analyseras och sedan användas som grund för 
designlösningen. Under designprocessen kommer teorier inom färg i relation till doft, 
formgivning och storytelling att användas.  

1.2 Problemformulering  
Utifrån inledning och bakrund går det att konstatera avsaknaden av vetenskapligt 
underbyggda metoder för designers att kommunicera dofter visuellt. Detta genom att 
flertalet akademiker inom ämnet (se exempelvis Haverkamp, 2013; Kim, 2011) konstaterar 
avsaknaden, samt genom eget sökande efter tidigare forskning. De som drabbas av detta är 
framförallt lokala och okända varumärken inom industrier där produkternas säljargument 
är doften (Kim, 2011), som uppdragsgivaren i det här projektet. Detta eftersom kunder 
tenderar att välja stora och internationella varumärken när andra parametrar inte finns att 
ta i beaktning (Oswald, 2012).  

Detta innebär att en visualisering av uppdragsgivarens doftljus skulle kunna fungera som 
ett kreativt sätt för uppdragsgivarens produkter att särskilja sig gentemot 
konkurrenternas. Detta tyder avsaknaden av etablerade metoder på. Således föddes frågan 
kring huruvida det går att uppleva en doft utan att faktiskt känna den. Är det möjligt att 
kommunicera en doft visuellt? När jag försökte finna tidigare forskning kring ämnet blev 
det tydligt att det existerar begränsat av den varan. Ett möjligt akademiskt forskningshål 
har identifierats. Att mer forskning kring hur luktsinnet kan användas inom design behövs 
är det ett flertal akademiker som håller med om (se exempelvis Haverkamp, 2013; 
Emsenhuber, 2011). Att doftsinnet är så utvecklat att det kan skilja på mer än en trillion 
dofter är en relativt ny upptäckt av forskare (Bushdid, Magnasco, Vosshall, & Keller, 2014). 
Detta visar att vidare utforskning av området är vetenskapligt intressant. 
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1.3 Syfte 
Studien syftar till att skapa kunskap kring hur dofter kan kommuniceras visuellt. Detta är 
vetenskapligt intressant då det existerar begränsat med tidigare forskning kring ämnet (se 
exempelvis Haverkamp, 2013; Emsenhuber, 2011). Jag är medveten om att min enskilda 
studie inte kommer kunna förändra det faktum att lokala och okända varumärken har 
sämre förutsättningar att särskilja sig bland konkurrenter än stora och välkända 
varumärken (Oswald, 2011). Inte heller kommer studien att kunna förändra de negativa 
effekter detta innebär för miljön och mänskligheten. Däremot kan jag göra ett bidrag 
genom att hjälpa den här enskilda, lokala verksamheten att hitta ett sätt att urskilja sig 
från mängden av konkurrenter genom kreativ och särskiljande design.  

1.4 Frågeställning 
Utifrån ovanstående problemformulering och syfte har jag formulerat följande 
frågeställning, som kommer att undersökas under studiens gång:  

• Hur kan en doft kommuniceras visuellt?  
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2. Begreppsdefinitioner  
Här definieras ett antal begrepp som förekommer under studien. 
 

2.1 Symboliskt värde  
Symboliskt värde representerar mer än det funktionella och ekonomiska värdet av 
produkter. En produkts symboliska värde handlar om vilken känsla som förmedlas och 
vilken uppfattning människor har av varumärket bakom produkten i fråga 
(Pongsakornrungsilp & Schroeder, 2011).  

2.2 Nostalgi 
Nostalgi är en sentimental längtan efter högt värderade ögonblick i det förflutna. Effekten 
är bitterljuv, men känslan tenderar att upplevas som övervägande positiv (Reid, Green, 
Wildschut & Sedikides, 2015).  

2.3 Intern och extern  
Intern och extern är en distinktion från filosofisk psykologi som syftar till den binära 
oppositionen mellan det inre och det yttre, ofta med avseende på själslivet 
(Nationalencyklopedin, 2019).  
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3. Teoretiskt ramverk 
Här presenteras studiens teoretiska ramverk. Tillsammans med empirin utgör det 
teoretiska remverket grunden för designlösningen.  
 
För att kunna besvara frågeställningen så kommer jag att använda mig av de teorier som 
presenteras nedan. I och med produkternas och verksamhetens starka anknytning till 
Bohuslän och att målgruppen utgörs av kvinnor från Bohuslän så kommer teorier kring 
identitet och co-design vara väsentliga för studien. Människor söker ständigt efter att 
uttrycka sin egen identitet och att få höra samman med andra människor med delad 
gruppidentitet (Burke & Stets, 2000). Därför är det viktigt att det Bohuslänska 
kommuniceras på ett sätt som målgruppen vill identifiera sig med. Detta är essentiellt för 
att människor ska konsumera en produkt i syfte att förstärka sin personliga eller kollektiva 
personlighet (Jenkins, 2006). Utifrån frågeställningen kan det också vara värt att tänka på 
att produkternas dofter är inspirerade av Bohuslän, vilket i hög grad förändrar hur de bör 
representeras. Förväntningen på en doft som exempelvis skog kan skilja sig mycket åt om 
det gäller Bohuslänsk barrskog eller tropisk regnskog.  
 
Eftersom målgruppen kommer tillåtas ta en aktiv och medskapande roll i den här studien 
genom deltagande i fokusgrupper, så blir även teorier om co-design och kollektiv 
intelligens relevanta (Chisholm, 2019). Detta eftersom det mest effektiva sättet att uppnå 
ett designresultat som målgruppen kan identifiera sig med, samt att att ta tillvara på 
målgruppens gemensamma upplevelser och erfarenheter, ofta är att låta dem vara 
delaktiga i designprocessen (Löwgren & Reimer, 2013).  
 
Semiotiken utgör en användbar teori och metod för studien. Semiotiken kommer användas 
vid analys av empiriskt material så väl som vid den grafiska formgivningen. Detsamma 
gäller teorier kring doft, doftassociationer och doft i relation till färg. Semiotiken går väl 
ihop med doftteorierna eftersom dofter har en ovanligt stark förmåga att framkalla visuella 
bilder hos människor (Reid et al., 2015), vilka kan analyseras genom semiotikens teorier.  
 
Slutligen så kommer teorier kring design och storytelling användas som underlag för att 
motivera val vid den visuella formgivningen.  
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3.1 Identitet – personlig, kollektiv och plats 
Den identitetsskapande processen kretsar kring att finna sin plats i världen – både som 
individ och som medlem av grupper. Det skiljs således på den personliga identiteten och 
den kollektiva identiteten (Jenkins, 2008). Den personliga identiteten kretsar kring 
individuella personlighetsdrag, värderingar och intressen. Den kollektiva identiteten 
handlar om att identifiera sig med diverse grupper. En person kan exempelvis identifiera 
sig som Star Wars-fan eller som Bohuslänning. Att identifiera sig med en grupp innebär 
också att identifiera sig med de värden som de som ingår i gruppen delar. Det är också 
möjligt att människor strävar efter att ingå i vissa grupper för att uppnå en önskad 
självbild. På så vis kan den kollektiva identiteten förstärka den personliga identiteten och 
vice versa (Burke & Stets, 2000).  

Ett flertal akademiker, se exempelvis (Featherstone, 2007; Oswald, 2011) har kommit fram 
till att konsumtion ofta fungerar som en del i den identitetsskapande processen. Detta blir 
tydligt när en person väljer att köpa en produkt på grund av det symboliska värde 
produkten bär på, snarare än för det funktionella värdet (Aaker, 2014). Konsumtion är ett 
sätt för människor att förstärka den personliga identiteten och den kollektiva identiteten. 
Det senare genom att positionera sig själva i en grupp de identifierar sig med (Oswald, 
2011). Studier har visat att konsumenter är mer benägna att välja ett varumärke vars 
varumärkespersonlighet stämmer överens med den egna personligheten. Ett varumärke 
kan användas av konsumenter för att kommunicera värden som de själva står för och för 
att uttrycka sin egen identitet (Aaker, 2014). 
 
Platsidentitet kan definieras som ett nätverk av associationer vilka är baserade på visuella, 
verbala och beteendeorienterade uttryck från en plats. Dessa förkroppsligas genom 
kommunikation, gemensamma mål, värderingar och den generella kulturen. Platsen, dess 
landskap och dess atmosfär fungerar som stimuli som väcker associationer hos en person 
som stöter på platsen (Kavaratzis & Hatch, 2013).  

Kavaratzis och Hatch (2013) presenterar en 
dynamisk syn på platsidentitet där den 
identitetsskapande processen är en pågående 
dialog mellan det interna och det externa. 
Alltså den uppfattning av platsen som råder 
mellan människor som har stark anknytning 
till eller bor på platsen, och uppfattningen hos de 

Bild 1 – modell för platsidentietet 
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människor som inte gör det. Detta synsätt grundas i deltagande och kretsar kring co-
creation, vilket innebär att processen inte följer traditionella modeller där det finns en 
skapare och en mottagare. Tvärtom, både interna och externa aktörer är delaktiga i den 
identitetsskapande processen. Ur detta perspektiv blir det tydligt att platsidentiteten inte 
är statisk, utan både påverkar och påverkas. Externa aktörers syn på platsen påverkar 
platsidentiteten internt (Hatch & Schultz, 2002).  

 

3.2 Co-design och kollektiv intelligens 
Co-design är ett paraplybegrepp för deltagardesign, samskapande och öppna 
designprocesser. Co-design tillåter den tilltänkta målgruppen att göra kreativa bidrag till 
lösningen av designproblem. Karaktäristiskt för co-design är att gränserna mellan 
designers och användares roller suddas ut. Användare betraktas som ”experter” på sina 
egna erfarenheter, vilka är centrala för designprocessen (Chisholm, 2019). Ett relevant 
begrepp inom co-design är kollektiv intelligens. Jenkins (2006) beskriver kollektiv 
intelligens som den kunskap som uppstår genom samarbete och kollektiva ansträngningar 
mellan flera individer. Kollektiv intelligens är med andra ord resultatet av det konsensus 
som bildas genom gemensamt beslutsfattande.  

Det finns kritik mot co-design och nyttjandet av kollektiv intelligens. Denna kretsar kring 
problematiken i det faktum att målet med co-design i slutändan ofta är att sälja produkter. 
Somliga menar att målgruppens obetalda arbete kan utnyttjas av diverse företag 
(Guschwan, 2012). Flertalet akademiker inom designforskning (Se exempelvis Löwgren & 
Reimer, 2013; Jenkins, 2006; Pongsakornrungsilp & Schroeder, 2011) är å andra sidan 
enade om att co-design och nyttjandet av den kollektiva intelligensen är positivt och bidrar 
till en mer demokratisk designprocess. Löwgren och Reimer (2013) argumenterar för att 
det traditionella sättet att se på den kreativa designprocessen behöver omvärderas, kanske 
framförallt när det kommer till synen på expertis och designerns roll i designprocessen.  
 
Även jag är av åsikten att användarens åsikter och perspektiv bör ges större 
uppmärksamhet, då tidigare forskning har visat att det kan leda till positiva resultat för 
skapare såväl som mottagare. Positiva känslor av autonomi hos mottagaren uppnås ofta 
(Jenkins, 2006), och slutprodukten stämmer ofta väl överens med användarens behov och 
önskemål, vilket gynnar båda parter (Löwgren & Reimer, 2013).  
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3.3 Semiotik 
Roland Barthes (1977) beskriver hur semiotiken i och med det breda textbegreppet tillåter 
oss att betrakta alla typer av kommunikation som ”texter” vilka kan tolkas, läsas och 
avkodas. Det gäller således även dofter eftersom en doft, liksom andra typer av 
kommunikation, kan bära på information. Detta stärks av Emsenhuber (2011) som 
beskriver hur doft fungerar som kommunikation genom att applicera doft på den klassiska 
kommunikationsmodellen. Modellen visar att doft bär på koder som kan läsas och avkodas 
av mottagaren, vilket leder till att mening överförs.   

Inom semiotiken existerar nivåer som är essentiella för en semiotisk analys. På den 
denotativa nivån finner vi det uppenbara, manifesta budskapet. På den konnotativa nivån 
är det möjligt att utläsa kulturellt betingade associationer (Barthes, 1977).  

Andra begrepp inom semiotiken som är relevanta är förankring och relä. Dessa begrepp 
behandlar förhållandet mellan text och bild. Förankring innebär att text fixerar en av flera 
tänkbara betydelser hos en bild, således styr texten tolkningen av bilden. Relä uppstår när 
text och bild kompletterar och avlöser varandra så att de tillsammans bildar ett enhetligt 
och förstärkt budskap (Barthes, 1977).  

Ferdinand de Saussure (1966) presenterade begreppen det betecknande och det 
betecknade. Det betecknande kan vara ett ord, ett ljud eller en bild som skapar mening. 
Det betecknade är det mentala koncept eller den mentala bild som uppstår hos mottagaren 
av samma ord, ljud eller bild (de Saussure, 1966). 

Ikon, index och symbol är tre begrepp inom semiotiken som myntades av Charles Sanders 
Peirce (1955). I boken Philiosophical Writings of Peirce förklarar författaren hur alla 
tecken faller in under någon av kategorierna ikon, index eller symbol. En ikon är 

Bild 2 – Doft som kommunikation. 
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avbildande, klassiska exempel är porträtt och kartor. Index är precis vad det låter som, ett 
tecken som indikerar något. Ett index följer naturliga och nära samband, ett exempel kan 
vara rök som indikerar att det brinner. Symbol är ett tecken som står för något annat än sig 
själv. Betydelsen är kulturellt bestämd. Ett välkänt exempel är svastikan som inom vissa 
kulturer symboliserar solen och lycka. I västvärlden är svastikan istället en symbol för 
nazismen (Nationelencyklopedin, 2019).  

3.3.1 Modell för översättning av doft till bild 
I och med det breda textbegreppet kan allt läsas som text – även dofter. Således skapade 
jag följande modell för att kunna översätta dofter till visuella bilder genom verktyg från 
semiotiken. Enligt Barthes (1977) begrepp förankring och relä, så förankrar det yttrade 
ordet en av flera möjliga tolkningar av doften. Ordet fungerar sedan som det betecknande, 
vilket skapar en mental bild hos individen – det betecknade (de Saussure, 1966). Den här 
modellen kommer att spela en avgörande roll för studien, då den ligger till grund för att 
besvara frågeställningen.  

3.4 Luktsinnet, känslomässiga associationer och minnesbilder 
Forskning har visat att luktsinnet är ett effektivt redskap för att frammana känslomässiga 
associationer och minnesbilder hos människor. Luktnerven är omedelbart kopplad till 
hippocampus, vilket är en del av storhjärnan där minnen sparas (Nationalencyklopedin, 
2019). Forskning har också visat att luktsinnet fungerar mer effektivt än något av de andra 
sinnena för att väcka nostalgikänslor och självbiografiska minnen.  

Detta fenomen kallas för proustminnen och syftar till när självbiografiska minnen triggas 
av sinnesintryck som dofter. Känslor av nostalgi som väcks genom dofter har genom 
forskning visat sig ha flera positiva psykologiska effekter så som optimism, upplevelse av 
livssyfte och känslor av socialt tillhörande (Reid et al., 2015).  

Bild 3 – modell för hur doft kan översättas till bild 
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Luktnerven är även kopplad direkt till amygdala – ett känslocentrum i hjärnan. 
Anledningen till att luktsinnet är ett effektivt redskap för att komma åt känslomässiga 
associationer, nostalgikänslor och minnesbilder är att kopplingsstegen mellan luktnerven 
och amygdala är avsevärt kortare än de mellan de andra sinnena och amygdala (Larsson & 
Willander, 2004). 

 I och med digitaliseringen skedde ett skifte från mekanisk och elektronisk teknologi till 
digital teknologi. En konsekvens av detta var att digital design i stor utsträckning 
anpassades mestadels för visuell och akustisk perception. Så småningom började den 
digitala designen även inkludera känselsinnet (Haverkamp, 2013). De två sinnen som inte 
utnyttjas i samma utsträckning är smaksinnet och luktsinnet.  

Just luktsinnet är extra intressant att arbeta med. Lukten är det sinne som är närmst 
kopplat till hjärnans känslocentrum (Larsson & Willander, 2004). Dessutom besitter den 
mänskliga hjärnan förmågan att skilja på mer än en trillion olika dofter, vilket är otroligt 
mycket jämfört med exempelvis hur många smaker en människa kan skilja på (Bushdid et 
al., 2014).  

 
3.5 Samverkan mellan färg och doft 
Tidigare forskning har utforskat hur färg kan 
representera doft när det kommer till 
marknadsföring och förpackningsdesign när 
det gäller parfym. Designers har alltid 
kämpat med att representera olika 
parfymers dofter grafiskt (Kim, 2011). En 
pionjär inom ämnet är doftexperten Michael 
Edwards som har tagit emot ett flertal priser 
för sitt bidrag till parfymindustrin. Edwards 
skapade ett så kallat dofthjul i början av 
1980-talet, vilket visar relationen mellan 
olika doftfamiljer och färger. De fyra 
doftfamiljerna kan översättas till blommiga noter, 
orientala noter, skogsnoter och fräscha noter.  

Forskning har visat att färg influerar förväntningen kring hur något kommer att dofta eller 
smaka (Kim, 2011). Exempelvis är det många som associerar doften av citrusfrukter till 

Bild 4 – Edwards dofthjul 
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färgen gult. Denna association sker genom visuella och doftrelaterade erfarenheter och 
minnen av citrusfrukter (Lupton, 2011). När det kommer till vissa färger och dofter kan 
associationerna variera beroende på kulturella och demografiska variabler (Ayabe-
Kanamura et al., 1998). Utöver att olika färger associeras till olika dofter så har studier 
också visat att människan uppfattar färgintensitet som en indikator på hur stark eller svag 
en doft eller smak är. Inom parfymindustrin har denna kunskap utnyttjats genom att ge 
kraftigt doftande parfymer intensiva färger, medan lättare dofter tilldelas färger med lägre 
opacitet (Gilbert, Martin & Kemp, 1996). Olika former används också för att indikera en 
viss doftkaraktär. Parfymflaskor med feminina dofter har ofta mjuka och rundade former. 
Mer maskulina dofter tilldelas ofta hårdare former (Kim, 2011).  

Ett flertal studier, exempelvis de nämnda ovan, har fastslagit att det existerar ett samband 
mellan doft och färg när det gäller människors uppfattning av dem. Däremot existerar det 
begränsat med empiriskt bevis (Kim, 2011), vilket den här studien skulle kunna bidra med.  

3.6 Designprocess och storytelling 
Jag anser att det är viktigt att även det grafiska arbetet i den här typen av projekt är 
underbyggt med tidigare forskning. I det här projektet kommer jag således att använda 
mig av Bo Bergströms (2016) teorier om färg och form som presenteras i Effektiv visuell 
kommunikation. När det kommer till information om designprocessen kommer jag att 
vända mig till böckerna Design: process och metod skriven av Åsa Wikberg Nilsson, Åsa 
Ericson och Peter Törlind (2016), samt Graphic Design Thinking: Beyond Brainstorming 
av Ellen Lupton (2011). Samtliga av dessa författare bygger sin kunskap, inte enbart på 
tidigare forskning, utan också på år av erfarenhet inom ämnena de behandlar. Dessa 
teorier kommer i det här projektet att användas vid den grafiska formgivningen.  

Anledningen till att jag väljer just dessa böcker beror på att jag har stor tillit till författarna. 
Detta beror inte enbart på deras erfarenhet inom designområdet, utan också på min egen 
erfarenhet av författarnas verk. Jag har under min i utbildning i visuell kommunikation 
och design haft stor nytta av dessa böcker och jag har alltid upplevt innehållet i dem som 
underbyggt och trovärdigt. Att dessa böcker ingår i litteraturlistor för universitetskurser i 
design är också ett tydligt tecken på att böckerna är erkänt trovärdiga. 

En del av designarbetet i det här projektet kommer att handla om storytelling. Jag 
kommer att använda mig av boken Design is storytelling av Ellen Lupton (2017). 
Berättelser är ett effektivt medel för att engagera målgruppen, skapa nyfikenhet och 
uppmana till handling. Genom design överförs mening och värderingar genom exempelvis 
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färg, form och språk. Detta är en form av historieberättande, således kan visuell 
kommunikation betraktas ur ett narrativt perspektiv. Storytelling kan hjälpa produkter att 
tala till sin målgrupp genom att väcka känslor. När storytelling görs på rätt sätt skapas en 
känsla och personlighet kring produkten och varumärket bakom. Denna känsla kan vara 
det som gör att målgruppen väljer att köpa en produkt istället för en annan. Ett effektivt 
sätt att förstå målgruppen och dess behov är att använda sig av co-design (Lupton, 2017). 

Storytelling handlar i hög grad om att bygga upp målgruppens förväntning på upplevelsen. 
Idag räcker det inte att sälja en produkt, för att sticka ut på marknaden krävs det att 
produkten bär på en upplevelse. En upplevelse väcker känslor, skapar minnen och 
engagerar sinnena hos användaren. Under användandet av produkten skapas mening och 
associationer genom upplevelsen som blir viktigare för användaren än den enskilda 
produkten (Lupton, 2017) 
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4. Metodval och motivering 
I det här avsnittet presenteras den metod och det tillvägagångssätt som har tillämpats 
under studien.  
 
Metoden för denna studie är fokusgruppsdiskussioner med co-design workshop-karaktär, 
vilket är ett sätt att aktivt engagera den tilltänkta målgruppen under designprocessen. 
Inom design är fokusgruppsdiskussioner och workshops en vanlig metod för att förstå sig 
på målgruppen och därmed kunna kommunicera till dem på ett så effektivt vis som 
möjligt. Den kunskap som uppstår är baserad på gemensamma erfarenheter och den 
kollektiva förståelse som föds (Ahrne & Svensson, 2015), vilket passar den här studien väl 
då jag vill komma åt gemensamma nämnare när det kommer till erfarenhet av 
Bohuslänska dofter och den kollektiva identiteten som deltagarna delar genom sin 
koppling till Bohuslän. Wikberg, Ericson och Törlind (2016) rekommenderar 
fokusgruppsdiskussioner och co-design workshop när målgruppens kreativa potential kan 
utnyttjas för att tillsammans finna lösningar på problem. 
 
I det här fallet är kommunikationsproblemet att kunna kommunicera Bohuslänska dofter 
visuellt. Min upplevelse är att metoden fokusgrupp lämpar sig väl för mitt projekt eftersom 
målgruppens kollektiva intelligens kring Bohuslän och Bohuslänska dofter är mer 
omfattande än den individuella intelligensen hos en enskild person, enligt Jenkins (2006) 
teori om kollektiv intelligens. Det är genom det kollektiva bildandet av mening och 
gemensamma erfarenheter som förståelse kan uppstå. Inom detta perspektiv säger den 
gemensamma mening som fokusgruppen resonerar fram mer om målgruppens allmänna 
syn på ämnet, än en enskild persons utlåtanden (Jenkins, 2006). Metoden fokusgrupp 
valdes framför exempelvis enskilda intervjuer eftersom jag är intresserad av att veta hur 
deltagarna som grupp resonerar kring frågor och övningar. Detta eftersom att jag i den här 
studien utgår ifrån ett teoretiskt perspektiv av co-design och kollektiv intelligens.  
 
Dessa fokusgruppsdiskussioner äger rum under flera av projektets stadier. I den här 
studien deltar fyra fokusgrupper med tre till fyra deltagare i vardera gruppen. Detta är 
inom ramen för vad som rekommenderas gällande storlek på fokusgrupp av exempelvis 
Wikberg, Ericson och Törlind (2016). De första två fokusgruppsdiskussionerna sker under 
projektets förstudier och är till för generera empiriskt material som kan analyseras och 
användas under designprocessen. Den information jag är ute efter är sådan som 
målgruppen besitter, således är fokusgruppsdiskussioner en lämplig metod för att komma 
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åt den. I ett senare skede av projektet används fokusgruppsdiskussioner i ett utvärderande 
syfte (Ahrne & Svensson, 2015). 

Fokusgruppsdiskussion ett och två utgår ifrån intervjumanual A (se bilaga A). De två 
senare fokusgruppsdiskussionerna utgår från intervjumanual B (se bilaga B). Olika 
följdfrågor och utrymme för vidare utveckling av svar anpassas efter de respektive 
situationerna. Intervjumanualerna är baserade på studiens teoretiska ramverk och är 
uppbyggda kring ett antal teman. För varje tema förbereddes ett antal frågor som enligt 
trattmodellen går från öppna till konkreta (Ekström & Larsson, 2013). Ett exempel från 
intervjumanual A visar hur jag använder mig av de valda teorierna för att utforma frågor 
som går från öppna till konkreta. Här har använt mig av teorier kring identitet och 
produkters symboliska värden som förstärker individens känsla av identitet. Detta för att 
ta reda på vilka symboliska värden målgruppen uppskattar och vill identifiera sig med, 
samt varför detta är viktigt.  
 

• Hur känner ni inför heminredning?  

 

• På vilket sätt skulle heminredning kunna vara ett sätt att uttrycka sig själv på?  
• På vilket sätt (om alls) säger inredningen i ert hem något om er och vilka ni är?  
• Är det viktigt för er att era hem och inredningen i hemmet kommunicerar något om er 

och vilka värden ni står för? Varför? / Varför inte? 
• Vad vill ni att era hem ska kommunicera om er som personer?  

 

4.1 Urval 
Deltagarna i den här studien representerar målgruppen och består således av kvinnor med 
anknytning till Bohuslän som är mellan 20 och 30 år. Detta eftersom fokusgruppsmetoden 
är effektiv när deltagarna är bekanta med ämnet och har möjlighet att tillföra värdefull 
kunskap. Valet av deltagare baseras ofta på något gemensamt hos deltagarna som är 
intressant för den som utför studien (Ekström & Larsson, 2013). I det här fallet är den 
gemensamma faktorn anknytningen till Bohuslän som är intressant. Målgruppen betraktas 
som ”experter” på Bohuslän. De har många års erfarenhet av Bohuslänsk identitet, 
Bohuslänska dofter och visuella bilder av Bohuslän. Genom att förstå sig på målgruppen 
kan det också vara möjligt att förstå den Bohuslänska identiteten. 

Nedan presenteras deltagarna från fokusgruppsdiskussionerna. Utifrån metodvalet blir det 
tydligt att urvalet för studiens fokusgruppsdeltagare med fördel sker medvetet strategiskt. 



 

  21 

Den ideala fokusgruppen består av människor som kan bidra med information som hjälper 
till att besvara frågeställningen. De bör besitta kunskap och erfarenhet inom det ämne som 
diskuteras (Ahrne & Svensson, 2015). Flertalet forskare är av åsikten att homogenitet vad 
beträffar ålder, kön och bakgrund är att föredra. Även utifrån ett co-design-perspektiv så 
betraktas målgruppen som ”experter” genom sina erfarenheter (Chisholm, 2019). 

För att rekrytera deltagare använde jag mig av en form av snöbollsurval (Ahrne & 
Svensson, 2015). Detta innebär att jag först kontaktade en person som stämmer in på den 
önskade profilen, sedan bad jag henne att tipsa mig andra lämpliga personer. På så vis 
fortsatte rekryteringsprocessen till och med att jag hade tillräckligt många personer som 
ville delta och som stämde överens med önskad profil. Av personerna som föreslogs så 
valde jag personer med spridda åldrar, yrken och anknytning till landskapet för att öka 
chanserna att representera hela målgruppen på ett ärligt sätt.  

 

 

Tabell 1 – deltagare i fokusgrupp A 

Tabell 2 – deltagare i fokusgrupp B 
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4.2 Fokusgruppsdiskussion ett och två 
De två första fokusgruppsdiskussionerna utfördes för att bilda kunskap som kan hjälpa 
mig att besvara studiens frågeställning och uppfylla dess syfte. Jag var mån om att försöka 
skapa en avslappnad och bekväm miljö för deltagarna. Detta är grundläggande för att 
deltagarna ska känna sig trygga med att dela med sig av sina tankar och erfarenheter 
(Ahrne & Svensson, 2015). 
 
Fokusgruppsdiskussion ett ägde rum 19 april 2019 med fokusgrupp A och 
fokusgruppsdiskussion två genomfördes 21 april 2019 med fokusgrupp B. Diskussionerna 
tog plats i en lägenhet som jag fick låna eftersom ägaren var bortrest. Platsen valdes 
eftersom den är neutral och inte känslomässigt laddad för någon av deltagarna. Ahrne och 
Svensson (2015) beskriver hur detta kan vara viktigt eftersom en känslomässig relation till 
platsen där diskussionen sker kan påverka deltagares svar. En intervju på en arbetsplats 
kan exempelvis generera svar som framställer personen i fråga som en god medarbetare.  
 

Tabell 3 – deltagare i fokusgrupp C 

Tabell 4 – deltagare i fokusgrupp D 
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Det är också viktigt att platsen är neutral för samtliga deltagare för att ingen ska vara mer 
bekväm än någon annan och således hamna i överläge (Kvale & Brinkmann, 2017). För att 
skapa en varm miljö bjöds fokusgrupperna på fika vid ankomst. Detta gjordes inte bara för 
att ge en symbolisk ersättning för deras tid, utan också för att skapa en avslappnad 
stämning (Ahrne & Svensson, 2015). Fokusgruppsdiskussionerna inleddes med en 
presentation av mötets syfte, projektet och deltagarna. Sedan ställdes öppna frågor kring 
identitet, Bohuslän, färger och associationer. Efter detta genomfördes tre övingar av co-
design workshop-karaktär.  

Strukturen rekommenderas av Ahrne och Svensson (2015) som beskriver hur enkla och 
öppna frågor i början av samtalet får deltagare att känna sig bekväma. Specifika och 
”svåra” övningar placeras med fördel på slutet. Samtalen spelades in med ljudupptagning 
via en mobiltelefon, med samtycke från deltagarna. Ljudinspelningarna transkriberades 
sedan ord för ord för att kunna analyseras med noggrannhet. Empiriskt material skapades 
även i form av målningar som deltagarna skapade på plats, vilka också ingår i analysen. 
 

4.2.1 Övning – Måla doften 
I den första övningen fick deltagarna lukta på ett av doftljusen som heter Skogen. Doften 
innehåller noter av barrskog, citrus och sommarblommor. Deltagarna fick inte veta vad 
doften heter, eller vilka doftnoterna är. När deltagarna hade luktat på ljuset ombads de att 
rita eller måla något som de tycker representerar doften. Syftet var att skapa empiriska 
bevis för att färg- och doftkombinationerna i Edwards dofthjul stämmer. Detta genom att 
undersöka vilka färger, former och associationer deltagarna kopplar till doften (Kim, 2011). 
Resultatet kommer att användas som inspiration för designlösningen. Materialet som 
fanns att tillgå var papper, färgpennor i 21 olika färger, penslar och akvarellfärg i 18 olika 

Bild 5 – workshop 
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färger. 
 

4.2.2 Övning – Associationer utifrån doften 
I övning två fick deltagarna återigen dofta på ljuset och därefter ombads de direkt att yttra 
det första ord de kom att tänka på. Utifrån dessa ord fick deltagarna sedan verbalt måla 
upp de mentala bilder som väcktes hos dem. Syftet med övningen var att komma åt de 
omedelbara associationerna och sedan kunna översätta dem till visuella bilder. Även här 
kommer resultatet att användas i skapandet av designlösningen. Övningen bygger på 
teorin om proustminnen och på semiotik. Enligt modellen som tidigare har presenterats 
översattes dofterna till visuell bild genom deltagarnas associationer. 
 

4.2.3 Övning – produktmatrix 
Övning tre gick ut på att deltagarna fick skapa en produktmatrix. Detta är en vanlig övning 
inom co-design där deltagare och designer tillsammans skapar ett diagram med en x/y-
axel där två värdeskalor korsas. Dessa värden bygger på motsatsförhållanden. Syftet med 
övningen är att undersöka vilka värden hos produkten målgruppen uppskattar mest, att 
definiera konkurrenter och att positionera produkten på marknaden i förhållande till 
konkurrenter (Lupton, 2011). Deltagarna fick ingen ytterligare beskrivning av produkten 
än vad som framgick under fokusgruppsdiskussionen, vilket är i sin ordning då övningen 
inte handlar om att deltagarna ska gissa vilka egenskaper produkten har. Syftet är snarare 
att deltagarna ska börja diskutera vilka egenskaper hos produkten som skiljer den från 
konkurrerande produkter som deltagarna konsumerar i dagsläget. Övningen bygger på 
teorier om identitet, symboliskt värde och co-design.  
 

4.3 Fokusgruppsdiskussion tre och fyra 
De två senare fokusgruppsdiskussionerna skedde i ett senare skede av projektet, 14 Maj 
2019 med fokusgrupp C och 16 Maj 2019 med fokusgrupp D. Med resultatet från de två 
första diskussionerna och workshop-övningarna som grund så togs två konceptskisser för 
designlösning fram. De två senare fokusgruppssamtalen skedde således i syfte att 
utvärdera dessa förslag. Detta för att undersöka vilket av förslagen som landar bäst hos 
målgruppen, vad som kan förbättras och om något av de två förslagen är tillräckligt 
lovande för att arbeta vidare med. Lupton (2011) konstaterar att fokusgrupper med den 
avsedda målgruppen är ett träffsäkert sätt att undersöka huruvida ett koncept fungerar.  
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4.3.1 Övning – Associationer utifrån bilden 
En workshop-övning som är densamma som övningen associationer utifrån doften från de 
två första fokusgruppsdiskussionerna utfördes, fast baklänges. Deltagarna fick se två 
konceptskisser som är baserade på de doftassociationer som deltagarna under de två första 
fokusgrupperna nämnde. Utifrån bilderna, förslag A och B, fick deltagarna nämna de 
första ord eller associationer som väcktes hos dem. Utifrån detta fick de sedan beskriva 
vilken eller vilka dofter som bilderna i kombination med orden fick dem att tänka på. 
Syftet var att undersöka hur väl modellen som jag har skapat, baserat på teorier inom 
semiotiken, fungerar. Om bilderna får deltagarna att tänka på likartade ord och doft som 
bilderna är baserade på så skulle det tyda på att modellen fungerar.  
 

4.4 Metodkritik 
När det kommer till kvalitativa studier över lag finns det alltid risk för kritik kring möjlig 
subjektivitet. Detta eftersom det empiriska materialet tolkas och tolkningen påverkas av 
förförståelse. Svar på sådan kritik skulle kunna vara att materialet skulle vara obegripligt 
utan någon förförståelse (Ekström & Larsson, 2013). En möjlig brist i studien är att den är 
utförd av en person, vilket kan öka risken för subjektiva tolkningar. Vad jag kan göra för 
att undvika den här typen av kritik i största möjliga mån är att stärka min analys med teori 
och tidigare forskning. Jag är också tydlig och transparent i mitt tillvägagångssätt för att 
inte uppfattas som subjektiv. Detta för att någon annan ska kunna landa i samma resultat 
som jag genom att följa tillvägagångssättet (Bergström & Boréus, 2012). I studier med 
fokusgrupp finns det risk för kritik kring ledande frågor, vilket jag kan förstå eftersom jag 
leder in deltagarna på samtalsämnen de kanske inte naturligt hade tagit gupp, genom de 
teman jag har utformat i mina intervjumanualer. För att vara transparent så finns 
intervjumanualerna med som bilagor, så att det är möjligt att kontrollera exakt vilka frågor 
som har ställts.  
 
Den främsta kritik som kan riktas mot denna studie är att det finns risk att deltagarna i 
fokusgrupperna påverkar varandras svar i diskussionerna och bidrag i de olika workshop-
övningarna. Detta var något som jag hade i åtanke vid val av metod och jag tvingades väga 
fördelar mot nackdelar hos fokusgruppmetoden jämfört med individuella intervjuer som 
metod. Kritik kan riktas mot att individuella intervjuer skulle kunna vara ett mer effektivt 
sätt att komma åt fria associationer, eftersom att risken att deltagarna påverkar varandras 
svar helt elimineras (Ekström & Larsson, 2013).  
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Eftersom att jag i den här studien har en stadig utgångspunkt i teorier om co-design och 
kollektiv intelligens kan jag utifrån Jenkins (2006) teorier besvara denna kritik med att 
den gemensamma mening som kan hämtas ur fokusgruppernas resonemang och den 
kollektiva intelligens som deltagarnas delade erfarenheter har resulterat i säger mer om 
ämnet som de anses vara ”experter” inom, än vad varje enskild individs utlåtanden gör. 
Inom fokusgruppmetoden samlas data nämligen inte primärt in för att förstå hur enskilda 
personer ser på världen, utan det är det kollektiva meningsbildandet som är intressant. 
Fokusgruppmetoden bygger på att deltagarna har gemensamma erfarenheter eller har 
genomlevt liknande situationer (Ahrne & Svensson, 2015) som i den här studien där 
deltagarna delar erfaranheter kring landskapet Bohuslän och dess dofter. 
 
 Människor skapar individuella referensramar för att förstå sina erfarenheter. I samspel 
med andra kan dessa förändras, bekräftas eller bestridas, vilket leder till utveckling av ny 
kunskap, konstaterar Stewart och Shamdasani (1990). Med andra ord är en viktig del av 
syftet att undersöka hur enighet eller oenighet uppstår och att fånga den gemensamma 
meningen. Utifrån detta resonemang anser jag att fokusgruppmetoden är mer lämpad för 
min studie än vad individuella intervjuer är.  
 
Kritik skulle också kunna riktas mot att doftljusets bruna glasbehållare kan ha påverkat 
deltagarnas uppfattning av doften. Det finns belägg för denna kritik eftersom brunt är en 
färg som har en naturlig koppling till skogsdoft enligt Edwards dofthjul (Kim, 2011). 

 

4.5 Validitet 
I det här projektet har jag arbetat mot hög validitet genom att se till att uppfylla studiens 
syfte och besvara frågeställningen. Jag har enbart använt mig av argument som är 
relevanta och har med saken att göra. Detta innebär exempelvis att jag inte har använt mig 
av lösryckta citat, tagna ur sin kontext från fokusgruppsdiskussionerna, utan försökt att 
använda citat som representerar samtalen på ett ärligt sätt. Validitet handlar också om att 
den frågeställning som har formulerats ska besvaras genom en metod som lämplig och 
teorier som är relevanta (Bergström & Boréus, 2012), vilket jag har motiverat grundligt 
under rubrikerna teoretiskt ramverk, samt metodval och motivering.  

Något som sänker studiens validitet är det faktum att deltagarna i fokusgrupperna kan 
påverka varandras svar. Detta diskuterades under rubriken metodkritik, där jag beskriver 
hur jag fick göra en avvägning. Utifrån det perspektiv av co-design och kollektiv intelligens 
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som jag har haft genom hela studien, så upplevde jag det som mer värdefullt att kunna ta 
del av den kunskap som bildas genom deltagarnas gemensamma resonemang, än den 
enskilde individens. 

4.6 Reliabilitet 
Något som riskerar att sänka en studies reliabilitet när en intervjubaserad metod används 
är inkonsekvens, det vill säga ifall en fokusgruppsdeltagare skulle svara annorlunda på en 
fråga ifall det var någon annan som utförde intervjun (Kvale & Brinkman, 2017). Det finns 
självfallet en risk att olika intervjuare kan få olika svar från samma person. Människor 
ställer frågor på olika sätt och olika formuleringar väcker skilda associationer, vilket kan 
resultera i olika svar. Jag har däremot svårt att tro att en deltagare i den här studien skulle 
svara oärligt eftersom fokusgruppsdiskussionerna inte rör känsliga ämnen. Det finns risk 
för att människor ger svar som framställer dem själva på ett önskvärt sätt. En annan risk 
är ledande frågor och suggestiva formuleringar. Jag har också försökt att skapa en 
tillåtande och tolerant miljö under fokusgruppsdiskussionerna för att deltagarna ska 
känna sig bekväma nog att ge sina ärliga svar. Jag är dock medveten om att det aldrig går 
att veta med säkerhet att deltagarna inte anpassar sina svar. 

4.7 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar om att kunna dra slutsatser kring större populationer eller 
miljöer än de som behandlats i studien. Den bristande möjligheten att generalisera är 
något som ofta kritiseras hos den kvalitativa forskningsmetoden (Ahrne & Svensson, 
2015). Istället handlar det om att försöka påvisa hur resultatet och kunskapen som har 
genererats av studien går att applicera på andra, liknande fall (Ekström & Larsson, 2013). I 
min studie kommer jag således att påvisa att modellen som jag har skapat för att 
visualisera dofter går att använda även i liknande projekt, genom att presentera liknande 
resultat från skilda fokusgrupper.  

4.8 Forskningsetiska aspekter 
När det gäller forskningsetik vid intervjubaserade metoder finns det en del saker att ha i 
åtanke, exempelvis informerat samtycke. Deltagarna i studien har informerats om vad 
informationen kommer att användas till och vad som händer med informationen efter 
undersökningen. Det är också viktigt att alltid reflektera kring hur intervjupersoner kan 
påverkas av studien (Kvale & Brinkmann, 2017). Jag ser dock ingen större negativ 
påverkan som skulle kunna drabba deltagarna. Främst eftersom det här är en studie där 
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fokusgruppsdeltagare inte förväntas svara på frågor inom några känsliga ämnen och 
deltagandet är helt frivilligt.  

Inom ämnet co-design och deltagarkultur pågår en debatt kring huruvida det är etiskt 
försvarbart att företag och varumärken tjänar pengar på målguppens obetalda arbete. Det 
gäller bland annat fall där målgruppen ingår i fokusgrupper och utför användartester. 
Akademiker som ifrågasätter samskapande som en del av designprocessen ser problematik 
i det faktum att deltagarkultur i sin grund bygger på konsumtionskultur (Guschwan, 
2012). Detta är något att ha i åtanke. Dock finns det ett flertal akademiker (Fiske, 1992; 
Jenkins, 1992; Löwegren & Reimer, 2012) som talar för att de positiva effekterna av co-
design som demokratisering och känslor av stärkt identitet hos målgruppen överväger det 
negativa. Jag är villig att hålla med om detta så länge deltagarna själva mår bra av sitt 
engagemang och deltar genom egen fri vilja. 
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5. Resultat och analys  
Här presenteras studiens resultat parallellt med analys av resultatet.  

 

5.1 Fokusgruppsdiskussion ett och två 
Ett antal teman som bestämdes utifrån intervjumanual A (se bilaga A) diskuterades med 
de båda fokusgrupperna. Dessa var konsumtion, identitet och Bohuslän. Det blev snabbt 
tydligt för mig att dessa teman i hög grad går in i varandra och hör ihop i denna kontext.  
 
Under fokusgruppssamtalen ställde jag frågor kring konsumtion av heminredning och hur 
det kan vara ett sätt att uttrycka identitet. Deltagarnas svar indikerar att konsumtion av 
inredningsartiklar och inredning av hemmet blev ett sätt att uttrycka den egna identiteten 
vid flytt hemifrån, när identiteten ofta utvecklas som mest (Hansson, Karlsson & 
Nordström, 2006). Nedan presenteras ett citat som visar detta.  

 

När jag bodde hemma var jag inte intresserad alls. Då var det bara 

flickrum med tråkiga blomtapeter liksom. Jag gjorde ingenting. Men 

det är när man har flyttat hemifrån som inredningsingintresset har 

utvecklats (B2, 21/4–2019). 

 

Kärnan är att inredningen i ditt hem ofta kommunicerar något om vem du är, vad du gillar 
och vilka värden du står för. Detta exemplifierades i ett av samtalen genom att påpeka hur 
vissa människor visar sina värderingar genom att exempelvis ha buddhastatyer eller kors i 
sitt hem. Som citatet ovan visar så upplevde deltagarna att intresset för inredning inleddes 
i och med flytt hemifrån. Detta blir logiskt då flytt hemifrån ofta sker under period i livet 
där den egna identiteten utvecklas som mest, och behovet av att uttrycka den också kan 
vara som störst (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006), vilket diskuterades under 
samtalet.  
 

Att konsumtion av produkter är något som kan stärka en människas känsla av identitet är 

det flera akademiker som har kommit fram till genom sina respektive studier (Se 
exempelvis Featherstone, 2007; Oswald, 2011). Exemplet med buddhastatyer i hemmet 
illustrerar tydligt dessa akademikers poäng om att produkter bär på ett symboliskt värde 
utöver det funktionella och ekonomiska. En produkt med ett symboliskt värde kan 
användas för att kommunicera personliga värderingar och för att placera sig själv 
tillsammans med en viss grupp för att uppnå en önskad självbild (Burke & Stets, 2000).  
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Samtliga deltagare upplevde det som viktigt att deras hem speglar dem själva som 
personer. Det framgick att deltagarna inreder sina hem för att spegla sin egen identitet, 
men i stor utsträckning för att visa upp en önskvärd bild inför andra. Detta styrks av 
Kavaratzis och Hatch (2013) som förklarar fenomenet genom att andra människors bild av 
en person påverkar dennes självbild. Med andra ord skapas identitet genom en interaktion 
av den interna bilden av jaget och andra människors externa bild av personen. 
 
Ett annat tema i intervjumanual A var Bohuslän och den Bohuslänska identiteten. De båda 
fokusgrupperna ansåg att Bohuslän associeras med en närhet till naturen. Till en början 
talades det mest om havet, kusten, bryggor och klippor på sommaren. Efter en stund 
började de också tala om andra delar av naturen som exempelvis skogen. Detta visas i 
citatet nedan: 
 

Nu har vi mest pratat om Bohuslän som turisterna ser det på 
sommaren. Bohuslän är ju mycket mer än bara havet, kusten och 

bryggor. Det är skogen, bergen och sjöarna också (B3, 21/4–2019). 

 
Bohuslän är ett populärt turistmål för badgäster under sommaren, således kretsar 
Bohusläns image kring kusten och havet. Utifrån citatet ovan blir det tydligt att externa 
uppfattningar av Bohuslän påverkar den upplevda identiteten av platsen hos interna 
parter, detta styrks av Kavaratzis och Hatch (2013) som beskriver hur image påverkar den 
upplevda platsidentiteten.  
 
Med utgångspunkt i intervjumanualens teman talades också om den Bohuslänska 
identiteten i form av kultur och värderingar. Det framgick ur båda 
fokusgruppsdiskussionerna att det existerar en stark kultur av lokalt företagande och hårt 
arbete. Det finns en stor vilja att stötta det lokala. Detta för att lokala verksamheter ska gå 
runt och klara sig även under vinterhalvåret när turismen minskar drastiskt. Deltagarna 
uttryckte att det finns mycket stolthet över både den vackra natur som finns i Bohuslän och 
över att Bohuslänningar är hårt arbetande. 
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5.1.1 Övning – Måla doften 

Trots att det fanns ett stort urval färger att välja mellan blir det tydligt att deltagarna i de 
båda fokusgrupperna, oberoende av varandra, har valt en väldigt lik färgpalett. Detta tyder 
på att det finns koppling mellan doften och de valda färgerna, vilket stärks av tidigare 
forskning kring doft- och färgkorrelation (Ayabe-Kanamura et al., 1998; Kim, 2011). 
Färgerna som användes mest var grönt, gult, brunt, orange och blått. Enligt Edwards 
dofthjul kopplas grönt och brunt ihop skog och orange med marina dofter (Kim, 2011), så 
med dofthjulet som utgångspunkt har deltagarna ringat in färgerna på ett träffsäkert sätt. 
Gult och blått tillhör doftfamiljen fräscha noter, vilket stämmer bra överens med 
deltagarnas beskrivning av doften.  
 

Det första jag tänkte när jag luktade var att den var fräsch och då 
tänkte jag direkt på gult. Den luktar mycket. En fyllig och fräsch doft. 

(A3, 19/4–2019) 

 

Deltagarna beskrev doften som stark och fyllig. Gilbert, Martin & Kemp (1996) beskriver 
hur starka dofter representeras genom starka färger inom parfymindustrin. På 
målningarna går det att se att deltagarna har använt starka färger, vilket bekräftar den 
tidigare forskningen.  
 
Två av deltagarna från olika fokusgrupper målade solar. Sol konnoterar sommar, värme 
och lycka. Peirce (1955) beskriver hur ett tecken kan stå för något annat än sig själv, solen 

Bild 6 – Målningar 
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är exempelvis ofta en symbol för årstiden sommar. Samma deltagare målade också 
blommor, vilket också är något som är tätt sammankopplat med sommarhalvåret. Tre 
deltagare målade granar och en deltagare målade en grankvist. Granar konnoterar skog 
och natur. Två deltagare från de skilda grupperna målade eldar tända på ved, vilket 
konnoterar värme och camping. På en av teckningarna finns ett hus, vilket konnoterar hem 
och trygghet. Dessa tecken räknas som konnotationer då de är kulturellt betingade och 
gemensamma associationer hos människor som tillhör samma kultur (Barthes, 1977). För 
någon som bor på det södra halvklotet där barrskog inte är vanligt förekommande 
(Nationalencyklopedin, 2019) skulle exempelvis gran konnotera jul snarare än skog.  

 

5.1.2 Övning – Associationer utifrån doften 
 

 

Tabell 5 – övning, fokusgrupp A 

Tabell 6 – övning, fokusgrupp B 
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Här blir det tydligt att deltagarna genom sin delade demografiska kultur associerade 
doften till liknande ord. Som tidigare nämnt kan kritik riktas mot att deltagarna skulle 
kunna påverka varandra till att säga liknande ord. Det faktum att orden lugn och mysigt, 
oberoende av varandra, förekom inom de båda fokusgrupperna försvarar dock resultatets 
giltighet. Deltagarna beskrev känslor som avslappnad, trygg och lugn. De beskrev hur detta 
är känslor som är sammankopplade med Bohuslän, naturen och platsen där de vuxit upp. 
Samtliga deltagare beskrev trygga miljöer som i många fall var kopplade till deras 
barndom. Deltagarna beskrev sommarsituationer. Miljöerna som beskrevs är naturnära. 
 
Jag frågade deltagarna huruvida platserna och situationerna de såg var självupplevda. En 
intressant likhet var att samtliga deltagare beskrev platser de själva varit på och situationer 
de själva har upplevt. Här måste jag vara självkritisk och medveten om att deltagarna kan 
bli styrda till att svara att situationen var självupplevt eftersom frågan ställdes. Dock 
började flera av deltagarna beskriva specifika platser innan frågan ställdes, vilket kan 
förklaras genom fenomenet proustminnen – luktsinnets förmåga att väcka självbiografiska 
minnen, känslomässiga associationer och nostalgikänslor hos människor (Reid et al., 
2015). 
 

5.1.3 Övning – produktmatrix 

 
När deltagarna fick frågan om vilka värden hos produkten som var viktiga framgick det att 
det var det lokala och det unika. Således sattes axlarna lokalt/internationellt, samt 
unikt/massproducerat upp. Deltagarna angav sedan, på begäran, varumärken som de 

Bild 7 – produktmatrix 
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köper doftljus från i dagsläget. Konkurrenter som Yankee Candle, IKEA, H&M home, 
Rituals, Carolina Gynning, Voluspa och Ullared nämndes och placerades ut i diagrammet. 
Produkten de hade fått lukta på markerades med ett X.  
 
Det visade sig att de flesta doftljus som målgruppen köper kommer från välkända och 
internationella varumärken, vilket inte är konstigt eftersom marknaden domineras utav 
den typen av varumärken (Oswald, 2012). Utifrån detta kan det konstateras att det finns 
gott om utrymme på marknaden för lokalproducerade och handgjorda doftljus. 
Fokusgrupperna uttryckte också en vilja att hellre köpa lokalproducerade doftljus än 
internationella och massproducerade. Främst för att de upplever det som värdefullt att 
kunna stötta lokala verksamheter, men också för att de hellre vill konsumera unika 
produkter än sådana som alla har. Därför kommer det vara viktigt att kommunicera dessa 
värden i designlösningen då människor vill konsumera produkter vars symboliska värden 
de vill identifiera sig med (Aaker, 2014). 
 

5.2 Fokusgruppsdiskussion tre och fyra 
Ett viktigt moment av fokusgruppsdiskussion tre och fyra var workshop-övningen som 
genomfördes. När deltagarna fick se konceptskisserna nämnde de flera av de ord som 
deltagarna i fokusgrupp A och B associerade doftljuset med och som skisserna sedan 
skapades utifrån. Detta verkar alltså tyda på att metoden jag har skapat för att översätta 
doft till visuell bild fungerar. Övningen visar att förslag A, i högre grad än förslag B, 
stämmer överens med de ord fokusgrupp A och B använde för att beskriva doften. 

Bild 8 – konceptskisser 
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Även om båda bilderna baseras på det färgschema som togs fram utifrån 
fokusgruppsdiskussion ett och två, så användes mer av färgerna gult och brunt i förslag A. 
Detta verkar ha varit en bidragande faktor i att bilden upplevdes som mer representativ för 
doften. När deltagarna i fokusgrupp ett och två luktade på doftljuset beskrev de den som 
fräsch, de använde också färgen gul i stor utsträckning när de fick måla doften. Att gult är 
en färg som människor kopplar samman med fräscha dofter bekräftas genom tidigare 
forskning, som Edwards dofthjul (Kim, 2011). Det bekräftas också genom denna övning 
där deltagarna förväntade sig en fräsch doft efter att ha sett bilden med mycket gult i sig. 
Detta visas genom citatet nedan:  

Tabell 7 – övning, fokusgrupp C 

Tabell 8 – övning, fokusgrupp D 
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Jag tänker lite blommigt och somrigt, men i och med de gula tonerna kan jag 

också tänka mig lite fräsch citrusdoft (C2, 14/5–2019).  

 
Många deltagare förväntade sig doftnoter av hav eller regn efter att ha sett förslag B, vilket 
både kan bero på att en av illustrationerna innehåller vatten och att färgen orange används 
i större utsträckning. Orange kopplas enligt Edwards dofthjul ihop med vattendofter (Kim, 
2011).  
 
Båda förslagen har starka färger, vilket fokusgrupperna associerade till en stark doft. Att 
denna koppling ofta dras bekräftas av tidigare forskning (Gilbert, Martin & Kemp, 1996). I 
förslag B har något starkare färger använts än i förslag A. Intensiteten hos färgerna i 
förslag B verkar ha varit lite för mycket eftersom vissa deltagare drog kopplingar till starka 
dofter som nästan sticker i näsan, så som rök och tång.  
 
Det framgick att deltagarna upplevde förslag B som spretigt. Förslaget innehåller 
illustrationer av olika proustminnen som beskrevs under fokusgruppsdiskussion ett och 
två, dessa är personliga och specifika för personerna som har upplevt dem (Reid et al., 
2015). Således verkar det som att målgruppen upplevde förslag A som mer representativ 
för doften, där de gemensamma nämnarna från samtliga proustminnen har kombinerats 
till en lite mer abstrakt bild som är öppen för olika tolkningar. Fokusgrupperna upplevde 
också att förslag A gav dem en mer positiv bild av produkten. Detta eftersom det framgick 
tydligare att doftljuset var produkten. I förslag B uttryckte fokusgruppen att detta inte 
framgick.  
 

Om jag hade sett de här två bilderna och inte visste vad de skulle 

representera, så hade jag lockats mest av förslag A, eftersom den tydligt 

representerar det som säljs genom att man ser produkten (D2, 16/5–2019). 

 
När det kommer till värdeorden lokalt, handgjort och Bohuslänskt så upplevde 
fokusgrupperna att förslag A kommunicerade lokalt och handgjort mer än förslag B. 
Däremot kommunicerade förslag B Bohuslänskt i större utsträckning. Detta visas genom 
följande citat:  
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När det kommer till Bohuslänskt så tänker jag först och främst på fiske och 

skog, då stämmer förslag B. För handgjort passar förslag A bättre, där är 

det större fokus på ljuset. Lokalt passar för båda bilderna, men mest för A 

(D3, 16/5–2019). 

 

5.3 Slutsats av resultat och analys 
Slutsatsen av analysen är att förslag A representerade doften bättre än förslag B. Detta tack 
vare färgkombinationer som i högre utsträckning stämde överens med den typen av dofter 
som beskrevs av fokusgrupp ett och två enligt Edwards dofthjul (Kim, 2011). Det visade sig 
att färgerna gult, brunt och grönt är de som bör användas i störst utsträckning för att 
representera doften så väl som möjligt. Färgerna blått och orange bör användas sparsamt 
som komplementfärger. Det visade sig också att färgerna i förslag B var något för starka, 
då fokusgrupperna associerade bilden till starkare dofter än avsett (Gilbert, Martin & 
Kemp, 1996). Färgintensiteten i bild A matchade doften bättre. Det fastslogs även att ett 
mer abstrakt motiv, som är öppet för tolkning, landar bättre hos målgruppen än specifika 
illustrationer. Dock representerade förslag B Bohuslän i större utsträckning än förslag A. 
Således kommer jag att behöva hitta ett sätt att få förslag A att representera Bohuslän mer.  
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6. Lösningen och dess grunder 
I det här kapitlet presenteras designlösningen parallellt med argumentation för de 
designval som gjorts utifrån teoretiskt ramverk och empiri.  
 

6.1 Identifikationsfasen 
Stegen som togs för att landa i den slutliga designlösningen var många. Det första steget 
var ett möte med uppdragsgivaren, där kommunikationsproblemet identifierades. Detta 
gjordes genom metoder som brainstorming, tankekartor och samtal med uppdragsgivaren. 
Detta är första steg i en designprocess som rekommenderas av erfarna designers som Ellen 
Lupton (2011). Genom dessa metoder kom jag och uppdragsgivaren gemensamt fram till 
att en visualisering av hennes doftljus skulle kunna fungera som ett kreativt och 
särskiljande sätt att marknadsföra hennes doftljus. Vi kom överens om att jag i det här 
projektet ska utveckla en metod för att kommunicera dofter visuellt, genom att börja med 
ett av ljusen. I framtiden kommer metoden kunna användas för att göra samma sak med 
de övriga doftljusen som hon producerar.  

Det är viktigt att definiera vad varumärket bakom en produkt vill kommunicera, för att 
kunna sända ett koherent budskap (Aaker, 2014). Genom en tankekarta diskuterade jag 
och uppdragsgivaren därför fram varumärkets värdeord; lokalt, handgjort och 
Bohuslänskt. Detta är värden som gör produkten unik för målgruppen, jämfört med 
konkurrentprodukter. Det är viktigt att dessa värden genomsyrar all den visuella 
kommunikation som varumärket avsänder, eftersom konsekventa budskap är något som 
karaktäriserar framgångsrika varumärken (Lupton, 2017). 

 

Bild 9 – tankekarta 
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 Det var under samma möte som målgruppen definierades. Detta är viktigt eftersom 
målgruppen påverkar designvalen (Bergström, 2016). Det blir extra tydligt i det här 
projektet där målgruppen konkret har fått vara med och forma designlösningen. Allt från 
färger till motiv har baserats på deras åsikter och erfarenheter som ur ett co-
designperspektiv betraktas som expertis (Löwgren & Reimer, 2013). Uppdragsgivaren 
berättade att de som hittills har visat störst intresse för hennes ljus är kvinnor mellan 20 
och 30 år med koppling till Bohuslän. Vi bestämde oss för att förvalta detta naturliga 
intresse och definiera denna grupp som den primära målgruppen, åtminstone i det här 
projektet. Eftersom doftljusen skulle fungera utmärkt som souvenirer tillhör turister och 
turistbyråer i Bohuslän den sekundära målgruppen, eftersom det ligger i turistnäringens 
intresse att marknadsföra landskapet. 

För att undersöka den primära målgruppen närmare än enbart demografiska aspekter är 
det klokt att fundera kring livsstil och intressen (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006). 
För att målgruppen överhuvudtaget ska vilja köpa doftljus förutsätter jag att det finns ett 
intresse för inredning och en tillräckligt stabil ekonomi för att kunna lägga pengar på detta 
intresse. Med tanke på att ljusen är lokalproducerade och ekologiska ringade jag också in 
målgruppen som miljömedvetna och positiva till hållbar konsumtion. I och med 
kopplingen till Bohuslän tror jag att målgruppen kan se värden bortom de praktiska i att 
köpa lokalproducerade ljus, vars dofter är inspirerade av landskapet. Detta är symboliska 
värden som kan förhöja målgruppens upplevelse av identitet (Pongsakornrungsilp & 
Schroeder, 2011).  

6.2 Teori och empiri blir strategi 
Efter analys av det empiriska materielet från de 
två första fokusgruppsdiskussionerna startar 
designarbetet (Lupton, 2011). Utifrån det 
empiriska materialet definierades ett färgschema 
som representerar doften, den typen av känslor 
som doften väcker hos målgruppen, samt typen 
av visuella bilder som framträder. 

 

 

Bild 10 – färger, känslor & visuella bilder 
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Utifrån detta startade skissarbetet för att få ner olika tankar och idéer på papper, vilket är 
en viktig del i designprocessen (Wikberg, Ericson & Törlind, 2016). Utifrån analysen av det 
empiriska materialet utkristalliserades två skilda vägar att ta designlösningen. Förslag A, 
som var att i en bild försöka sammanställa och fånga essensen av de gemensamma 
elementen som fokusgruppsdeltagarna berättade om i samtalen. Samt av vad som 
framkom genom workshop-övningarna. Förslag B var att illustrera ett flertal av de 
specifika proustminnen som deltagarna beskrev och placera ut dessa på en karta över 
Bohuslän. Två konceptskisser togs fram, som visades för fokusgrupp C och D.  
Skissprocessen har dokumenterats nedan:  

 Bild 11 – skissprocessen 
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Efter att ha genomfört de två senare fokusgrupperna blev det tydligt att förslag A 
representerade doften mest träffsäkert, därför var det förslaget som jag fortsatte att arbeta 
med.  

6.3 Designval och visuell formgivning 
Fokusgruppsdiskussionerna visade att både färgval och färgintensiteten hos förslag A 
representerade doften väldigt väl, därför beslöt jag mig för att behålla dem. Ljusets 
doftnoter utgörs av barrskog, citrus och sommarblommor. Dessa dofter representeras 
enligt de färger som fokusgruppsdeltagarna använde när de fick måla doften, färgerna 
stämmer även korrekt överens med motsvarande färger i Edwards dofthjul (Kim, 2011). 
Jag använde mig uteslutande av varma färger, eftersom fokusgrupp A och B beskrev doften 
som varm. Detta visade sig effektivt då fokusgrupp C och D uppgav ord som varm och 
värme efter att ha sett förslag A.  

När det kommer till motiven i bilden använde jag mig av semiotik för att skapa tecken som 
kommunicerar de associationer, känslor och visuella bilder som deltagarna beskrev 
Deltagarna uttryckte både verbalt och genom sina målningar att skog var centralt för 
doften. Därför valde jag att illustrera granar som en symbol för skogen som stort. Granarna 
fungerar som en symbol, eftersom symboler är tecken som står för något mer än sig själv 
(Peirce,1955). Deltagarna uttryckte också att sommar var centralt. Jag illustrerade därför 
typiska sommarblommor och grönska som ett index för årstiden. Växtligheten i bilden 
konnoterar natur och lugn. Deltagarna beskrev känslor som värme och trygghet, därför 
valde jag att illustrera ett hus, eftersom ett hem och tak över huvudet konnoterar dessa 
saker. Detta syftar också till att Bohuslän är ett typ av hem. Eld är också något som 
konnoterar trygghet och värme, såldes innehåller bilden en eldslåga, samt rök från husets 
skorsten som ett index för eld. Dessa betydelser av tecknen är konnotativa då de är 
kulturellt betingade och inlärda (Barthes, 1977). 

Under fokusgruppsdiskussion ett och två framgick det att varumärkets värdeord lokalt, 
handgjort och Bohuslänskt tilltalade deltagarna. Värdeorden representerar de egenskaper 
deltagarna uppskattar mest hos produkten och skiljer doftljuset från konkurrerande 
produkter. Således ansåg jag att det var viktigt att tydligt kommunicera dessa värden 
genom designlösningen. Konsekvent kommunikation som genomsyras av ett varumärkes 
nyckelvärden betraktas som en framgångsfaktor (Lupton, 2011). I fokusgruppsdiskussion 
tre och fyra visade det sig att förslag A kommunicerade värdena lokalt och handgjort väl. 
Framförallt genom den handtecknade känslan över illustrationen. Däremot bör värdet 
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Bohuslänskt kommuniceras tydligare. Därför började jag fundera kring sätt att förstärka 
det Bohuslänska i bilden.  

Något som föreslogs under en av fokusgruppsdiskussionerna var att inkludera 
skogskaprifolen – Bohusläns landskapsblomma (Nationalencyklopedin, 2019). Jag testade 
detta och märkte genast hur detaljen gjorde stor skillnad för att förstärka känslan av 
Bohuslän. Ur ett semiotiskt perspektiv fungerar landskapsblomman som en symbol 
(Peirce,1955), eftersom den inte bara står för sig själv, utan så tydligt representerar hela 
Bohuslän. För att vidare använda mig av Peirces (1955) teorier och skapa ett ikoniskt, 
alltså ett avbildande, tecken så illustrerade jag om röken som stiger ur skorstenen på 
bilden. Den som är uppmärksam kan nu se att röken utgör formen av kartan över 
Bohuslän. Detta är inte något som mottagaren måste se för att förstå bildens budskap, men 
den som ser det får lov att känna sig smart. Detta är ett effektivt knep för att engagera 
mottagaren (Bergström, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den färdiga designlösningen lades även namnet på doftljuset till under illustrationen. 
Detta för att text och bild tillsammans ska kommunicera ett starkare budskap, enligt 
Barthes (1977) teori om relä. Fenomenet kallas ofta för det tredje språket och förespråkas 
av Bergström (2016).  

Flera olika typsnitt jämfördes och testades för att skapa den rätta känslan och för att 
förmedla rätt värden. Först var tanken att använda ett typsnitt med handskriven känsla. 

Bild 12 – Bohuslän i rökform 
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Tanken var att förstärka det handgjorda uttrycket i bilden. Fyra kandidater togs fram och 
testades mot bilden. Inget av typsnitten kändes helt rätt, troligtvis eftersom 
kombinationen resulterade i en bristande kontrast i bilden som helhet. Kontrastrika 
arrangemang talar direkt till mottagarens känslor och skapar en balanserad effekt 
(Bergström, 2016), detta uppnåddes inte med något av de valda typsnitten. Istället för att 
framhäva den handgjorda känslan i illustrationen blev bilden som helhet homogen och 
tråkig.  

 

 

 

 

 

Istället testades olika typsnitt från teckensnittsfamiljen antikvor. Dessa typsnitt 
kännetecknas av sina ”klackar”, vilka skapar en hög läsbarhet. Antikvor tillhör den äldsta 
varianten av typsnitt (Bergström, 2016) och kommunicerar därför känslan av Bohuslänsk 
tradition och historia. Till skillnad från typsnitten med handskriven känsla så förstärkte 
antikvorna den handgjorda känslan i illustrationen och skapade ett mer balanserat uttryck. 
Typsnittet som valdes av antikvorna är Marion, eftersom det skapade mest kontrast i 
bilden. Illustrationen består i hög grad av tunna linjer. I kombination med de feta 
rubrikbokstäverna i Marion så skapas styrkekontrast. Tunna linjer och kraftfulla rubriker 
är en kombination som är erkänt effektiv för att bilda spännande arrangemang 
(Bergström, 2o16). Typsnitt som Salvalyn och Didot valdes således bort på grund av den 
bristande styrkekontrasten.  

 

 

 

 

 

Bild 13 – Handskrivna typsnitt 

Bild 14 – Antikvor 
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Nedan presenteras designlösningen. Jag har arbetat med olika designprinciper som 
exempelvis kontrast och balans. För att skapa en dynamisk helhetsbild är det effektivt att 
leka med kontrast när det kommer till yta (Bergström, 2016). Här har jag tillämpat 
tredjedelsprincipen genom att låta illustrationen ta upp två tredjedelar så mycket utrymme 
som texten. Detta för att undvika ett statiskt resultat utan dynamik.  

För att skapa ett balanserat helhetsintryck så har jag arbetat mycket med symmetri i 
bilden. När text och bild placeras mitt på formatet skapas ett lugnt och harmoniskt intryck 
(Bergström, 2016), vilket går väldigt väl i linje med känslan jag vill förmedla med bilden.  

 Bild 15 – Designlösningen 
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Designlösningen ska kunna användas i allt visuell kommunikation som berör doften. Två 
mockups togs därför fram för att visa detta. Det ena var en mockup för 
förpackningsdesign:  

 

Den andra mockupen som skapades var material för Instagram, där uppdragsgivaren 
planerar att bygga sitt varumärke:  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 16 – Designlösningen tillämpad som förpackning 

Bild 17 – Designlösningen tillämpad som Instagram-material 
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6.4 Storytelling 
I båda dessa mockups kompletteras bilden med en text. Texten är ett sätt att arbeta med 
storytelling. Ett effektivt sätt att använda storytelling på är att bygga upp användarens 
förväntningar kring en upplevelse utöver produkten (Lupton, 2017). Genom texten 
försöker jag bygga upp den typen av förväntningar genom att beskriva upplevelsen av 
doftljuset genom att lyfta fram de känslor som fokusgruppsdeltagarna beskrev efter att ha 
doftat på ljuset. Genom texten målar jag upp en bild av att mottagaren kan uppleva den 
Bohuslänska naturen genom att bara dofta på ljuset. 

I texten anspelar jag också på målgruppens känsla av identitet och symboliska värden som 
går i linje med deras identitet. Under fokusgruppsdiskussionerna beskrev deltagarna att en 
stor del av den Bohuslänska identiteten handlar om ett kollektivt ansvar för naturen och 
människorna i landskapet. Det finns en stor vilja att stötta lokala verksamheter och värna 
om den vackra natur som invånarna är väldigt stolta över. Därför använder jag ord som 
vår, vi och här. Jag lägger även stor vikt vid de positiva miljöaspekterna hos produkten, 
eftersom människor ofta konsumerar produkter som bär på symboliska värden som tillhör 
en önskad självbild (Aaker, 2014).  

6.5 Slutsats  
Det går att konstatera att den Bohuslänska identiteten går att uttrycka på andra vis än 
genom den traditionella bilden av hav och kust. Fokusgruppsdeltagarna upplevde att delar 
av naturen som, skog och växtlighet, ofta hamnar i skymundan. Därför ville jag lyfta fram 
den delen av den Bohuslänska identiteten i min designlösning. Det bekräftades också att 
det gick hem hos fokusgruppsdeltagarna eftersom de föredrog förslag A framför förslag B. 
 
En annan slutsats jag kan dra utifrån studien och mitt skapande är att metoden för att 
översätta doft till visuell bild fungerade väldigt väl i den här studien. Denna slutsats kan 
dras då modellen fungerade åt båda håll. Doften översattes först till ord och sedan till bild 
under fokusgruppsdiskussion ett och två. Under de senare fokusgrupperna översattes 
bilderna tillbaka till samma ord och slutligen doft. Det fanns alltid en risk att meningen 
skulle försvinna på vägen, som i viskleken. Detta var inte fallet. Deltagarna i de senare 
fokusgrupperna beskrev sina förväntningar av doften på ett sätt som stämmer 
chockerande väl överens med den faktiska doften, utan att ens ha luktat på den. Resultaten 
från de skilda fokusgrupperna var också slående lika, vilket tyder på att metoden fungerar. 
För att besvara studiens frågeställning, så är det alltså möjligt att kommunicera en doft 
visuellt genom att översätta doften med hjälp av semiotikens teorier.  
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7. Avslutande reflektioner och fortsatt process 
Avsnittet tillägnas en avslutande reflektion över studien och den fortsatta processen.  

 
I projektets början stod valet av metod mellan fokusgruppsdiskussioner och individuella 
intervjuer, varav fokusgruppmetoden valdes tack vare övervägande positiva aspekter 
utifrån studien som jag genomför, vilket redovisades under rubriken metodkritik. En 
avslutande reflektion är att studiens resultat visar på att detta fungerade väl. Både 
fokusgrupp C och D ansåg nämligen att förslag A, där de gemensamma nämnarna från 
deltagarnas associationer plockades upp och gestaltades, var mest representativt för 
doften. Detta jämfört med förslag B där enskilda individers specifika associationer 
illustrerades. Detta tyder på att fokusgruppsmetoden och ett perspektiv utifrån kollektiv 
intelligens var väl anpassat för just den här studien. Däremot kan det konstateras att 
risken för att deltagarnas associationer skulle påverkas av varandra helt skulle elimineras 
med individuella intervjuer som metod, vilket skulle höja studiens validitet.  

 
Under arbetets gång har jag också fått tillfälle att reflektera över hur designområdet i 
årtionden har kretsat kring syn, hörsel och känsel. Detta är väldigt synd, då jag i det här 
arbetet har upptäckt vilken otroligt stor outnyttjad potential doftsinnet har i 
designsammanhang, likt projektet jag har arbetat med. Min övertygelse är att designens 
framtid ligger i multisensory design, där designers utnyttjar kombinationer av människans 
sinnen för att kunna skapa ännu starkare designupplevelser. Då forskningsområdet i 
dagsläget är relativt outforskat så är mitt hopp att fler studier kommer att utföras, för att 
kunna upptäcka och utnyttja den fulla potential som de mänskliga sinnena besitter. Jag 
kommer med spänning att följa utvecklingen inom forskningsområdet.  

Jag kommer att fortsätta arbeta tillsammans med uppdragsgivaren för att även 
kommunicera andra av hennes doftljus visuellt. Utifrån den här studien går det att 
konstatera att metoden jag har skapat fungerade. I en fortsatt process skulle det vara 
intressant att använda samma modell för att översätta dofter till visuella bilder genom 
semiotikens teorier, men även testa dofterna på människor som inte är ifrån Bohuslän för 
att se huruvida resultatet skiljer sig åt och i så fall hur. Detta för att undersöka hur våra 
tolkningar av dofter påverkas av exempelvis bakgrund och demografiska aspekter. Det 
skulle också vara intressant att själv undersöka multisensory design mer genom att försöka 
inkludera fler mänskliga sinnen för att kommunicera doftljusen visuellt i framtiden. En 
tanke kring hur det skulle kunna göras är att exempelvis addera ljud, som i kombination 
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med bilderna skulle kunna förstärka upplevelsen av doften ytterligare. I ett annat projekt 
skulle det även vara intressant att undersöka smaksinnet inom en designkontext, eftersom 
det också är ett relativt outforskat område.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  49 

8. Referenser 
 
8.1 Tryckta böcker 
Aaker, D. (2014). Aaker on Branding: 20 Principles That Drive Success (Upplaga 2). New 
 York: Morgan James Publishing.  

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder (upplaga 2:4)  
 Stockholm: Liber AB. 

Barthes, R. (1977) Image, Music, Text. New York: Hill and Wang. 

Bergström, B. (2016). Effektiv visuell kommunikation. (upplaga 10).  
 Stockholm: Carlssons Bokförlag.  

Bergström, G. & Boréus, K. (2012) Textens mening och makt (upplaga 3). 
  Lund: Studentlitteratur AB.  

de Saussure, F. (1966). Course in General Linguistics. (upplaga 1). New York: McGraw-Hill 
 Book Company. 

Ekström, M. & Larsson, L. (2013). Metoder i kommunikationsvetenskap. (upplaga 2:4).  
 Lund:  Studentlitteratur AB.  
 
Ericson, Å., Törlind, P. & Wikberg Nilsson, Å. (2016) Design: process och metod.  
 (upplaga 1:3) Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Featherstone, M. (2007). Consumer Culture & Postmodernism (2). Los Angeles: Calif.  

Fiske, J. (1992) The Cultural Economy of Fandom. I Lewis, L. (red.)  
 The Adoring  Audience. London: Routledge. 30-49.  

Govers, R. & Go, F. (2009) Place Branding: Virtual and Physical Identities, Glocal,  
 Imagined and Experienced. Basingstoke: Palgrave-Macmillan. 

Hansson, H., Karlsson, S. & Nordström, G. (2006). Seendets språk (upplaga 1:7). 
  Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Haverkamp, M. (2013). Synesthetic Design: Handbook for a multisensory approach. Basel,  

 Switzerland: Birkhäuser. 

Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (upplaga 1). 
 New York: New York University Press.  

Jenkins, R. (2008). Social Identity. (Upplaga 3). New York: Routledge.  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun (upplaga 3:5).  
 Lund:  Studentlitteratur AB.  

Lupton, E. (2017). Design is storytelling. (upplaga 1). New York: Cooper Hewit   
 Smithsonian  Design Museum.  



 

  50 

 
Lupton, E. (2011). Graphic design thinking: Beyond Braiunstorming. (upplaga 1). New  
 York: Princeton Architectural Press,  
 
Oswald, L. (2012). Marketing Semiotics: Signs, Strategies, and Brand Value (upplaga 1). 
 New York: Oxford University Press.  

Peirce, C. (1955). Philosophical writings of Peirce. (upplaga 1) New York: Dover   
 Publications.  

Stewart, D. & Shamdasani, P. (1990). Focus groups: Theory and practice. London: Sage. 
  
 

8.2 Artiklar  
Ayabe-Kanamura S, Schicker I, Laska M, Hudson R, Kobayakawa T & Saito S. (1998). 

Differences in perception of everyday odors: A Japanese- German cross-cultural 
study. Chemical Senses, 23(1), 31-8. Hämtad från: 
https://academic.oup.com/chemse 29/4-2019 

Burke, P. & Stets, J. (2000). Identity Theory and Social Identity Theory. Social 
Pschychology Quarterly, 63(3), 224-237. DOI: 10.2307/2695870 

Emsenhuber, B. (2011). The olfactory medium – smell in human-computer interaction. 
Science, Technology & Innovation Studies, 7(1), 21-39. Hämtad från: 
http://docplayer.net/40811821-The-olfactory-medium-smell-in-human-computer-
interaction.html 29/4-2019 

Galuszka, P. (2015). New Economy of Fandom. Popular Music and Society. 38(1), 25-43. 
  https://doi.org/10.1080/03007766.2014.974325 

Gilbert A, Martin R & Kemp S. (1996). Cross-modal correspondence between vision and 
olfaction: The color of smells. Am J Psychol, 109(3), 335–351. DOI: 
10.2307/1423010 

Hatch, M. J., & Schultz, M. (2002). The Dynamics of Organizational Identity. Human 
Relations, 55(8), 989–1018. https://doi.org/10.1177/0018726702055008181 

Kavaratzis, M. & Hatch, M. (2013) The dynamics of place brands: An identity-based  
 approach to place branding theory. Marketing Theory, 13(1), 69-86.  
 DOI: 10.1177/1470593112467268 

Kim, Y. (2011) Can Eyes Smell? Cross-Modal Correspondences Between Color Hue-Tone 
 and Fragrance Family. Color research and application, 38(2), 139-156.  
 https://doi.org/10.1002/col.20717 
 
Löwgren, J. & Reimer, B. (2013). The Computer is a Medium, Not a Tool: Collaborative  
 Media Challenging Interaction. Design Challenges, 4(1), 86-102.  
 DOI:10.3390/challe4010086  

Bushdid, C., Magnasco, M. O., Vosshall, L. B. & Keller, A. (2014). Humans Can   
 Discriminate  More than 1 Trillion Olfactory Stimuli. Science, vol. 343, Issue 6177, 
 1370 -1372. DOI: 10.1126/science.1249168 



 

  51 

Pongsakornrungsilp, S. & Schroeder, J. (2011) Understanding value co-creation in a co- 
 consuming brand community. Marketing Theory, 11(4) 3 03-324. DOI:   
 10.1177/1470593111408178 
 

 

8.3 Webbsidor 

Chisholm, J. (2019). What is co-design. Hämtad 20/3-2019 från 
  http://designforeurope.eu/what-co-design 

Larsson, M. & Willander, J. (2004). Lukter hjälper oss att minnas. Hämtad 10/4-2019 från  
 https://fof.se/tidning/2004/6/artikel/lukter-hjalper-oss-att-minnas. 

Nationalencyklopedin (2019). Barrskog. Hämtad 2019/5-19 från 
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/barrskog 

Nationalencyklopedin (2019). Digitalisering. Hämtad 10/4-2019 från  
 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/digitalisering 

Nationalencyklopedin (2019). Hippocampus. Hämtad 10/4-2019 från 
  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hippocampus  

Nationalencyklopedin (2019). Hakkors. Hämtad 10/4-2019 från  
 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hakkors 

Nationalencyklopedin (2019). Intern–extern. Hämtad 4/6-2019 från  
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intern-extern 

Nationalencyklopedin (2019). Landskapsblommor. Hämtad 2019/5-19 från 
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/landskapsblommor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  52 

9. Bilagor  
 
9.1 Bilaga A – intervjumanual A  
 
FOKUSGRUPPSDISKUSSION 
 
 
Presentation  
 
• Namn  
• Ålder  
• Sysselsättning  
• Koppling till Bohuslän 
 
 
Konsumtionsvanor (symboliskt värde) 
 
• Är inredning och design något som intresserar er?  
 - Hur uppstod intresset? 
 - Är det ett intresse som ni är villiga att spendera pengar på?  
 -Varför spendera pengar på inredning snarare än andra intressen? 
• Hur ofta köper ni inredningsartiklar?  
• Vilken typ av inredningsartiklar köps?  
  
Att uttrycka sig själv (identitet + symboliskt värde) 
 
• Hur känner ni inför heminredning?  
• På vilket sätt skulle heminredning kunna vara ett sätt att uttrycka sig själv på?  
• På vilket sätt (om alls) säger inredningen i ert hem något om er och vilka ni är?  
• Är det viktigt för er att era hem och inredningen i hemmet kommunicerar något om er och vilka 

värden ni står för? Varför? / Varför inte 
• Vad vill ni att era hem ska kommunicera om er som personer? 
 
Vad förutom doften är viktigt vid köp av doftljus? (symboliskt värde) 
 
• Om du skulle köpa ett doftljus men inte har möjlighet att dofta på det, vad hade du gått på?  
  
Hur kan följande saker spela roll:  
 
• Erfarenhet av dofter? 
• Erfarenhet av varumärken? 
• Visuell design? 
• Prisklass? 
• Rekommendationer? 
• Att det är ett lokalt varumärke? 
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Den bohuslänska identiteten (platsidentitet) 
 
• Hur skulle ni beskriva den Bohuslänska identiteten?  
• Hur är Bohuslänningar som grupp?  
• Värderingar  
• Kultur  
• Livsstil  
• Vad har turismen för inverkan på den Bohuslänska identiteten? 
• Vad har miljön och naturen för påverkan?  
• Hur tror ni att människor ”utifrån” ser på Bohuslän och den bohuslänska identiteten?  
• Påverkar det hur ni ser på Bohuslän och er själva?  
 
 
Värden (semiotik) 
 
• Vad är bohuslänskt/lokalt/handgjort för er? 
• Vilka visuella bilder framkallar värdeorden?  
• Vilken eller vilka färger associerar ni värdeorden till?  
• Upplevs värdeordens färger varma eller kalla? 
• Upplevs värdeordens färger ljusa eller mörka? 
• Förknippas värdeorden med mjuka eller hårda former?  
• Upplever ni att något eller några av värdeorden är viktigare än de andra utifrån given kontext? 

Varför?  
 
 
WORKSHOPÖVNINGAR 
 
 
Måla hur doften ser ut (semiotik, doft- och färgforskning) 
 
Deltagarna får lukta på doftljuset. Sedan får de välja färger som representerar doften. Det kommer 
att finnas ett urval av färgpennor att välja på. Deltagarna kommer sedan få rita eller måla ett 
mönster eller former som de tycker representerar doften. 

 
Vilka värden och visuella bilder framkallar doften (här får personerna dofta på ljuset/ljusen) 
(teorin om proustminnen, semiotik) 
 
 
• Vilka ord dyker spontant upp i huvudet? 
• Vidare associationer av dessa 

ord? 
• Vilka visuella bilder tar form? 
• Vilka platser eller miljöer 

förknippas doften med? 
• Är det en plats du själv har varit 

på? 



 

  54 

• Vart befinner du dig i sammanhanget?  
• Vad gör du? Passiv/aktiv? 
• Är du ensam eller med någon? 
• Vilka känslor upplevs?  
• Sinnesstämning? 
 
 
Produktmatrix (semiotisk teori) 
 
Deltagarna ombeds att placera ut produkten och dess möjliga konkurrenter i en produktmatrix, 
med en x/y-axel där värdena bygger på produktens styrkor och dess motsatser. 

 

9.2 Bilaga B – intervjumanual B 
 
Presentation  

• Namn  
• Ålder  
• Sysselsättning  
• Koppling till Bohuslän 
 
 

Doftassociationer baklänges 
Ett försök att se 

huruvida modellen 

fungerar baklänges, 

dvs. bild -> association -

> doft 

 

 
 

 
 

(Deltagarna visas förslag A)  
 

• Vilka ord dyker upp i huvudet när ni ser bilden?  

 

• Om ni skulle beskriva en eller flera dofter utifrån den här bilden, vad skulle den/de vara?  
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(Deltagarna visas förslag B)  
 

• Vilka ord dyker upp i huvudet när ni ser bilden? 
 

• Om ni skulle beskriva en eller flera dofter utifrån den här bilden, vad skulle den/de vara?  

Symboliskt värde och identitet 

 

• Båda bilderna är koncept för att kommunicera det här doftljuset visuellt. Vilken av bilderna… 

- Tilltalar er mest?  
- Gör er mest positivt inställda till att köpa ljuset?  

- Skulle ni säga representerar doften på bästa sätt? (deltagarna får dofta på ljuset) 
- vad kan ändras/förbättras för att bilderna ska representera doften ännu bättre? 

 
Identitet 
 

• Vilken av bilderna tycker ni kommunicerar värdena lokalt, handgjort och Bohuslänskt på bästa 

sätt?  
 

• Kan ni ge konkreta exempel på hur bilderna kommunicerar dessa värden?  

 

• Hur tycker ni att de respektive bilderna representerar Bohuslän?  

 

• Vad kan ändras/förbättras för att bilderna ska representera Bohuslän ännu bättre? 
 

• På vilket sätt (om alls) tror ni att människor med anknytning till Bohuslän kan identifiera sig med 

varumärket bakom dessa bilder?   
 

• Hur påverkar dessa bilder er uppfattning av doftljuset som produkt?  

 


