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Útdráttur 

Rannsóknarverkefni þetta fjallar um lykt og áhrif hennar á neytendur og kauphegðun, 

þar sem áhersla var lögð á að skoða viðhorf markaðsfólks á Íslandi á notkun lyktar sem 

markaðstóls og hvort almennt væri verið að nota þetta tól hérlendis í hinum ýmsu 

atvinnugreinum. Markmið rannsóknarinnar var að kanna þekkingu á þessu fyrirbæri og 

hvort það væru einhverjar hindranir sem stæðu í vegi fyrir því að skoða þetta frekar með 

íslenskt markaðsumhverfi að leiðarljósi. Með þetta í huga var reynt að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: Hver er þekking íslensks markaðsfólks á áhrifum lyktar á 

neytendur? Eru íslenskir markaðsstjórar að nota lykt í sínu markaðsstarfi? Hvert er 

viðhorf íslensks markaðsfólks gagnvart notkun lyktar sem markaðstóls? 

Eigindleg rannsókn var framkvæmd þar sem tekin voru fimm einstaklingsviðtöl við 6 

einstaklinga og voru þátttakendur valdir eftir hentugleika. Reynt var eftir bestu geta að 

hafa viðmælendur úr ólíkum atvinnugreinum og umhverfi. Kyn eða aldur skipti ekki máli. 

Með því að gera eigindlega rannsókn fékkst dýpri skilningur og meiri yfirsýn yfir það sem 

þátttakendur tjáðu sig um. 

Við nánari grennslan var ákveðið að vinna betur með þrjú þemu, þekkingu á lykt sem 

markaðstóli, viðhorfi og hindrunum í starfi. Niðurstöður sýndu að þátttakendur höfðu 

almennt góða þekkingu á lykt sem markaðstóli og höfðu að einhverju leyti kynnt sér 

þetta en þó ekki í miklu magni. Það má segja að viðmælendur hafi jákvætt viðhorf en 

séu þó hikandi við að nota lykt sem markaðstól. Rekja má ástæður þess til að þau tóku 

áhrifum með fyrirvara og að það sé ekki krafa hérlendis um þetta einsog er og að þetta 

sé kostnaðarasamt þróunarferli. Allir viðmælendur játuðu að ef þessi lausn væri sýnilega 

til staðar hérlendis myndu þau skoða þetta. 
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Abstract 

This dissertation discusses scent marketing and the effects and impact it can have on 

consumers and purchasing behavior, where the emphasis is on examining the opinions 

and knowledge of this topic between marketing professionals in Iceland. The aim of this 

study was to research the knowledge of this phenomenon and if it was used by 

marketing professionals and to see if there were any obstacles in the way of using it in 

the Icelandic market. The best possible responses were gathered for the following 

research questions: What is the knowledge of marketing professionals in Iceland on the 

scent marketing phenomenon and its effects on consumers? Are marketing professionals 

in Iceland strategically using scent marketing in their everyday work? What is the 

opinion of Icelandic marketing professionals towards this phenomenon? 

   A qualitative method is carried out in this research with five personal interviews to 

gain deeper understanding of the perspective of participants. A focus was put on 

selecting participants from the widest range of different businesses and work 

environment. Gender and age were not important.  

   During the analysis of the interviews a decision was made to work deeper with three 

themes, knowledge of scent as marketing tool, opinion towards the tool and 

phenomenon and obstacles in the work environment. The main results are that 

participants have generally a positive opinion towards scent as a marketing tool and 

generally a good knowledge of it. All the participants had of some extinct used scent as 

a marketing tool but were hesitant to use it extremely. The assumption is that the 

participants question the effects of scent on consumers and also that the process of 

developing scent is costly. All participants admitted that they would look into this 

further if a complete solution was available in Iceland. 
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  Inngangur 1

Þessi ritgerð fjallar um áhrif markaðstólsins lyktar á kauphegðun í mismunandi 

verslunar- og markaðsumhverfum. Rannsökuð eru viðhorf og þekking á þessu tóli hjá 

markaðsfólki á Íslandi í mismunandi atvinnugreinum. Neytendahegðun er rædd í 

upphafi verkefnisins til að skerpa á þeim atriðum sem verið er að eiga við. Áhrif lyktar 

geta verið óljós og því er mikilvægt að fjalla um það ferli sem neytandinn fer í gegnum 

og hvaða þættir spila inn í við mismunandi verslunar- og markaðsumhverfi. Væri 

verkefnið afmarkaðra við ákveðnar atvinnugreinar myndi ekki jafn breið niðurstaða fást. 

Mikilvægt er að breidd fáist þar sem ekki margar rannsóknir þessa eðlis hafa verið 

gerðar hérlendis. Markmiðið er að opna fyrir skilning, umræðu og vitund á þessu 

fyrirbæri og stuðla að frekari rannsóknum. Höfundur telur sig ekki hafa mikla reynslu í 

þessum fræðum en mikinn áhuga. 

Í þessu verkefni verður fjallað um neytendur, neytendahegðun og þar af leiðandi 

kauphegðun, þar sem verið er að skoða áhrif lyktar á þessi atriði. Tilgangurinn er að 

renna stoðum undir skilning á áhrifum lyktar og hverju er verið að reyna ná fram með 

rannsóknum á því fyrirbæri. Í framhaldi kemur kafli um lykt og rannsóknir sem hafa 

verið framkvæmdar um efnið. Því næst tekur við aðferðarfræðikafli þar sem farið er yfir 

framkvæmd rannsóknarinnar. Að lokum eru kynntar niðurstöður rannsóknarinnar og 

þær ræddar í umræðukafla þar sem rannsóknarspurningum er einnig svarað. 

 



 

11 

 Neytendahegðun 2

Olson (2005) og Irmak, Block og Fitzsimons (2005) telja að hegðun neytenda sé síður en 

svo auðvelt rannsóknarefni. Þeir sýndu fram á að oft á tíðum skilji neytendur jafnvel ekki 

eigin hegðun eða gjörðir og vilja síður láta skoða sig. 

Til að geta haft áhrif á neytendur er reynt að skilja hegðun neytenda. Það er talið 

góður árangur þegar fyrirtæki eða markaðsaðilar hafa náð þeim árangri að geta 

stefnumiðað náð til sinna viðskiptavina og skilið hvaða leiðum er gott að beita (Arnould, 

Price, Zinkham, 2004). Þetta leysir þó aðeins lítinn hluta af þeim verkefnum þar sem 

engin ein kenning eða aðferð er talin sú rétta til að skilja neytendur eða hegðun þeirra. 

Hver dagur getur verið mismunandi fyrir neytendur, líðan þeirra getur verið breytileg 

sem og aðrar persónulegar ástæður. Þetta eru tveir þættir sem liggja utan áhrifasviðs 

markaðsfólks. Þrátt fyrir að markaðsfólk geti ekki stjórnað neytendum fullkomlega getur 

það beitt ýmsum brögðum til að reyna hafa áhrif á neytendur (Gardner og Siomkos, 

1985). Mikilvægt er að taka til greina aðrar fræðigreinar sem sýna fram á aðra 

áhrifavalda markaðsfræðinnar og neytenda. Peter og Donelly (2004) benda réttilega á 

að fræðigreinar einsog sálfræði, félagsfræði, mannfræði, hagfræði og jafnvel 

læknavísindin geta verið gagnleg viðbót við þá þekkingu sem fyrir er þegar kemur að því 

að skoða neytendann og reyna hafa áhrif á hann. Margir umhverfisþættir geta haft áhrif 

á neytendur sem og þættir einsog menningarstig neytendans, félagslegar aðstæður, 

skoðanir og venjur vina og vandamanna.  

 „Neytendahegðun snýst um hvernig manneskja bregst við vörum, þjónustu og 

markaðsfærslu á vörum og þjónustu“ (Kardes, 1999, bls 5). Hann bendir einnig á að í 

raun súist þetta um hvernig við bregðumst við markaðsfærslu á vörum og þjónustu og 

þá út frá þremur breytum: Persónulegu breyturnar, aðstæðu breyturnar og sambandið 

þar á milli. Kardes (1999) vill meina að engir tveir viðskiptavinir séu eins. Hvernig 

einstaklingur túlkar, skynjar, greinir eða upplifir hluti eða reynslu getur verið á jafn 

margan hátt og fólk er margt. Einstaklingar eru mis-greindir, með ólíkar þarfir, óskir, álit 

og þess háttar. Mismunandi aðstæður, svo sem verð eða aðrir huglægir þættir hafa áhrif 

á ákvörðun viðskiptavinarins (Kardes, 1999). Undir þetta taka Solomon, Bamossy & 
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Askegaard (2002) og bæta við að neytendahegðun hefur breyst mikið, kúnninn er varari 

um sig og vandar valið betur þegar kemur að kaupum þar sem aðgengi að upplýsingum 

hefur stóraukist. Þeir telja upplýsingar, verð og tækni vera aðal áhrifaþættir á val og 

ákvörðun viðskiptavina við kaup á vöru eða þjónustu, sjá mynd 1 (Solomon o.fl., 2002).  

 

 

 

Mynd 1: Neytendahegðun (Heimild: Wason, 2012). 

 

Kotler (1997) talar sérstaklega um fjóra þætti sem hafa áhrif á neytendamarkaðinn, 

sjá mynd 2. Þeir eru menningarlegir, félagslegir, persónulegir og sálfræðilegir þættir. 
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Mynd 2: Áhrifaþættir á hegðun neytenda (Heimild: Kotler, 1997, bls. x). 

 

Menningarlegir þættir hafa áhrif á alla neyslu og kauphegðun einstaklingsins. Það má 

skipta þessu niður í menningu og stéttir. Menning er hluti af samfélagi og er grundvöllur 

allra langanna og þarfa einstaklinga. Menning er lærð og verður hún að ákveðinni 

hegðun einstaklings innan samfélags. Þar á eftir koma stéttir þar sem áhugamál og 

hegðun einstaklinga er svipuð. Samfélag skiptist upp í stéttir og hefur hver stétt 

mismunandi gildi og viðmið og því svipaða kauphegðun og neyslumynstur. Mörg 

samfélög eru mikið stéttaskipt en önnur ekki eins mikið og eru vörur hannaðar eftir 

þörfum hverrar stéttar fyrir sig (Kotler, 1997). 

Einsog með menningarlega þætti að þá hafa félagslegir þættir mikil áhrif á 

kauphegðun. Með þessu er átt við fjölskyldu, félagsleg hlutverk og hver staða einstaklins 

er í samfélaginu, þá hvaða stöðu hann gegnir og svona. Fjölskyldan spilar mjög stóran 

þátt í þessu og jafnvel stærsta þáttinn í kauphegðunarferlinu. Allt frá unga aldri hafa 

foreldrar mikil áhrif á kauphegðun barna en þau geta einnig haft áhrif á kauphegðun 

foreldrana og hafa auglýsingar í auknum mæli reynt að ná til barna til að selja vörur 

(Kotler, 1997). Nammi sem er staðsett neðarlega í rekkum við afgreiðslukassa er gott 

dæmi um þetta. Foreldrar eru ekki í jafn góðri stöðu til að taka eftir þessu en smáfólki er 

með þessar vörur beint fyrir framan sig (Pettersson, Olsson og Fjellstrom, 2004). 

Hlutir einsog persónuleiki, sjálfsímynd, lífstíll, starf, aldur eru dæmi um persónulega 

þætti sem hafa gríðarleg áhrif á kauphegðun. Hver einstaklingur hefur sinn persónuleika 
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sem hefur áhrif á val hans, þarfir og langanir. Einstaklingurinn bregst við umhverfinu og 

þeim þáttum sem þar eru á ákveðinn hátt. Sjálfsímynd hans hefur einnig áhrif á hvaða 

vörur og vörumerki hann velur sér en vörumerkið hefur að sama skapi áhrif á 

sjálfsímyndina. Aldur og lífsskeið hefur gríðarleg áhrif og er nauðsynlegt að aðlaga 

markaðssetningu á vöru að markhópnum. Sem dæmi má nefna að unglingar og aldraðir 

kaupa ólík föt. Auk þess breytist þetta milli svæða og fylkja. Síðast er fjallað um starf 

einstaklings og efnahagslegt ástand hans sem hefur áhrif á eyðslu og kauphegðun. Sá 

sem er í hærri launaflokki er líklegri til að kaupa sér lúxusvöru frekar en sá sem hefur 

minna milla handanna.  

Sálfræðilegu þættirnir sem hafa áhrif á neytendur og kauphegðun eru hvatning, 

skynjun, lærdómur, skoðanir og fleira. Allir einstaklingar upplifa þarfir en ekki er nóg að 

hafa þörfina heldur þurfum við einnig að fá hvatningu til að láta verða af einhverjum 

ákveðnum kaupum. Einstaklingur þarf einnig að geta réttlætt kaupin fyrir sér og sínum. 

Nauðsynlegt er að eitthvað þrýstir á að fullnægja þörfum hans og löngunum. Allir þessir 

hlutir eru mikilvægir og reyna markaðssaðilar að hafa jákvæð áhrif á hvatningu og 

skoðanir með sínum auglýsingum eða upplýsingum (Kotler, 1997). 

Til að öðlast samkeppnisforskot verður einn að skilja hvers vegna einstaklingur kaupir 

ákveðnar vörur. Fyrirtæki verða að tileinka sér meiri markaðshneigð og reyna að vera 

skrefi á undan samkeppnisaðilum og viðskiptavininum. Aftur á móti verður þetta 

erfiðara þar sem kúnninn er sífellt upplýstari og leiðirnar fyrir hann að fræða sig um 

ákveðna vöru eða þjónustu eru aðgengilegri en áður var. Einfaldara er fyrir þá að taka 

upplýsta ákvörðun byggða á reynslu fyrri viðskiptavina eða gera sér upp skoðun byggða 

á umfjöllun um vöruna eða þjónustuna eða upplýsinga sem hann aflar sér sjálfur 

(Danzinger, 2004). Kotler (2002) bendir á að markaðssetning nýrra vara verði erfiðari þar 

sem vörur verða sérhæfðari og hnitmiðaðri fyrir hvern markhóp og þar með nær 

markaðssetningin ekki til jafn margra og áður heldur nær hún eingöngu til þess hóps 

sem varan höfðar til. Fyrirtæki eða stofnanir neyðast því til að finna upp ódýrari en 

skilvirkari leiðir til að ná til síns hóps (Kotler, 2002). 

Batey (2008) bendir á að viðskiptavinurinn eða neytandinn skynji vörumerki, vöru 

eða þjónustu á mjög áhugaverðan hátt. Það er í gegnum skynfærin (e. sensorial benefit), 

þá lykt, útlit, bragð, heyrn og snerting. Þar með er mikilvægt að temja sér ákveðna stjórn 
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og skilning á því hvernig viðskiptavinurinn upplifir vörumerki, voru eða þjónustu út frá 

þessum atriðum. 

 Í tengslum við umhverfisþættina, þá þeir skynþættir sem eru í umhverfinu okkar og 

hvernig þeir hafa áhrif, eru kenningar Mehrabian og Russell (1974) algengt skoðunarefni 

en þeir rannsökuðu hvernig umhverfisþættirnir geta haft áhrif á örvun, kvíða og þreytu. 

Þeir mældu hvort einstaklingur varð fyrir örvun, þreyttist eða fylltist kvíða þegar hann 

var í ákveðnu umhverfi sem var sett upp og stjórnað af þeim. Auk þess var skoðuð 

vellíðan, hvort einstaklingum liði almennt vel eða illa í umhverfi út frá þeim þáttum sem 

rannsakendur stjórnuði. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að aðeins 16.1 % af þátttakendum 

sýndu almennt einhver viðbrögð við umhverfinu. Aðallega urðu þátttakendur fyrir 

áhrifum þegar rannsakendur breyttu lyktinni í umhverfinu og tengdu þeir það 

sérstaklega við minningu. Einnig skoðuðu þeir samspil lýsingar og tónlist og hvernig 

starfsmenn gátu haft áhrif á líðan viðskiptavina, það er ef þeir voru vingjarnlegir, mjög 

hjálplegir og hversu margir starfsmenn voru að vinna. Fjöldi starfsmanna var háð hlutfall 

starfsmanna á móti hlutfalli viðskiptavina (Mehrabian og Russel, 1974).  

 

2.1 Kaupákvörðunarferli 

Kaupákvörðunarferli (Kotler og Keller, 2006) er stigbundið ferli sem neytandi fer í 

gegnum og hefst áður en kaupin sjálf eiga sér stað. Þetta ferli er mismunandi milli 

neytenda því ofangreindir þættir hafa áhrif á þetta ferli, sjá mynd 3: 

 

 

Mynd 3: Kaupákvörðunarferlið (Heimild: Kotler og Keller, 2006). 
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Fyrsta skrefið í ferlinu er þegar neytandinn uppgötvar einhverja löngun eða vandamál 

sem hann þarf að fá lausn á. Þetta getur verið hungur, félagsleg viðurkenning, áhugamál 

og fleira. Hér liggur tækifæri fyrir markaðssaðila að reyna að framkalla eða búa til 

löngun eða örvun neytendann (Solomon, 2009). Þetta reyna markaðssaðilar að gera 

með auglýsingum, tilboðum og afsláttum (Kotler og Keller, 2006). 

Eftir að neytandinn uppgötvar þörfina leitar hann sér upplýsinga um þær vörur eða 

þjónustu sem gætu fullnægt þessari þörf. Hann skoðar hvernig hann getur nálgast 

vöruna eða þjónustuna, er einhvern gagnýni eða umfjallanir sem geta nýst og fleira. 

Upplýsingaleit skiptist í innri og ytri leit. Innri leit á sér stað í huganum þar sem 

neytandinn fer yfir þær upplýsingar sem þar er að geyma, hvað hann veit um tiltekinn 

hlut eða þjónustu. Ytri leit er þegar leitað er að utanaðkomandi upplýsingum í gegnum 

aðra neytendur, auglýsingar, umfjallanir og þess háttar einsog áður kom fram (Solomon, 

2009). 

Nú þegar upplýsingaleit er lokið þarf neytandinn að meta hvaða valkosti hann hefur. 

Á þessu stigi velur hann vörumerki eða þjónustu sem hann hyggst vilja eiga viðskipti við 

og ber saman valkosti. Það geta verið vörur innan sama vörumerkis, hjá 

samkeppnisaðilum eða sömu vörur frá mismunandi búðum, heildsala eða þjónustuaðila. 

Þegar neytandinn hefur gert upp hug sinn eiga vörukaupin sér stað. Hætt er við að 

vörukaupin gangi ekki upp þar sem álit annarra eða þau viðhorf sem neytandinn verður 

fyrir valdi því að hann kjósi að kaupa ekki vöruna eða þjónustu. Einnig gæti varan verið 

uppseld til dæmis eða verslunin eða þjónustan ekki opin. 

Síðasta stigið í þessu ferli er eftirkaupaáhrif. Þá hefur neytandinn keypt vöruna eða 

notað þjónustuna og metur útkomuna. Kotler og Keller (2006) benda réttilega á að 

hlutverk markaðssaðila er ekki lokið þó varan sé seld. Ánægjan með vöruna eða 

þjónustuna skiptir gríðarlega miklu máli og hefur áhrif á hvort neytandinn talar vel eða 

illa um viðskiptin, hvort hann komi aftur eða ekki og hvort hann versli meira eða 

endurtaki viðskiptin. 
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 Lykt 3

Á hverjum degi andar manneskjan að meðaltali 18 - 20.000 sinnum og með hverjum 

andardrætti er tækifæri á að koma vöru eða þjónustu á framfæri þar sem ekki er hægt 

að slökkva á þessu skynfæri. Heilinn bregst við áður en viðkomandi nær að hugsa og 

framkallar einhverskonar viðbrögð sem getur verið minning eða tilfinning (Stevens, 

2006). 

„With all of the other senses you think before you respond, but with scent, 
your brain responds before you think“ (Pam Scholder Ellen, marketing 
professor at Georgia State University). 

 Lykt er talin hafa áhrif á það svæði í heilanum sem er hvað tengdast tilfinningum og 

minningum. Lyktarskynið er staðsett í randkerfinu þar sem minningar og tilfinningar eru 

geymdar og framkallaðar samstundis og hefur maðurinn þar af leiðandi litla sem enga 

stjórn yfir þessu. Afleiðing af þessu er að hægt er að hafa áhrif á hina ýmsu þætti einsog 

matarlöngun, hamingju eða vellíðan. Þvert á móti getur lykt einnig haft fráfælandi áhrif 

þar sem viðkomandi fælist eða tengir hana við neikvæða upplifun og hefur þar af 

leiðandi þveröfug áhrif á viðkomandi (Vlahos, 2007). Undanfarin ár hafa neytendur 

orðið fyrir auknum áhrifum frá ilmum og lykt þar sem markaðsfólk og aðrir hafa áttað 

sig betur á áhrifum, virkni og hversu gagnlegt það kunni í raun að vera að nota lykt og 

ilmi á réttan og skilvirkan hátt sem markaðstól (Stevens, 2006).  

„Seventy-five percent of the emotions we generate on a daily basis are 
affected by smell. Next to sight, it is the most important sense we have“ 
(Martin Lindstrom, Brand Sense: Build Powerful Brands Through Touch, 
Taste, Smell, Sight and Sound). 

 

Murdoch (2014) gerði lista yfir þau áhrif sem mismunandi lyktir eru taldar búa yfir: 

 Kamomilla, jasmín og rósalykt eru talin geta hjálpað við að losa um reiði og 
haft róandi áhrif. 

 Sedar viður, lavender, bergamot, marjoram, appelsína og aðrir ilmir eiga geta 
hjálpað við að minnka kvíða og stress. 

 Sandal viður, frankinsense og aðrar erlendar plöntur og viðartegundir eiga 
geta aukið sjálstraust og styrkt framkomu. 
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 Sítrónu, lavender, sandalviður, bergamot eiga samkvæmt eðli sínu að geta 
dregið úr þunglyndi og haft róandi áhrif. 

 Rósmarín, sítrónu og jasmín lykt eiga að geta aukið minni og hjálpað 
einstaklingumi að tengja við minningar þar sem það fann álíka lykt. 

 Vanilla, sandal viður og ylang-ylang eru notaðir sem tælingarilmir, þeir eiga að 
vera mjög seðjandi og lokkandi. 

Thomaselli (2006) segir að árið 2007 verði „scent marketing“ eða lyktar 

markaðssetning á topp tíu listanum yfir vinsælustu viðfangsefnin til að fylgjast með. 

Verslanir, hótel, veitingastaðir, stofnanir og fleiri fyrirtæki muni fjárfesta í rannsóknum 

og þekkingu til að þróa eigin lykt. Hún verður sérhönnnuð, varlega valin og mun hvetja 

viðskiptavini til að dvelja lengur, kaupa meira og skapa í framhaldi jákvæða minningu 

um þeirra vöru og þjónustu. 

Lykt er frjór og ópláður jarðvegur segir „The Fragrance Foundation“ sem eru samtök 

ilmframleiðanda og annarra fyrirtækja en samkvæmt þeim getur manneskjan þekkt og 

skilgreint í kringum 10.000 mismunandi útgáfur og fyrirbrigði af lykt. Þegar lykt er 

rannsökuð er henni skipt í þrjá þætti. Fyrst er það gæðaþátturinn, hversu góð er 

skynjunin á ákveðinni lykt? Er skynjunin sú að þetta sé ‚dýr‘ lykt eða ‚ódýr‘ lykt eða er 

lyktin flókin eða einföld, til dæmis sítrónu lykt eða blanda af lavender og viðar lykt. Næst 

er fjallað um hversu örvandi eða ertandi lyktin er, hvaða áhrif hefur hún á þann sem 

finnur hana? Að lokum er skoðaður styrkleiki lyktarinnar, hversu sterk eða dauf er lyktin 

og þá er hægt að spyrja sig hvort hún fylli herbegið eða finnist bara á afmörkuðum 

svæðum? Algengt er að fjallað sé um fyllandi lykt eða bakgrunnslykt samkvæmt 

Spangenberg, Crowley og Henderson (1996). Þeir framkvæmdu rannsókn sem snéri að 

því hvernig umhverfi í verslunum hefur ómeðvitað áhrif á val viðskiptavina á 

umhverfinu. Þeir breyttu lit, hljóði, lykt og skipulagi, með skipulagi er átt við hreinlæti og 

óreiðu í búðinni. Allt hafði þetta áhrif en sérstaklega skipulagsþátturinn og lyktin. 

Viðskiptavinir virtust forðast verslanir þar sem mikil óreiða ríkti og vond lykt vegna 

óhreinlætis, (e. avoidance behaviour). George (1993) tekur undir þetta og segir að þrátt 

fyrir allt góða markaðsstarfið þá sé hreinlæti í verslun á meðal topp þriggja atriða sem 

viðskiptavinurinn leitar að þegar hann metur gæði verslunar. Spangenberg og Sprott 

(2006) taka þó skýrt fram að áhrifaþættir eru ólíkir eftir heimsálfum og 

menningarsvæðum. Solomon (2009) fullyrðir að einstök áhrif skynfæranna geti spilað 
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mikilvægt hlutverk í vali og haft áhrif á samkeppni. Hann tekur undir með fyrrnefndum 

rannsakendum að lykt sé eina skynfærið sem vinnur út frá randkerfinu í heilanum (e. 

Limbic system) og þannig birtast áhrifin í tilfinningum og upplifunum. Áhrifin eru 

frábrugðin öðrum skynfærum einsog sjón eða heyrn þar sem vinna þarf upplýsingar 

áður en þær eru túlkaðar í heilanum. Með lykt birtast áhrifin strax og hefur það áhrif á 

ákvörðun eða upplifun einstaklings. Solomon (2009) bendir einnig á að árið 2009 eyddu 

auglýsendur um 80 milljón dollurum í „e. Scent marketing“ sem sýnir hversu ört 

stækkandi þessi atvinnugrein er. Scent marketing er aðferðir til að tengja saman 

neytendur, kauphegðun og lykt en um 2016 telur hann að atvinnugreinin verði búin að 

ná 500 milljónum dollara (Solomon, 2009).  

Í grein sem birtist í The Independent 16. ágúst 2011, er rýnt í lykt og áhrif hennar og 

hvernig hún er notuð í nútímanum til að auka líkur á viðskiptum og ánægju 

viðskiptavina. Þá var reynt að kortleggja ROI (e. Return of Investment) á þessu fyrirbæri 

og má nefna dæmi um að þegar ákveðið olíu fyrirtæki í Bandaríkjunum setti gervi lykt af 

nýmöluðu kaffi hjá dælunum að þá jókst salan á kaffi um 300%. (The Independent, 

2011). 

Niðurstöður úr rannsókn Baron (1997) bentu til að einstaklingar voru helmingi 

líklegra til að skipta dollar ef þau voru við hliðina á bakarí eða kaffihúsi þar sem ilmurinn 

var öðruvísi frekar en við hliðina á fatabúð þar sem umhverfið var lyktarlaust, sjá mynd 

4. 

 

Mynd 4: Lyktar rannsókn Baron (Heimild: Baron, 1997, bls. 499) 
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Guéguen (2012) gerði svipaða rannsókn árið 2012 en var sú tilraun stærri. Þar voru 

um 400 manns sem gengu framhjá nemenda sem þóttist hafa týnt einhverju og var að 

leita að því. Annars vegar var þetta gert fyrir framan umhverfi sem ilmaði vel einsog 

bakarí og hinsvegar fyrir framan búðir með engum ilm. Það var töluverður munur á 

þessum tveimur stöðum og hjálpsemi þeirra sem tóku ómeðvitað þátt, sjá mynd 5. 

 

 

Mynd 5: Lyktar rannsókn Guéguen (Heimild: Guéguen, 2012, bls. 398) 

   Það sem var athyglisvert við rannsókn Guéguen var hversu sjáanlegur munur var á 

fólki og hjálpsemi þess þegar umhverfið ilmaði vel. Guéguen gerði fleiri rannsóknir með 

svipuðum niðurstöðum, allar snérust þær um hjálpsemi fólks í verslunarmiðstöðvum og 

hvernig lykt hafði áhrif á það. 

3.1 Lykt notuð sem markaðsstól 

Í grein sem Vogt (2008) skrifar fyrir Branding Strategy Insider kemur fram að 80% af 

öllum markaðssamskiptum eru í gegnum hljóð eða sjón. Hann bendir á að maðurinn geti 

ekki hætt að anda og þar af leiðandi ekki hætt að finna lykt sem gerir þetta að 

gríðarlegum tækifærismarkaði. Á sínum tíma voru Singapore Airlines meðal þeirra fyrstu 

til að rannsaka þetta og prófa þessa aðferð en þeir létu þróa sérstaka lykt fyrir 

flugvélarnar sínar og söluvettvanga einsog skrifstofur um allan heim. Nú 15 árum seinna 

er sama lyktin ávallt í flugvélum þeirra og í hvert skipti sem viðskiptavinurinn finnur 
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lyktina á hún að vekja upp jákvæðar upplifanir og minningar um góða þjónustu og gott 

ferðalag. Þessari lykt er ætlað að láta farþega skynja gæði og öryggi og er sama lyktin 

enn notuð á sölustöðum flugfélagsins víða um heiminn (Vogt, 2008).  

Auk Singapore Airlines sagt frá rannsókn Rolls Royce um að auka ánægju á nýjum bíl 

en þeim tókst að þróa lykt sem hafði verið sérkenni í Rolls Royce Silver Cloud 1965. Sú 

lykt þótti einstaklega voldug, góð og einstök og settu þeir hana í bílinn til að koma 

skemmtilega á óvart (Gobe, 2001; Vogt, 2008).  

Gobe (2001) bendir á að þau fyrirtæki sem notist við lykt í samhengi við vöruna sína 

eða þjónustu þróa mun dýpra og sterkara samband við viðskiptavini sína og neytendur. 

Las Vegas í Bandaríkjunum er framarlega í þessum fræðum en árið 2005 höfðu þeirra 

helstu hótel og spilavíti einsog The Mirage, Treasure Island, Monte Carlo, Venetian og 

Bally‘s Resorts, látið þróa sérstaka lykt fyrir sína starfssemi. Auk þess hafa Marriott 

hótelin og Walt Disney gert það sama. Walt Disney lét hanna sérstaka lykt fyrir börn sem 

var af nýbökuðum súkkulaðikökum fyrir Magic House í skemmtigarðinum (Butcher, 

1998). Bakarí og þess háttar sölustaðir voru ekki lengi að átta sig á að kaffi ilmur hafði 

jákvæð áhrif og voru Dunkin Donuts með þeim fyrstu til að hafa kaffi lykt finnanlega út á 

götu. Þar með þegar viðskiptavinir gengu framhjá myndu þeir finna kaffi lykt og auka 

líkurnar á því að viðskiptavinurinn stundaði viðskipti (Hunter, 1995). 

Batey (2008) talar sérstaklega um lykt tengda stórmörkuðum og upphaf þess að nýta 

lyktina til að efla viðskipti. Í kringum 1980 tóku þeir uppá því að baka inn í verslunum og 

beina lyktinni inn í stað út úr henni. Salan á því sem þar var bakað margfaldaðist þegar 

lyktina tók að streyma um búðina á morgnanna og seinni partinn þegar viðskiptavinir 

voru að fara í og úr vinnu. Þetta sýnir fram á mikilvægi þess að hafa réttu lyktina sem 

framkallar huglægu tenginguna við viðskiptavininn (Batey, 2008). 

3.2 Kynjaskipting 

Ákveðnir markaðir hafa tekið rannsóknir skrefinu lengra og skipta svæðum eftir kynjum, 

til dæmis er lyktin fyrir karlsvæði ekki sú sama og fyrir dömusvæði. Fyrir sumum kann 

þetta að vera sjálfsagður hlutur en hér er um að ræða hárfína línu sem þarf að fara mjög 

varlega að (Brand og Millot, 2001). Rannsókn um viðfangsefnið var framkvæmd á 

biðstofu hjá tannlækni. Það sem var reynt að komast að var hvort menn hreinlega 

forðuðust ákveðna lykt á meðan konum þótti hún aðlaðandi. Þar af leiðandi væri hægt 
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að beina karlmönnum á svæði sem hentaði þeim og konum á svæði sem þeim þótti 

meira aðlaðandi. Á biðstofunni var stóll sem úðaður var með moskusilmefni sem hafði 

keim af svita og grenitrjám. Niðurstöður sýndu að karlmenn forðuðust að nota þessa 

stóla en konur sóttu mun frekar í þá (Kirk-Smith og Booth, 1980). Brand og Millot (2001) 

töldu þetta vera gert til að kynin rati hreinlega betur um þau svæði sem tileinkuð eru 

þeim. 

3.2.1 Kynferðisleg örvun 

Hirsch og Gruss gerðu rannsókn árið 2010 sem fól í sér að rannsaka hvort einhverjir ilmir 

framkölluðu kynferðislega örvun og í hvað miklu magni. Mælingin var gerð með því að 

fylgjast með blóðflæði í lim þátttakenda á meðan þeir þefuðu af ilmum. 31 karlmenn á 

aldrinum 18-64 buðu sig fram sem sjálfboðaliðar. Rannsóknin var framkvæmd í 

University of Pennsylvania og voru gerðar ýmsar forprófanir. Rannsóknaraðferðin var 

þannig að 30 grímur með lykt voru settar á þáttakendur í eina mínútu í senn og var 

limurinn mældur á meðan til að sjá hvort einhver breyting yrðu. Niðurstöðurnar bentu 

til þess að ákveðnir ilmir höfðu töluverð áhrif á blóðflæðið og örvun, sjá viðauka 9. 

Blandan af lavender og graskersköku hafði mest áhrif, eða 40% meiri örvun og breyting 

á blóðflæði. Þar á eftir kom blandan af kleinuhringjum og svörtum lakkrís, eða um 

31.5%. Þrátt fyrir að niðurstöður styðji við kenningar um áhrif lyktar benda 

rannsakendur á að taka þarf til greina aðra áhrifaþætti einsog til dæmis Pavlovian 

áhrifin. Með þessu er átt við að viðkomandi gæti framkallað minningar um elskhuga eða 

jafnvel uppáhaldsmatinn sinn. Lyktin gæti hafa haft ómeðvituð róandi eða örvandi áhrif 

á viðkomandi. Hirsch undirstrikar að þó svo áhrifin séu einstaklingsbundin þá sé ekki 

hægt að neita því að þau séu til staðar (Hirsch og Gruss, 2010). 

3.2.2 Áhrif 

Árið 1995 framkvæmdi Hirsch tilraun í Las Vegas til að kanna hvort lykt hafði áhrif á 

eyðslu eða spilavirkni í spilavítum Tilraunin fór fram á Hilton hótelinu í Las Vegas og voru 

valdir þrír vinsælir salir fullir af spilavélum. Lyktinni var breytt í tveimur þeirra á 

mismunandi hátt. Engu var breytt í þriðja salnum og var hann notaður sem viðmið. Í 

öðrum salnum jókst upphæðin sem spilað var fyrir um 45.11% en í hinum jókst hún 

aðeins lítillega. Niðurstaðan var sú að þrátt fyrir góða lykt höfðu þær mismunandi áhrif 

(Hirsch, 1995). Önnur tilraun sem var gerð af Mitchell, Kahn og Knaski (1995) skoðaði 
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samhengið milli neytendahegðunar og lyktar með því að sýna einstaklingum mynd af 

vöru og á sama tíma finna ákveðna lykt. Lyktin var annars vegar mjúk og góð og hins 

vegar yfirþyrmandi og síðast lyktarlaust. Í ljós kom að þátttakendur áttu auðveldara með 

að meðtaka og vinna úr þeim upplýsingum sem þeir fengu þegar lyktin var mjúk og góð 

og festist varana betur í minninu heldur en þegar lyktin var yfirþyrmandi eða engin lykt. 

Þátttakendur upplifðu tengingu milli vörunnar og ímynd vörunnar með notkun lyktar 

(Mitchell o.fl. 1995). 

Samkvæmt rannsókn Bradford og Desroches (2009) er lykt notuð á þrennan hátt sem 

markaðsstól: Lykt frá seljendum (e. marketer scent), lykt frá vöru (e. product scent) og 

lykt frá umhverfinu (e. ambient scent), sjá mynd 6.  

 

Mynd 6: Lykt sem markaðstól (Heimild: Bradford og Desroches, 2009) 

Lykt frá seljendum er þegar seljandinn nýtir sér lykt af ákveðinni vöru til að fanga 

athygli hjá kaupendum. Lyktinni er ætlað að grípa athygli neytenda og draga hann að 

tiltekni vöru og er þetta flokkað sem kynningar aðferð. Mynd 7 sýnir hvernig ein vara 

gæti fangað athygli neytendans en ef fleiri vörur á þessum sama stað væru að gefa frá 

sér lykt myndi það eflaust enda með öfugum áhrifum. Líta má aftur í Exxon dæmið þar 

sem olíufélagið setti kaffi lykt hjá bensíndælum til að auglýsa nýjar kaffivélar inni á 

bensínstöðinni og kaffisalan margfaldaðist. Lyktin í nýjum bíl eða ilmurinn af nýbökuðu 

brauði þegar verið er að reyna selja fasteign eru dæmi um hvernig nota mætti lykt sem 

markaðstól. Með bakstrinum er verið að reyna gera fasteignina heimilislegri (Ravn, 

2007). 
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Industry 

Marketer Scent Product Scent Ambient Scent 

Objective Scent 
Covert 

Objective 
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Mynd 7: Samskipti með lykt (Heimild: Sótt 16.1.2014 af www.scentcommunication.com)  

Lykt frá vörunni á við um ilmvötnum, ilmgjöfum fyrir heimili og öðrum slíkum vörum. 

Aukalega geta viðskiptavinir keypt tæki sem gefa frá sér lykt á heimilum eða vörur 

tengdar ilmvötnunum (Duncan, 2007).  

Lykt frá umhverfinu er almennt sú lykt sem umlykur umhverfið en tengist ekki einni 

vöru beint. Algengt er að hér sé um að ræða sérhannaðar lyktir eða ilmir sem eru 

einkenni ákveðins vörumerkis, fyrirtækis eða þjónustu. Samsung eyddi til dæmis einu ári 

í að hanna lykt fyrir aðal verslunina fyrirtækisins á Manhattan í New York. Lyktin heitir 

„honeydew melon“ og finnst hún varla nema sérstaklega séð að gáð en henni er dælt 

inn í loftræstikerfið af sérstökum tækjum og áhrif hennar eiga að hafa slakandi áhrif á 

viðskiptavini og leyfa þeim að njóta þess að vera í versluninni án þess að vera 

meðvitaður um það (Trivedi, 2006). Lykt frá umhverfinu skiptist síðan í tvo flokka, þeir 

eru hlutbundin lykt (e. objective scent) og ómeðvituð lykt frá umhverfinu (e. covert 

objective ambient scent). Hlutbundin lykt og ómeðvituð lykt frá umhverfinu hafa áhrif á 

daglegt líf einstaklings og verður rýnt hér í rannsóknir sem sýna fram á viðfangsefnið.                

Athygli, minni og skap – Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar eru 100 sinnum líklegri til 

að muna eitthvað sem við finnum lykt af heldur en eitthvað sem við sjáum, heyrum eða 

snertum (Vlahos, 2007). Zoladz og Raudenbush (2005) komust að því að piparmyntu og 

http://www.scentcommunication/
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kanil lykt höfðu jákvæð áhrif á einkunnagjöf þátttakenda í tengslum við athyglispróf, 

minni tengt vinnu og viðbragðstími sem þurfti til að takast á við prófum var mun styttri. 

   Lykt og vinnustaðurinn – Japanskt fyrirtæki kannaði áhrif lyktar á starfsmenn sína og 

sýndu niðurstöður að villur og mistök sem starfsmenn gerðu (e. error rate) lækkuðu um 

50% þegar starfsmenn unnu í umhverfi með sítrónu lykt en 80% ef þeir unnu í umhverfi 

með lavender lykt (Toth, 1989). Samkvæmt rannsóknum Herz (2002) eru þeir 

starfsmenn sem vinna í góðri lykt með aukið sjálfsálit, gera meiri körfur og setja sér 

háleitari markmið en þeir sem vinna í lyktarlausu umhverfi eða jafnvel vondri lykt. 

Kliauga, Hubert og Cenci (1996) létu þátttakendur í tilraun hjá sér prófarkalesa mörg 

blöð af texta þar sem fyrirfram ákveðnar villur voru. Þátttakendur stóðu sig mun betur 

og sáu fleiri villur þegar lykt var dælt inn í herbergið og var það athyglisvert að stelpur 

urðu fyrir meiri áhrifum af lavender lykt en strákar piparmyntu. 

   Lykt og söluumhverfið (e. retail performance) – Rannsóknir hafa verið framkvæmdar 

til að kanna hvort lykt eða ilmur í umhverfinu geti haft jákvæð áhrif á upplifun 

viðskiptavinarins, eyðslu og á þann tíma sem viðskiptavinur eyðir í verslunum. Mattila 

og Wirtz (2001) gerðu rannsókn þar sem samspil tónlistar og lyktar var notað í verslun 

og kom í ljós jákvæð tengsl milli tíma sem eytt var í búðinni og breytingunni sem þau 

gerðu. Sá tími sem viðskiptavinurinn var tilbúinn að eyða í búðinni jókst eftir 

breytinguna. Það sem var athyglisvert var að unnar voru rannsóknir á tengingu 

einstaklingas við ákveðið vörumerki og þessari tengingu þegar þau urðu fyrir áhrifum 

lyktar. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að viðskiptavinurinn mundi betur eftir vörumerkinu, 

þekkt það aftur og mun nákvæmara og tók betur eftir því á meðan tilrauninni stóð 

(Morrin og Ratneshwar, 2000). 

3.3 Of mikil eða slæm lykt / Hætturnar 

Martin Lindstrom, höfundur Brand Senses, bendir á að rannsóknir og aðferðir tengdar 

notkun lyktar séu ekki alltaf jákvæðar og geti haft þveröfug áhrif en það sem ætlunin var 

í upphafi. Þriðjungur þátttakenda í könnun sem gerð var á McDonalds í Bandaríkjunum 

sögðu að veitingastaðurinn lyktaði einsog gömul djúpsteikingarolía. Þegar sama 

rannsókn var framkvæmd í Bretlandi kom í ljós að 42% þátttakenda taldi þessa sömu 

lykt vera lystaukandi og fengu þeir vatn í munninn við hana (Lindstrom, 2005). Margar 

verslanir treysta á að lyktin sem er hjá þeim sé náttúrulega góð eða góð í eðli sínu og 
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hafi þar af leiðandi jákvæð áhrif á viðskiptavini einsog til dæmis bakarí, blómabúðir eða 

nammibúðir. Þegar þetta mistekst hafa verslanir tekið uppá því að vera með gervilykt 

sem ætlað er að láta viðskiptavinum líða vel eða verða fyrir jákvæðum áhrifum. Það 

kemur fyrir að áhrifin verða þveröfug einsog Pomerantz (1981) og Spangenberg og 

Sprott (2006) benda á. Þegar lykt er í ósamræmi við umhverfið, vöruna eða þjónustuna 

getur afleiðingin verið neikvæð en dæmi um þetta væri að finna lykt af nýbökuðu brauði 

eða hamborgara í snyrtivöruverslun (Pomerantz, 1981 og Spangenberg og Sprott 2006). 

Þetta sama getur gerst þegar karlar finna kvennmannslykt í sínu ætlaða umhverfi og 

öfugt en þess vegna hafa ýmsar verslanir tekið uppá því að kynjaskipta lykt eftir 

svæðum. 

Niðurstöður vettvangs rannsóknar sem gerð var árið 2006 af Spangenberg, Sprott, 

Grohman og Tracy sýndi að karlmenn löðuðust að ólíkri lykt en konur. Yfir 200 

þátttakendur tóku ómeðvitað þátt og svöruðu spurningum á leiðinni út úr verslununni. 

Lyktinni hafði verið stýrt vísvitandi á mismunandi svæði og kom í ljós hvaða lykt höfðaði 

frekar til karla en kvenna, til dæmis að dauf vanilla lét konum líða vel og afslöppuðum 

en rose maroc lykt dró að sér karlmenn og hafði jákvætt örvandi forkaupsáhrif á þá. Við 

örvun upplifðu þeir jákvæða kauphegðun eyðslan jókst (Spangenberg o.fl., 2006). Ef 

fleiri en eitt afbrigði af lykt renna saman getur það haft neikvæð áhrif á upplifun og 

ákvörðun viðskiptavina. Viðskiptavinurinn átti það til að fælast frá svæðinu þar sem 

þessi öfugu áhrif komu fyrir. 

3.3.1 Rannsókn Hultén hjá Ikea  

Hultén (2012) telur að þegar komi að verslunarumhverfi þá eru yfirleitt fimm þættir sem 

hafa áhrif á viðskiptavini: Ytra umhverfið, innra umhverfið, uppsetning, svæðið hjá 

búðarkössunum og mannlegi þátturinn (starfsmennirnir). Þessir þættir hafa áhrif á 

upplifun viðskiptavina í verslun (Turley og Millimann, 2000). Smith og Burns (1996) 

benda á að verslunarumhverfið hafi áhrif á núverandi hegðun viðskiptavina en einnig 

framtíðarhegðun hans. Yfirleitt er umhverfið skipulagt á ákveðin hátt til að hafa áhrif á 

viðskiptavini. Umhverfinu er ætlað að framkalla jákvæð viðbrögð og hafa jákvæð áhrif á 

ímynd verslunarinnar en einnig mæta áhuga viðskiptavina, allt til þess að auka sölu 

(Noad og Rogers, 2008). Skynfærin eru alltaf höfð að farabroddi þegar kemur að 

umhverfinu, þá liti, starfsmenn, lýsingu, tónlist og lykt. Af skynfærunum er sjónin talin 
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vera mikilvægust í að skynja og meta söluumhverfi. Rannsóknir sýna að þættir sem hafa 

jákvæð áhrif sjónlega hafa töluverð áhrif á sölu, neyslu og magn sem er keypt (Krishna, 

2008).  

Lykt er annað mikilvægt skynfæri og eru margar rannsóknir sem sýna fram á að lykt 

hefur áhrif á hegðun viðskiptavina í verslun (Bone og Ellen, 1999; Chebat og Michon, 

2003; Morrin og Ratneshwar, 2000, 2003). Oft er samspil þessara tveggja skynfæra ekki 

nóg til að hafa jákvæð áhrif á viðskiptavini heldur þarf eitthvað meira til að það geti leitt 

til kaupákvörðunar, til dæmis snertingin, að fá að snerta eða geta snert hlut sem verið er 

að skoða (Hultén, Broweus og van Dijk, 2009). Hultén (2012) gerði rannsókn í Ikea og var 

tilgangurinn að rannsaka samband milli sjónræna hlutans og lyktar á neytendur og 

hegðun þeirra. Rannsóknin var framkvæmd með því að skoða val viðskiptavina á 

vínglösum. Vínglös voru valin sem viðfangsefni vegna þess að glös eru valin með því að 

horfa á og snerta. Þar af leiðandi var ákveðið að nota sjón og lykt sem rannsóknarefni. 

Þátttakendum var skipt í tvo hóp, viðmiðunarhópur til að setja markmið og engu var 

breytt nema umhverfið var alveg hlutlaust og snautt af öllum skyn örvandi fyrirbærum 

einsog lykt, lýsingu eða litum. Umhverfið voru grá gólf, sterk hvít lýsing og hvítir veggir. 

Sá hópur samanstóð af 451 manns.  

Seinni hópurinn var tilraunahópurinn þar sem þátttakendur voru 435 manns. Öll 

áherslan var lögð í að gera umhverfið þannig að hópurinn myndi dvelja lengur við glösin 

og snerta þau meira. Mjúk og hlý lýsing var sett upp, brúnar og rauðar mottur voru 

settar í kring og vanillu lykt komið fyrir. Samkvæmt Mennella og Beauchamp (1998) 

hefur vanillu lykt þau áhrif að börn horfa lengur á ákveðnar vörur. Vanillu lykt hefur 

einnig sömu áhrif á bæði kynin og í rannsókn sem Spangenberg o.fl. gerðu árið 2006 

kom í ljós að vanillu lykt hafði áhrif á fjölda seldra vara og eyðslu viðskiptavina í fatabúð. 

En tvær tilgátur snéru sérstaklega að lykt en fyrsta var hvort það væru marktæk 

tengsl á milli þess tíma sem eytt var fyrir framan glösin ef lykt og sjónrænum þáttum 

væri tilhagað. Sá tími jókst um 30 sekúndur milli viðmiðunarhópsins og tilraunahópsins 

og reyndust vera marktæk tengsl þar á milli. Seinni tilgátan kannaði hvort viðskiptavinir 

myndu snerta glösin lengur og meira og sýndu niðurstöður 50% aukningu og marktæk 

tengsl þar á milli.  
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Í stuttu máli var niðurstaðan sú að sjónræni þátturinn og lykt hafa áhrif á löngun 

viðskiptavina til að snerta vöru og einnig þann tíma sem þeir eyða í að virða fyrir sér 

ákveðna vörur.  
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 Aðferðarfræði 4

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvort íslenskir markaðsstjórar væru að 

nota lykt í sínu starfi og ef svo væri þá að hvað mikið leyti. Einnig var skoðað hver 

þekking þeirra á þessu markaðstóli væri og hvert viðhorf þeirra til lyktar væri. Að lokum 

var ákveðið að skoða þær hindranir sem stæðu í vegi fyrir því að nota lykt sem 

markaðstól og að kynna þetta fyrirbæri frekar og vekja athygli á því. 

Rannsóknarspurningarnar voru því þrjár:.  

1. Hver er þekking íslensks markaðsfólks á áhrifum lyktar á neytendur 

2. Eru íslenskir markaðsstjórar að nota lykt í sínu markaðsstarfi 

3. Hvert er viðhorf íslensks markaðsfólks gagnvart lykt sem markaðstóls 

Við framkvæmd á þessari rannsókn var notast við eigindlega aðferðarfræði (e. 

qualitative research) þar sem rannsakandinn er aðal rannsóknarverkfærið. McDaniel og 

Gates (2013) og Merriam (2009) benda á að slíkar rannsóknir séu notaðar þegar skoða á 

tilfinningar, viðhorf, upplifanir og þess háttar. Aðalatriðið og markmiðið er að öðlast 

dýpri skilning á viðfangsefninu út frá sjónarhorni þátttakenda. Þetta er gert með 

aðleiðslu og sem er öfugt ferli við megindlegar rannsóknaraðferðir. Aðleiðsla er þegar 

efninu skortir kenningar. Gögnum er safnað saman og hugtök, tilgátur og kenningar eru 

þróaðar út frá gögnunum sem safnað var. Bogdan og Biklen (1998) ítreka að með 

eigindlegum aðferðum sé verið að skoða umhverfið einsog þátttakendur skilji það, sem 

er mikilvægt í þessari rannsókn. Með þessu er hægt að mynda sterk tengsl við 

vettvanginn og umhverfið sem viðkomandi er í. Við úrvinnslu ganga eru allar upplýsingar 

metnar út frá heildar samhenginu. Megindlega rannsóknaraðferðir byggja aftur á móti á 

magngreiningu þar sem fyrirfram ákveðnar tilgátur og kenningar eru prófaðar og 

rannsakaðar og gögnum safnað saman með afleiðslu (Merriam, 2009). 

Ástæðan fyrir þessu vali var sú að rannsakanda taldi mikilvægt að upplifun og 

skoðanir þátttakenda kæmu fram þar sem þeir ráða hvort þessir hlutir séu skoðaðir eða 

ekki. Þannig var ákveðið að kafa dýpra til að kanna hvað lægi að baki skoðunum 

þátttakenda og hvort samræmi ríkti eða ekki. Rannsakandinn taldi mikilvægt að 
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tilfinning fyrir þessari aðferð kæmi fram og hvort þátttakendur töldu þetta vera 

raunhæft aðgreiningartól í samkeppni á markaði. Einnig var áhugavert að kanna hvort 

efnið væri fullnægjandi til að skapa sér sérstöðu, hvort lykt myndi að þeirra mati hafa 

áhrif á kauphegðun og hvort það hentaði í tilteknu umhverfi. 

Auk þess er mikilvægt að taka fram að eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á 

sveigjanleika og þurfa að vera móttækilegar fyrir breytingum á meðan rannsóknin 

stendur yfir (Merriam, 2009). Dæmi um aðferðir eru einstaklingsviðtöl, 

þátttökuathuganir og rýnihópar (Silverman, 2000). 

4.1 Einstaklingsviðtöl 

Í þessari rannsókn var gögnum aflað með einstaklingsviðtölum. Einstaklingsviðtöl eru 

gerð þannig að rannsakandinn og þátttakandinn tala saman ítarlega þar sem 

rannsakandi reynir að afla upplýsinga um viðfangsefnið rannsóknarinnar. Umræðuefnið 

er fyrirfram ákveðið af rannsakanda. Notast var við hálfstöðluð viðtöl, en þau eru opnari 

en stöðluð viðtöl en stuðst var við viðtalsramma. Þátttakendur nota eigin orð og lýsingar 

við að útskýra spurningar og annað og rannsakandi reynir eftir bestu getu að skilja og 

túlka merkingu hans á efninu. Viðtalsramminn var sveigjanlegur en hafði þó ávallt fast 

upphaf og endi. Rannsakandi aðlaðaði sig að skapi, umhverfi, dagskrá og fleira sem hann 

skynjaði frá þátttakenda. Reynt var að fá djúp svör við ákveðnum spurningum (Merriam, 

2009). 

4.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru sex talsins, í fimm viðtölum. Í einu viðtali mættu tveir einstaklingar og 

vildu þátttakendur fá að mæta saman þar sem þeir vinna mikið saman daglega og vega 

hvorn annan upp að þeirra sögn. Fjöldinn skiptist þannig að tekin voru viðtöl við fimm 

konur og einn karl. Allir þátttakendur eru starfandi á vinnumarkaði og eru í 

stjórnunarstöðum innan fyrirtækja eða annarskonar ábyrgðarstöðum sem koma að 

ákvörðunum tengdum umhverfisþáttum. Leitast var eftir því að velja einstaklinga innan 

fyrirtækja sem eru í umfangsmiklu markaðsstarfi og leiðandi innan síns sviðs. Einnig var 

leitast eftir einstaklingum af ákveðinni stærðargráðu og vel þekkt. Viðmælendurnir hafa 

allir ólíkan bakgrunn og má þar nefna menntun, starfssögu og fyrirtækin ólík. Var það 
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gert til að reyna fá sem mesta yfirsýn yfir markaðinn á Íslandi. Mismunandi markaðir 

voru svo bornir saman. 

Þátttakendur verkefnisins voru valdir af hentugleika en urðu þeir að uppfylla ákveðin 

skilyrði. Þessi grunnskilyrði voru gerð til að reyna tryggja betri svörun og dýpri svör þar 

sem rannsakandi taldi líklegra að stærri markaðsdeild hefði jafnvel kynnt sér þessa 

aðferð að einhverju leyti. Skilyrðin voru eftirfarandi: 

 Að starfa hjá stóru fyrirtæki sem er augljóslega í miklu markaðsstarfi og vera 
stjórnandi innan markaðssviðs eða öðru sambærilegu sviði. 

 Allir viðmælendur voru spurðir hvort þeir þekktu hugtakið „Scent marketing“ 
eða lykt í tengslum við markaðsstarf og urðu þeir að jánka því til að geta tekið 
þátt 

 Að vera vinna með skynjun og umhverfi að einhverju leiti 

Rannsakandi taldi ekki þörf á að tala við arkítekt eða einhvern úr því starfsumhverfi 

þar sem markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort markaðsfólk á Íslandi væri 

almennt að nota þessa aðferð eða þekkti til hennar. Reynt var að ná sambandi við fleiri 

aðila sem annaðhvort gáfu ekki færi á viðtali eða svöruðu ekki. Haft var samband við alla 

þátttakendur í gegnum tölvupóst þar sem verkefnið og tilgangur þess var kynnt fyrir 

þeim. Af ósk þátttakenda er nöfnum þeirra breytt sem og nöfn vinnustaðar ekki gefin 

upp.  

Dóra og Þura starfa hjá stórri alþjóðlegri verslun sem selur vörur úr ýmsum 

vöruflokkum. Báðar hafa þær starfað lengi hjá fyrirtækinu og mætti segja hreinlega alist 

upp þar. Þær hafa tekið þátt í þróunarferli ásamt því að fá mikið af spennandi efni sent 

að utan og þurfa að sækja sér þekkingu erlendis. Dóra og Þura starfa í útstillingardeild 

og þurfa að hugsa mikið út í umhverfi og alla skynjun daglega.  

Gerða starfar hjá banka og hefur gert það í rúmlega eitt ár. Áður var hún í 10 ár hjá 

tölvufyrirtæki þar sem hún starfaði um allan heim. Hún leiðir átta manna teymi. Hún er 

vel menntuð í markaðsmálum og hefur sett þetta fyrir sig frá blautu barnsbeini. Hennar 

deild vinnur þvert á allan bankann og kemur inn á allar deildir. 

Guðrún hefur starfað hjá olíufyrirtæki í 11 ár og er markaðssérfræðingur. Hún starfar í 

fimm manna teymi og reyna þau eftir bestu getu að framkvæma sem mest innanhús. 

Þau nýta sér greiningarþjónustu fyrirtækja og nota eina auglýsingastofu alveg 
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sérstaklega í sinni vinnu. Þetta er nánast eina starf Guðrúnar síðan hún kláraði háskóla í 

Bandaríkjunum. 

Páll starfar hjá flugfélagi og hefur gert í 10 ár. Hann hefur starfað víðsvegar um heiminn 

en lærði alþjóðasamskipti og viðskiptafræði í Þýskalandi. Hann telur sig hafa lært 

stærsta hlutann tengdan sínu starfi í vinnunni. Hann talaði um hið einstaka samband 

þess að þau sem viðskiptavinur markaðsfyrirtækis koma með praktíska þekkingu en 

markaðsfyrirtækið sem þau nota kemur með theoríska þekkingu og úr verður eitthvað 

fallegt. Í hans deild starfa um tíu manns.  

Sigríður vinnur hjá verslunarmiðstöð og eru þær tvær í markaðsteyminu. Hún hefur 

starfað þar í 3 ár en hefur víðtæka reynslu í markaðsgeiranum. Hún lærði 

alþjóðaviðskipti og markaðsfræðistjórnun. Þær vinna töluverða vinnu innanhúss en nýta 

sér mikið þjónustu birtingahúsa og ráðgjafafyrirtækja. 

Allir þátttakendur verkefnisins voru jákvæðir og viljugir að taka þátt í verkefninu. Þau 

hafa öll ólíka menntun og reynslu og þeirra starfsumhverfi er einnig ólíkt. 

4.3 Gagnaöflun og framkvæmd 

Öllum þátttakendum var gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar, hvernig hún færi fram 

og að viðtölin yrðu tekin upp. Þátttakendur fengu að velja stað og stund og fóru öll 

viðtölin fram á vinnustað viðmælenda og á vinnutíma. Þetta var gert til að lágmarka 

fyrirhöfn þeirra til þátttöku og að þeim liði vel í sínu umhverfi. 

Tekin voru djúpviðtöl við hvern viðmælenda þar sem stuðst var við viðtalsrammann 

og í byrjun hvers viðtals var þeim gert grein fyrir nafnleysi og að fullum trúnaði yrði 

heitið. Þetta var svo endurtekið í lokin þegar þeim var þakkað fyrir þátttöku. Staðið var 

og verður við það. Almennt séð voru þátttakendur ánægðir með framkvæmd viðtalanna 

og rannsóknina. Upptakan virtist ekki trufla þátttakendur að neinu leyti. Viðtalsramminn 

var sniðinn að því að fá sem mestar upplýsingar um starfsumhverfið hjá viðkomandi og 

svo upplifun hans á því hvort lykt væri góður kostur eða viðbót til að hafa áhrif á 

viðskiptavini. Viðtals rammann er að finna í Viðauka 1. 

Rannsakandinn byrjaði viðtöl á að upplýsa viðmælanda um verkefnið og trúnað 

einsog hefur komið fram áður. Síðan hófst umræðan um bakgrunn viðmælanda, hvernig 

hann eða hún hefðu komist í þá stöðu sem þau væru í. Þetta var gert til að skapa 
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þægilegt andrúmsloft og mynda traust. Því næst var núverandi markaðsstarf rætt, 

hvernig því væri háttað á þessum vinnustað, hvað væru margir í teyminu, hve stór hluti 

af markaðsstarfinu færi fram innanhúss eða væri aðkeyptur. Rannsakandi bað 

viðmælendur einnig um að útskýra umfang starfseminnar. Reynt var eftir fremsta megni 

að fá sem ítarlegastar upplýsingar um starfssemi og bakgrunn viðmælenda til þess að 

rannsakandi gæti áttað sig betur á úr hvaða umhverfi viðmælendur kæmi og hvernig 

þeir væri þenkjandi. Næst lá umræðan yfir á umhverfisþætti og hversu mikil vinna færi í 

þá og svo að lykt. Ef viðmælandi var ekki að notast við lykt var hann spurður hvort það 

væri á dagskránni eða hefði verið gert áður. Í einu tilviki komst viðmælandi að því að 

hann var að nota þetta án þess að vera full meðvitaður um það. Í sumum viðtölum voru 

nefnd dæmi af hálfu rannsakanda um rannsóknir og aðgerðir erlendis með lykt til að 

örva viðmælanda. Að lokum var öllum gefið tækifæri á að tjá sig eitthvað frekar um 

viðfangsefnið. Viðtölin voru ólík enda tenging milli rannsakanda og viðmælanda misjöfn 

milli viðtala. Viðtölin voru tekin á tímablinu 11. október 2013 til 18. febrúar 2014 og var 

hvert viðtal á bilinu 25-53 mínútur að lengd. 

Einsog hefur komið fram voru nöfn viðmælenda og nöfn fyrirtækisins sem 

viðmælendur starfa hjá ekki nafngreind. Ákveðið var að fylgja aðferðum og lögmálum 

fyrirbærafræðinnar við úrvinnslu gagna, til að nálgast upplifun þátttakenda á þessu 

viðfangsefni eins vel og mögulegt var. Rannsakandi gerði minnisblað um hvert viðtal. Þar 

greindi hann stuttlega frá hverju viðtali og punktum sem hann taldi mikilvægt að kæmu 

fram. Að lokum gerði rannsakandi grunninn af þemum og því helsta sem kom fram þar.  

4.4 Siðfræði rannsóknarinnar 

Undirstaða góðrar rannsóknar er að rannsakandinn efli og standi við það sem sagt var. 

Að hann eigi í heiðarlegu sambandi við þátttakendur og brjóti ekki þann traust sem 

honum er falið. Áhersla á heiðarleika og virðingu er gegnumgangandi í verkefninu, ekki 

einungis við gagnaöflun. Nöfnum, starfsstöðum og fleira var breytt að óskum 

þátttakenda. Leitað var eftir upplýstu samþykki þátttakenda, þeim var kynnt hvað 

verkefnið fjallaði um og hvernig gagnaöflun færi fram. Gögnin eru að mörgu leiti 

persónuleg, það eru gefin álit og skoðanir ásamt persónulegum upplýsingum varðandi 

menntun o.fl., sem ekki verður gefið upp í þessari rannsókn. 
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 Niðurstöður 5

Þessi kafli varpar ljósi á þær niðurstöður sem dregnar voru fram með greiningu 

gagnanna. Með þessum niðurstöðum er reynt að svara þeim rannsóknarspurningum 

sem lagðar voru fram í byrjun verkefnisins. Þrjú þemu voru dregin af því að greina 

gögnin. Lyktin og þekking á henni er fyrsta þemað. Með því er ætlað að varpa ljósi á 

hvort viðmælendur könnuðustu við þetta fyrirbæri eða notuðu það í starfi og svo 

framvegis. Þema númer tvö reynir að skoða hvernig viðhorf viðmælenda er gagnvart lykt 

og notkun hennar og fær yfirskriftina viðhorf á lykt sem markaðsstóli. Þriðja þemað er 

hindranir í starfsumhverfi. Margir af viðmælendum töluðu um ástæður og hindranir 

þegar þau voru spurð út í framtíðarplön og hvort lykt væri þar inn í. Lykt er ekki hið 

praktíska eða hefðbundna markaðstól og krefst ákveðins kjarks og hugsunarhátts að 

skoða óhefðbundnar leiðir. 

5.1 Lyktin og þekking á henni 

Þar sem verkefnið snýst um lykt að þá hentar vel að byrja á því og kanna þekkingu 

viðmælenda á þessu fyrirbæri og notkun þess sem markaðstóls. Eftir að rannsakandi 

hafði sent viðmælendum póst og útskýrt gróflega verkefnið að þá leið stuttur tími 

þangað til viðtalið var tekið. En það vakti athygli rannsakanda að öll virtust þau hafa 

melt þetta og hugsað um í þennan tíma sem leið og jafnvel skoðað þetta aðeins, og 

höfðu mikinn áhuga á lykt og notkun hennar.  

Allir viðmælendur könnuðust við það að lykt gæti haft áhrif á einstaklinga á hina 

ýmsu vegu og að áhrifin væru breytileg eftir umhverfi. Allt frá því að hafa lykt heima sér, 

á vinnustað eða nota hana til að hafa jákvæð áhrif á umhverfið. Þau voru almennt mjög 

spennt yfiri efninu og sýndu því mikinn áhuga að nota lykt sem markaðstól. Það virtist 

samt einsog einhverjir væru að bíða eftir næsta aðila á markaðnum til að fara fyrst af 

stað og svo myndu þau fylgja eða skoða þetta þá. Tóku þau eiginlega öll undir að Ísland 

væri aftarlega á merinni þegar kæmi að svona málum og pælingum. 

En þetta á ekki við um alla, Páll og hans fyrirtæki höfðu í raun eytt töluverðum tíma 

og fjármunum í að skoða lykt og hvort það væri sniðugt að þróa lykt fyrir hans umhverfi 

og flugvélar, jafnvel á sölustaði fyrirtækisins. Hann telur að lykt þurfi að vera mjög 
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„relevant“ eða í takt við umhverfið sem hún er í, það gangi ekki að finna lykt sem á 

ekkert skylt við umhverfið, það muni hafa neikvæð, jafnvel fráhrindandi áhrif frekar en 

jákvæð. Dæmið sem hann tók var að maður vildi ekki finna lykt af hamborgara inn á 

spítala eða annarsstaðar þar sem heilinn myndi segja þér að það væri eitthvað bogið við 

að finna þessa lykt. Lyktin þarf einnig að vera í takt við vörumerkið sjálft og varpaði hann 

fram því að einstaklingar þurfa að hafa á hreinu fyrir hvað vörumerkið stendur og lyktin 

þarf að tengjast því. Annað sem hann kom inná var starfsemin og hvort þetta hentaði 

allstaðar. Fyrirtæki sem eru staðbundnari eiga auðveldara með þetta. Undir þetta tekur 

Sigríður sem er í mjög staðbundnu fyrirtæki og öll upplifun hennar viðskiptavina byggist 

á því að kúnninn komi til hennar og í hennar umhverfi sem er verslunarmiðstöð. Sigríður 

segir að þau séu að skoða þetta og þetta sé ofarlega í huga hennar og hefur mikla trú á 

þessu. 

Þó að Dóra og Þura væru ekki markvisst að nota lyktina að þá er þetta mikið notað í 

þeirra umhverfi. Sérstaklega þá tengt mat – þá er lyktinni af bakstri og eldun dælt inn í 

húsið markvisst. Dóra talaði þó um að lykt skipti hana gríðarlega miklu máli – ómeðvitað 

áður en rannsakandi tók viðtal við þær – að þegar hún hefur lokið ákveðinni uppstillingu 

að þá er henni ekki lokið fyrr en ákveðin lykt ef komin. Hún nær henni oft fram með því 

að setja ilmkerti eða annað slíkt:  

„svo eru eitt sem ég fór að velta fyrir mér, eftir þennan póst frá þér, ég segi 
oft, þegar maður er að búa til umhverfi, búa til heimili, stúku einsog við 
köllum þetta, þá höfum við svona í gegnum tíðina að þá er þetta eitthvað 
atriði hjá mér að þegar maður kemur þarna inn, að þá eigi maður að finna 
lyktina, en ef það er ekki þessi lykt, en sjónrænuáhrifin eiga að kveikja á 
lyktinni sem á að vera þarna... það er kannski komið inn í eitthvað æðislegt 
eldhús, fullt af flottu dóti og allt nýtt að þá áttu að að finna einhverja lykt 
eða ilm að mínnu mati, þetta er eitthvað sem hefur verið með mér í gegnum 
árin, kveikja á skynfærunum sem ekki kveiknar á, bara með því sem þú sérð, 
en kannski er það ekki eitthvað sem þú ert að hugsa um, þegar ég hérna 
einhvern veginn, þetta er ekki fullkomið fyrr en þetta töts er komið, þá eru 
öll skynfærin komin í gang, hvort sem það er að nema eða ekki“ 

 

Algent var meðal viðmælenda að finnast lykt og þessar pælingar og fræði í kringum 

hana mjög áhugaverðar. Einsog Gerða bendir á að þá finnst þeim þetta mjög áhugavert 

og þau munu stúdera þetta frekar. Gerða sagði að þau hjá bankanum væru kannski ekki 

að nota þetta markvisst en henni litist vel á þetta og strax ætlaði hún reyndar að fara 
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athuga hvort það væri ekki örugglega góð kaffilykt í kringum biðsvæðin í bönkum. Hún 

sagði að hún hreinlega þekkti ekki nægilega vel inná þetta gagnvart bankastofnunum, en 

hún þekkti vel inná þetta í öðrum brönsum, þá sérstaklega „retail“ eða 

verslunarumhverfinu. Gerða sagðist vita til þess að leður lykt væri vinsæl í svona tegund 

af stofnunum og grínaðist með að þau ættu kannski að láta leður lykt út um allt.  

Sigríður sagði að undanfarið hefði hún verið að afla sér upplýsinga um þetta og þetta 

væri á teikniborðinu, en það væru nokkrir hlutir sem þyrfti að klára áður. Hennar 

tilfinning er sú að þetta muni breyta skynjun á rými og hafi áhrif þar. Hvort einstaklingar 

muni dvelja lengur eða eyða meira er svo annað mál, en henni finnst mikilvægt að þeir 

séu í rými eða umhverfi sem því líður vel og er í takt við umhverfið. Hún talar um að nú 

þegar séu litli klasar sem myndast út frá starfssemi, til að mynda séu veitingastaðir á sér 

stað einmitt til að lyktin sé ekki að berast inn í fatabúðir til dæmis eða snyrtivörubúðir. 

Aftur á móti séu kaffisölustaðir leyfðir á göngugötunni þar sem lyktin af þeim sé öðruvísi 

og ekki fráfælandi. Hún ítrekar að lyktin megi ekki vera of afgerandi heldur svona léttur 

keimur í umhverfinu. Sigríður nefnir líka annað verkefni sem þau glíma við og það eru 

reykingar og reykingalykt, hún segir að það sé ekki reykt jafnt í kringum bygginguna og 

lyktina berist oft inn sem er ekki gott. Þau séu að reyna finna lausn á því og lykt eða 

lyktareyðir gæti verið lausnin að hennar mati. Guðrún tekur undir með öllum 

viðmælendum að lyktin þurfi að vera í takt við umhverfið og það sé eitthvað sem þau 

glími við sem olíufyrirtæki. Hún bendir samt á að þeirra „core“ starfsemi sé að selja olíu 

og vörur tengdar bílum og ökutækjum en hafi með árunum fært sig meira út í almenna 

þjónustu og veitingarekstur og þá hafi þau þurft að skoða þetta aðeins meira. Hún segir 

að þau noti þetta ekki markvisst af einhverju ráði nema þá að baka á ákveðnum tímum 

og brugga kaffi á morgnanna og reyna hafa það við inngangana þannig kaffilykt sé það 

fyrsta sem mæti einstaklingum þegar þeir koma inn. Hún telur að þetta sé sérstaklega 

vinsælt í Ameríku og þekkir þetta þaðan þar sem hún stundaði nám. Hún telur að það 

séu flestir meðvitaðir um þetta en fáir séu að nota þetta einsog fram hefur komið áður. 

„...við erum mjög meðvituð um þetta, en þetta er samt ekkert sem við 
vinnum sérstaklega með eða í einhverjum ákveðnum fókus“ 

Allir viðmælendur höfðu orð á því að enginn væri að nota þetta eitthvað sérstaklega 

og því þá að fara fjárfesta fjármunum og tíma í að þróa eitthvað sem er kannski engin 
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þörf fyrir. Aðeins einn aðili var búinn að vera skoða þetta aðeins lengra, en ekki stóð til 

að klára þetta verkefni á næstunni. Þetta er athyglisverður punktur að „enginn skuli vera 

að vinna í þessu og þess vegna ætla ég ekki að gera það“.  

Eftir ákveðna eftirgrennslan að þá kemur í ljós að allir aðilar eru að gera þetta á einn 

eða annan hátt og í mis miklu mæli hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Þau 

virtust öll meðvituð um þetta og þekkja þetta að einhverju leyti, það er áhrifin og 

hvernig þetta væri gert. Því er óhætt að segja að allir viðmælendur þekktu lykt sem 

markaðstól á einhvern hátt, mismikið en það sem einnig athyglisvert var að allir 

viðmælendur voru að nota lykt sem markaðstól á einhvern hátt. Flest þó í tenglsum við 

matvæli eða kaffi. 

5.2 Viðhorf 

Eftir að hafa tekið viðtölin taldi rannsakandi vert að skoða viðhorf viðmælenda sinna 

gagnvart lykt sem markaðsstóli. Einsog kemur fram í fyrri kafla að þá kannast þau öll við 

það að nota lykt sem markaðstól og sum hafa skoðað þetta frekar. En það sem 

rannsakandi skynjaði fannst honum vera mismunandi viðhorf, sumir höfðu ekki mikla 

trú á þessu en voru svo samt að skoða þetta og viðhorfið virtist breytast þegar á leið 

viðtalið en aðrir höfðu áhuga en virtust ekkert ætla skoða þetta strax og sumir voru að 

verða fyrir smá vakningu og ætluðu að skoða þetta frekar. Þau höfðu þó öll jákvætt 

viðhorf en þó mismikla trú um áhrif eða mikilvægi. 

Allir viðmælendur höfðu jákvætt og gott viðhorf í garð verkefnisins og kunnu að meta 

að það var verið að skoða þetta. Einnig gagnvart lykt og notkun hennar sem 

markaðsstóli. Það vakti mikla athygli rannsakanda að Páll sem skoðað hafði þetta hvað 

mest, hafði í raun minnstu trú á þessu og sagði að þetta væri bara einhver single 

prósenta sem þetta hefði áhrif. 

„... út frá því sem við erum að reyna nálgast hérna, sem er upplifunin, að þá 
er það hljóð, lykt og sjón, 75% er eflaust sjón og hérna, ég held að við séum 
að snerta mest af þessu með einhverjum hætti, og lyktin er náttúrulega 
overrated, hún er eflaust ekki nema einhver single prósenta en við vitum 
hérna... að það eru fyrirtæki sem hafa gert þetta successfully, en þau eru 
oftast staðbundnari og eiga auðveldara með þetta, en kannski er corið að við 
séum að vinna út frá þessari stefnu“ 
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 Sjónræni hluturinn væri það sem skipti mestu máli að hans mati. Guðrún er sammála 

Páli með það og leggja þau mesta áherslu til dæmis á dælunum á sjónræna þáttinn. Það 

er gert með skjám á dælunum þar sem birtast auglýsingar og tilboð og fleira sem tengist 

þeim. Henni fannst gríðarlega áhugavert það sem Exxon gerði með lyktina af kaffi á 

dælunum. Guðrún telur samt að þetta muni breytast og því hefur hún áhuga á að skoða 

þetta frekar. Einsog fram hefur komið var einn viðmælenda sem var með öðruvísi 

viðhorf gagnvart verkefninu til að byrja með. Svörin voru stutt og ekki mikið gefið upp. 

Þegar á leið viðtalið var ljós að viðkomandi hafði mikinn áhuga á þessu og gott viðhorf. 

Sigríður virtist ekki vilja gefa of mikið upp af ótta við að eitthvað myndi leka eða annað 

slíkt. Hún hafði samt gott viðhorf og sagði þetta virka alveg hiklaust 

„maður tekur sjálfur eftir því þegar maður kemur inn í búðir, sérstaklega 
erlendis, og hérna í svona.. já ég held þetta virki á þann hátt að ef lyktin er 
ekki of afgerandi að þetta sé svona hluti af því að fylla rýmið, þetta gefur 
ákveðna fyllingu og góða tilfinningu fyrir rýminu“ 

Páll var þó sá eini sem kom inná viðhorf gagnvart fræðunum. Að hans sögn er 

fyrirtækið hans meira í praktískri vinnu en er mjög opið fyrir að sækja sér þekkingu hjá 

utanaðkomandi fagaðilum þegar vantar. Hann sagði þá leita að utanaðkomandi aðstoð 

með hin ýmsu mál og þar með talið þróun á lykt fyrir sitt fyrirtæki. Þeir höfðu nú þegar 

leitað til þriggja erlendra fyrirtækja sem eru að gera þetta vel og hafa náð árangri. Hann 

orðar þetta skemmtilega 

„við erum dugleg að sækja ráðgjöf innanlands og erlendis og bara í öllu, og 
það sem er gott við ráðgjöfina er að það hjálpar mönnum að vera á deadline 
og vera á tánum og hérna.. fyrir utan það, þar er þessi þeoríska þekking, við 
erum svolítið praktísk, og þegar tvær góðar leiðir mætast að þá verður 
eitthvað fallegt til“  

Dóra og Þura höfðu mjög gott viðhorf gagnvart lykt og notkun hennar en það kom 

smá á óvart hversu lítið þær voru meðvitaðar um að þær væru að nota þetta þar sem 

þær tilheyra keðju sem hefur verið að skoða þetta. Reyndar sögðu þær Íslands deildina 

svolítið frábrugðna öðrum löndum þar sem það væri öðruvísi neytendamynstur hér, 

sumt sem virkar erlendis virkar bara ekki hér og svo öfugt. Þær fóru einmitt inná að 

erlendis er ilmvörum raðað á sérstakan hátt en hérlendis verða til dæmis vörur sem eru 

ilmlausar að vera sér en ilm vörur grúppaðar saman á meðan erlendis er þetta gert með 
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litum. Dóra og Þura viðurkenndu að á tímanum sem leið frá því viðtalið var bókað og til 

núna höfðu þær skoðað þetta frekar þar sem þetta vakti mikinn áhuga hjá þeim.  

Allir viðmælendur mínir voru þó sammála um að þetta virkaði en þar sem enginn 

væri að pæla í þessu á Íslandi að þá kannski þyrftu þau heldur ekkert að vera að því. Það 

var aðeins öðruvísi með Pál þar sem hann starfar í meira alþjóðleguumhverfi og þar er 

aðeins farið að vinna í þessu, þó samt hafði hann orð á því að það væri enginn að pæla í 

þessu hérna heima af einhverju ráði.  

Viðhorfið skiptir gríðarlega miklu máli og að vera opin(n) fyrir nýjungum. Ef að 

einstaklingi finnst þetta ekki skipta máli þá mun ekkert gerast í þessum málum. 

Hagsmunir viðskiptavinarins eru mikilvægir og þetta getur haft neikvæð áhrif ef vitlaust 

er að þessu staðið, sem dregur okkur inn í næsta þema sem ég kýs að kalla hindranir í 

starfsumhverfi. 

Öll voru þau sammála að aðrir hlutir ganga fyrir. Viðmælendur mínir voru öll með 

forgangslista og verkefni sem þau voru að vinna í og lykt sem markaðstól var ekki 

ofarlega hjá flestum þeirra þó hjá sumum þetta væri komið ofarlega. Aðrir tóku fram að 

til stæði að skoða þetta þegar öðrum verkefnum væri lokið. Rannsakandi veit ekki alveg 

hvort það sé raunin en rannsakanda fannst þetta áhugavert. 

Allir viðmælendur höfðu því almennt jákvætt viðhorf í garð lyktar sem markaðstóls 

og verkefnisins og sýndu því áhuga sem þar var rætt, en höfðu þó mismikla trú á 

áhrifum lyktar á neytendur. 

5.3 Hindranir í starfsumhverfi 

Hindranir í starfsumhverfi er í grunninn öll þau verkefni sem felast í ferlinu að átta sig á 

þörfinni eða hvaða tilgangi lyktin á að þjóna. Öll rannsóknarvinnan sem færi í að þróa 

rétta lykt sem er í takt við starfssemina, vörumerkið, rýmið eða þjónar þeim tilgangi sem 

hún á að gera. Viðkomandi þarf að átta sig á kostum og göllum, hvað breytist í kjölfarið 

og hvort þetta gæti haft öfug áhrif eða ekki.  

Allir viðmælendur eru sammála um að ef vitlaust væri að þessu staðið, þá er átt við 

að setja ákveðna lykt í umhverfi sem væri hreinlega ekki í takt við umhverfið eða ekki 

„relevant“ að þá gæti það haft þveröfug áhrif. Einstaklingar myndu jafnvel forðast 

umhverfið. En sé rétt að þessu staðið að þá getur þetta gert margt gott einsog tengt 
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minningu betur við vörumerkið, aukið vellíðan á meðan dvöl stendur, aukið skynjun á 

rými og fleira. 

Annað sem viðmælendur voru sammála um að það væri svo mikilvægt að lyktin væri í 

takt við umhverfið, eða einsog þau orðuðu það „relevant“ við umhverfið. Tekin voru 

dæmi um ef lyktin væri það ekki og tengist það textanum hér að ofan. En sé hún 

relevant við umhverfið að þá getur hún ýtt margfalt undir þau markmið sem verið er að 

reyna ná. Lykt getur verið bundin við vörumerkið eða við eina vöru, eða jafnvel eitthvað 

ákveðið rými, en sé hún gerð fyrir vörumerki einsog Páll og Sigríður eru sammála um að 

þá þarf að vera á hreinu fyrir hvað vörumerkið stendur og lyktin í samræmi við það. 

Annað sem viðmælendur mínir bentu á var að þessi þróun og vinna sem færi í þetta 

gæti verið kostnaðarsöm og ekki kannski réttlætanlegt á meðan önnur mál standa í vegi 

og eru ofan í forgangi. Og að vera fyrstur til að fara í þetta, sá gæti þurft að bera stærsta 

bitann og hinir gætu hreinlega hermt eftir eða tala við sömu aðila. Það virtist sem allir 

væru mjög meðvitaðir um að flestir þekktu þetta eitthvað en enginn væri að pæla í 

þessu og þar af leiðandi væri það ekki nauðsynlegt fyrir þeirra fyrirtæki að gera það. 

Annað sem kom fram hjá nokkrum viðmælendum var hvort þetta hentaði þeirra 

starfssemi  

„Við höfum ekki beint unnið með lykt, en það er pínu erfitt þegar kemur að 
banka málum, það sem skiptir náttúrulega máli er að það er eðlilegra í meira 
retail umhverfi, til dæmis fatabúðum, mat og veitingatrekstri, hlutir sem eru 
til dæmis mjög tengdir skynfærum okkar, lyktar og bragðskynfærum, en 
þegar kemur að bankastarfssemi þá skiptir meira máli að hafa ekki þungt 
loft, hafa ferskt loft, en ef við til dæmis færum að vera með lykt að þá væri 
það á biðsvæðinu og þá kaffilykt“ 

Páll talar um sínar hindranir að þær séu fyrst og fremst fjárhagslegs eðlis, þetta sé 

það stórt verkefni að það muni alveg taka tíma „...ef að spurningin er WiFi eða lykt að þá 

er reikningsdæmið einfalt, þannig ef við værum með endalausa resourca þá værum við 

búin að klára dæmið“. Þangað til þá nýta þeir þetta einsog alvöru tækifærissinar að hans 

sögn, það er árstíðarbundið og ef einhverjar sniðugar vörur koma á markað. 

Dóra og Þura eru sammála um að helstu hindranir þeirra eru aðallega frá keðjunni. 

Þær þurfa starfa innan ákveðins ramma en hafa samt ákveðið frelsi.  

Guðrún tekur fram að hennar helsta hindrun sé að réttlæta þennan kostnað fyrir 

sínum yfirmönnum ef þörfin á að gera þetta sé ekki til staðar, þeirra helsta viðmið hvort 
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þörfin væri til staðar er samkeppnin og ef samkeppning er ekki að gera þetta af 

einhverju viti að þá er erfitt fyrir þau að fara gera þetta þar sem þetta er svolítið langt 

fyrir utan þeirra ‚core‘ starfssemi. Guðrún tekur samt undir með Páli að þau séu 

tækifærissinnar og muni nýta lyktina einsog hún kemur í nátturulegri mynd einsog þau 

geta. Sigríður var spurð hvort starfssemi búðanna sem eru í verslunarmiðstöðinni myndi 

hafa einhver áhrif eða vera fyrirstaða fyrir að þróa þetta frekar. Sigríður telur ekki svo 

vera enda nær þeirra svæði bara að göngugötunni. Búðunum er nokkuð frjálst að gera 

það sem þær vilja inn í sínu rými, hvort sem það er að skreyta eða breyta lyktinni hjá sér 

enda sumar búðir með sterka lykt af sínum vörum. En það er hennar starf að sjá til þess 

að opna rýmið sé aðlaðandi og gott. 

Athyglisvert er að sjá hversu lík og ólík svörin erum milli greina sem viðmælendur 

starfa í. 

Allir viðmælendur töluðu um hindranir í starfi og hvað stæði í vegi fyrir því að skoða 

þetta af meiri krafti en nú þegar væri gert. Helstu ástæður má þar nefna kostnaðarsamt 

ferli við þróun lyktar fyrir vörumerkið eða umhverfi. Það má nefna að það sé ekki 

nægileg þörf fyrir þetta, samkeppnin sé ekki að gera þetta og viðskiptavinurinn ekki að 

biðja um þetta í núverandi umhverfi. Annað sem þau nefndu var ekki nægileg trú á 

áhrifum lyktar á neytendur.   
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 Umræða 6

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf íslensks markaðsfólks gagnvart því 

fyrirbæri að nota lykt sem markaðsstól, einnig hvor íslenskir markaðsstjórar væru 

almennt að nota þetta fyrirbæri eða hversu meðvitaður þeir væru um notkun þess 

ásamt því að kynna þetta fyrirbæri. Þá var markmiðið einnig að komast að því hvað það 

væri sem stæði í vegi fyrir því að fara í þessa vinnu og rannsóknir, það er hindranir í 

starfsumhverfi. Að lokum er almenn umræða þar sem þetta fyrirbæri verður rætt. 

Rannsóknarspurningar voru: Hver er þekking markaðssfólks á áhrifum lyktar á 

neytendur ? Eru íslenskir markaðsstjórar að nota lykt í sínu markaðsstarfi ? Hvert er 

viðhorf íslensks markaðsfólks á lykt sem markaðsstóli ? Helstu niðurstöður leiddu í ljós 

að allir viðmælendur höfðu nokkrar en mismikla þekkingu á því að nota lykt sem 

markaðsstól. Viðhorf þeirra var almennt jákvætt en töldu þeir að notkun þessa 

fyrirbæris hérlendis væri ekki brýn og þar sem fáir væru að nota þetta væri þetta 

kannski eitthvað sem bíða mætti betri tíma. Það töluðu allir viðmælendur um hindranir í 

starfi og þá helst fjármagn eða ótta við að gera þetta ekki rétt og þá myndi þetta hafa 

öfug áhrif á neytendur. Niðurstöður ýttu því undir kenningar Lindstrom (2005) um 

mikilvægi þess að lykt sé í takt við umhverfið. 

6.1 Umræða eftir þemum 

Allir viðmælendur höfðu nokkra þekkingu á því fyrirbæri að nota lykt sem markaðsstól. 

Hvort sem það var af eigin rannsóknum eða eitthvað sem þau höfðu lesið í tímariti tengt 

nýjungum í þeirra starfi. Enginn af þeim var að nota þetta markvisst eða af einhverri 

stærðargráðu þannig tekið var eftir. Enginn af viðmælendunum hafði farið í 

þróunarvinnu nema einn, og var það í frumstigunum. Öll voru þau sammála um að lykt 

ýtir undir það að framkalla minningar og annað slíkt eða það að vekja vellíðan ef 

ákveðna lykt er að finna einsog lyktina af nýslegnu grasi, nýbökuðu brauði eða 

nýmöluðu kaffi. Aðeins einn viðmælenda minna virtist hafa aðeins meiri þekkingu á því 

að lykt framkallaði minningar og ýtir það undir rannsóknir Stevens (2006). Hann talaði 

um að heilinn bregðist við áður en viðkomandi nær að hugsa og framkallar viðbrögð 

sem geta verið minningar eða tilfinningar. En það er út af því að lyktarskynið er staðsett 

í randkerfi heilans þar sem minngar og tilfinningar eru geymdar.  
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Þegar betur var að gáð með alla viðmælendur kom í ljós að öll höfðu þau notað þetta 

að einhverju leyti, en áttu þó sameiginlegt að hafa öll notað þetta í tengslum við kaffi og 

mat. Það er kannski ekki skrýtið þar sem kaffilykt er talin ein áhrifaríkasta lyktin sem völ 

er á og fátt sem hefur jafn sterk áhrif á einstaklinga. Allir viðmælendurnir voru að 

einhverju leyti að hugsa um kaffilykt og með aðgerðir í gangi sem sáu til þess að 

viðskiptavinir og aðrir myndu verða fyrir áhrifum kaffilyktar.  

Almennt álit viðmælenda var að lyktin þyrfti að vera í takt við umhverfi sitt eða 

‚relevant‘ við umhverfið og starfssemina. Lyktin yrði að ýta undir vörumerkið sjálft og 

hvað vörumerkið stendur fyrir. Varðandi starfssemina að þá myndi það ekki ganga að 

finna einsog einn viðmælenda nefndi, hamborgarlykt í snyrtivörubúð. Sé lyktin ekki í 

takt við umhverfið geti hún haft þveröfug áhrif á viðskiptavinina og jafnvel skaðað 

starfsemina. Þetta styður kenningar Spangenberg o.fl. (2006) sem bendir á að þegar lykt 

er í ósamræmi við umhverfið eða vöruna eða þjónustuna að þá geta afleiðingarnar verið 

virkilega slæmar og hreinlega skaðað starfssemina. Dæmi sem hann tekur er að finna 

lykt af hamborgara á snyrtistofu. Einnig nefnir hann kynjatengd dæmi eins og karlmenn 

að finna sterka kvenmannslykt á ‚sínum‘ svæðum í búðum einsog veiðibúðum. 

Rannsakandi veltir fyrir sér hvort það sé hægt að alhæfa þetta, jafnvel gæti verið 

skemmtilegt að finna lykt sem er ekki í takt við umhverfið til einmitt að fanga athugli 

neytenda að einhverri ákveðinni vöru eða þjónustu.  

Allir viðmælendur höfðu nokkuð gott viðhorf, bæði í garð verkefnisins og þess 

fyrirbæris að nota lykt sem markaðsstól. Það sem var kannski svolítið einkennandi var að 

þau virtust hafa mismikla trú á beinum áhrifum á tengslum lyktar eða breytingu ilms í 

umhverfinu og á breytingu á hegðun neytenda eða á skynjun á umhverfinu. 

Rannsakandi velti því fyrir sér hvort meiri þekking á viðfangsefninu og þeim rannsóknum 

sem gerðar hafa verið myndi bæta viðhorfið. Það sem þeim bar öllum saman um var að 

sjónræni hlutinn skipti mestu máli en svo ekki hvar lyktin kæmi inn. Í raun snérist allt um 

sjónræna hlutann og jafnvel tónlist í umhverfinu. Þetta styður það sem Martin 

Lindstrom hjá Brand Senses segir, að mikilvægasta skynfærið sé sjónin en það næst 

mikilvægasta sé lyktin að hans sögn. Tveir þáttakendur höfðu efasemdir um áhrif lyktar 

á neytendur þrátt fyrir að vera með jákvætt viðhorf gagnvart lykt sem markaðstóli. 

Rannsakandi hefur velt fyrir sér mögulegum ástæðum og telur hann þær tengjast 
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núverandi markaðsstarfi, en báðir aðilar voru að einhverju leyti búnir að leggja vinnu í 

þróun lyktar fyrir umhverfið og vörumerkið. 

Fyrr í verkefninu var farið yfir hætturnar sem geta skapast sé þetta ekki unnið vel og 

vandlega og vitlaus lykt eða ilmur sett í rangt umhverfi eða hreinlega of mikil lykt. 

Viðmælendurnir virtust allit sammála þessu og meðvitaðir um hætturnar og þar af 

leiðandi hafði það eflaust áhrif á viðhorf þeirra. Áhugavert yrði að gera tilraun þar sem 

þátttakendur yrðu valdir af handahófi, jafnvel sjálfboðaliðar og mæla áhrif lyktar 

skynjun þeirra á rými eða hegðun. Þetta myndi jafnvel stuðla að viðhorfsbreytingu hjá 

þátttakendum þessa verkefnis. 

Þær hindranir sem viðmælendur virtust vera sammála um að stæðu í vegi fyrir þeim 

þegar kemur að því að þróa eða hanna eitthvað í tengslum við þetta markaðsstól eru 

helst að það sé enginn að gera hér á landi og þar af leiðandi liggi ekki á að gera þetta. 

Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort þetta sé rétt hugsun. Eflaust er hún það út frá 

rekstrarlegu sjónarmiði, en ef hugsanlegt er að vörumerkið styrkist, eða fleiri 

viðskiptavinir komi og dvelji lengur að þá er rekstrarleg réttlæting komin að mati 

rannsakanda. Einsog Gobe (2011) bendir á eru fyrirtæki sem eru leiðandi í vörusölu og 

þjónustu mjög framarlega í að þróa ilmi og sérkenni fyrir sína starfsemi. Er íslenski 

markaðurinn virkilega svona frábrugðinn þeim sem eru erlendis ? Það má segja að 

þekking, viðhorf og hindranir vegi svolítið upp hvort annað en einnig dragi hvort annað 

niður. Allt tengist þetta á einn eða annan hátt en það virðist sem þeir viðmælendur sem 

hafa meiri þekkingu, hafi jákvæðara viðhorf og þar af leiðandi eru hindranirnar ekki jafn 

miklar, jafnvel séu þær aðeins tímalegs eðlis, þar er átt við að það séu aðeins spurning 

um tíma sem þetta verði sett í gang af hálfu fyrirtækisins. Vissulega er það rétt að 

rannsóknarvinna við þróun sérstakrar lyktar geti verið tímafrekt og kostnaðarsamt, 

einsog Trivedi (2006) benti á, þá tók heilt ár að þró ilminn fyrir aðalbúð Samsung í New 

York. Því einsog hefur komið fram er mikilvægt að ilmurinn sé í takt við umhverfið. 

6.2 Almenn umræða 

Er hugsanlegt að Ísland sé ekki jafn opið fyrir nýjungum í markaðsstarfi séu þær ekki 

tæknilegs eðlis eða séu orðin krafa viðskiptavina ? Rannsakandi veltir því fyrir sér hvers 

vegna ekki sé meiri vinna lögð í að þróa ilmi fyrir vörumerki og verslunarumhverfi 

hérlendis og jafnvel fyrir einstaka starfsemi þar sem þær rannsóknir sem hefur verið 
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vitnað í þessu verkefni hafa oftar en ekki sýnt fram á áhrifamátt lyktar. Einsog 

Thomaselli (2006) segir að þá er þetta mjög ‚heitt‘ viðfangsefni erlendis og rannsakandi 

spyr sig hvort íslenskt markaðsfólk séu nægilega duglegt að fylgjast með því sem er að 

‚trenda‘ eða í tísku ef svo má að orði komast.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru hversu ólík starfsumhverfi viðmælenda 

voru en var það með vilja gert. Viðmælendurnir eru mjög aðstæðubundnir en 

niðurstöðurnar gefa góða innsýn inn í heim þeirra og upplifun á einhverju sem þeir 

glíma ekki við daglega. Rannsakandi reyndi að vera ekki of leiðandi þegar hann var að 

útskýra rannsóknir sem gerðar höfðu verið heldur reyndi aðeins að opna þá hurð að 

viðmælendur myndu tjá sig af dýpt um málefnið.  

Við frekari rannsóknir á efninu væru áhugavert að gera tilraunir með lykt og umhverfi 

neytenda en einnig að skoða frekar ákveðna bransa eða geira, og líka fleiri innan sama 

bransa eða geira. Þessi rannsókn náði aðeins til eins fyrirtækis úr hverjum bransa sem 

voru banki, flugfélag, alþjóðleg verslun, olíufélag og verslunarmiðstöð. Áhugavert væri 

að skoða önnur flugfélög og svo framvegis. Einnig væri áhugavert að þreifa á stærra 

úrtaki og þá að gera megindlega rannsókn þar sem spurningalisti væri sendur á stóran 

hóp fyrirtækja til að sjá skýrari mynd á hverjir eru að nota lykt sem markaðsstól. 
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 Lokaorð 7

Þetta verkefni fjallaði um lykt sem markaðsstól og viðhorf íslensks markaðsfólks 

gagnvart því. Tilgangur verkefnisins var að kanna þekkingu markaðsfólks svo sem 

markaðsstjóra stórra fyrirtækja á þessu fyrirbæri, hvert viðhorf þeirra væri og hverjar 

hindranir væru í þeirra starfsumhverfi fyrir því að leggja meiri áherslu á að þróa lykt sem 

tengdist þeirra starfsemi og umhverfi.  

Rannsóknin var byggð á eigindlegri aðferðarfræði þar sem einstaklingsviðtöl voru 

tekin við 6 þátttakendur. Þátttakendur voru valdir eftir hentugleika og var reynt að hafa 

þá í ákveðnum stöðum þar sem þeir væru ábyrgir fyrir málum einsog umhverfisþáttum 

og markaðssetningu eða skynjun og að þeir væru í ólíkum starfsgreinum. Ekki er hægt 

að alhæfa í niðurstöðunum út frá öðrum hópum en draga má ákveðna ályktanir og 

lærdóm einnig að niðurstöðurnar gáfu ákveðna innsýn inn í þetta fyrirbæri sem virðist 

ekki vera mikið unnið með hér heima, allavega ekki af neinni stærðargráðu né meðvitað.  

Helstu niðurstöður eru að þeir einstaklingar sem viðtölin voru tekin við þekkja 

nokkuð til þessa fyrirbæris en öll voru þau sammála um að þetta væri gert í mjög litlu 

mæli á Íslandi. Allir viðmælendur voru samt að einhverju leyti að nota þetta og þá helst í 

tengslum við kaffilykt og árstíðarbundnar vörur. Aðeins tveir viðmælendur voru komnir 

lengra og þá í þróun lyktar í tengslum við vörumerkið og umhverfið sem þeir störfuðu í. 

Almennt var höfðu viðmælendur jákvætt viðhorf en töldu ekki mikla þörf á að fara í 

vinnu tengda þróun lyktar þar sem íslenska umhverfið væri ekki komið á þennan stað. 

Að mati viðmælenda voru þær hindranir sem voru í vegi aðallega fjárhagstengdar og 

tengdust þeim verkefnum sem verið var að vinna í og áttu þeir erfitt með að réttlæta 

þennan kostnað fram fyrir önnur brýnni verkefni. 

Mikill áhugi var fyrir verkefninu og hvernig að þessu var staðið, allir viðmælendur 

tóku undir það að ef lausnir á þessu sviði væru aðgengilegar hérlendis að þó myndu þau 

vera líklegri til að skoða þetta fyrir sitt fyrirtæki. 
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Viðaukar 

Vikauki 1 – Viðtalsramminn 

 

Viðtalsramminn 

 

1. Kynning 

a. Grunnupplýsingar – kynnast viðmælenda 

i. Segðu mér hvernig þú komst í þessa stöðu sem þú ert í dag 

ii. Nám og fyrri störf 

 

2. Núverandi starf 

a. Starfsumhverfi 

b. Teymi og lýsing á starfi 

c. Greiningar og þróun á starfsumhverfi 

d. Hvernig er ykkar markaðsstarfi háttað 

e. Pælið þið í umhverfisþáttum 

 

3. Almennt um lykt 

a. Þekkir þú það fyrirbæri að nota lykt sem markaðstól 

b. Hefur þú áhuga á þessu 

c. Telur þú að þetta virki 

d. Notið þið þetta / Ef Já þá hvernig / Ef Nei stendur það til að gera það 

e. Meira um umhverfisþætti 

f. Helstu hindranir að nota þetta 

 

4. Eitthvað meira sem þú vilt koma á framfæri 

 

5. Þakkir 
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Viðauki 2 

Minnisblað 1 

Rannsóknin, „Hvaða áhrif hefur lykt á kauphegðun“ var framkvæmd á vetrarmánuðum 

2013-2014. Hún fór þannig fram að það voru tekin viðtöl við 6 einstaklinga í 5 viðtölum. 

Þegar þetta minnisblað er gert hafa öll viðtölin verið tekin og þau afrituð. Allt gekk þetta 

vel en ég hefði samt viljað fá eina manneskju sérstaklega í viðtal sem ekki gaf færi á sér, 

því miður. Hún rekur margar fatabúðir og tel ég að það hefði verið góður fengur að fá að 

taka viðtal við hana þar sem hún er í alþjóðlegri verslun með mörg alþjóðleg merki og 

hefur verið í mörg ár. 

Öll viðtölin gengu vel og tekið var vel á móti mér í öllum viðtölum en aðeins einn 

viðmælenda sýndi augljósan pirring eða stress í garð viðtalsins. Hún mætti seint og 

baðst ekki afsökunar á að vera sein né neitt, vildi bara ljúka þessu af.  

Það sem er að koma mér mest á óvart er að allir þekkja þetta fyrirbæri, lyktina og að 

nota hana í markaðsumhverfi, en fæstir eru eitthvað að sinna þessu markvisst. Aðeins 

einn viðmælenda minna hafði eytt töluverðum tíma og fjármunum í að skoða þetta og 

er þetta enn á teikniborðinu.   En allstaðar nema kannski á þessum eina stað þar sem 

pirringurinn var, að þá fann ég hvernig þetta efni vakti áhuga viðmælenda og því fannst 

almennt gaman að ræða þetta, margir höfðu pælt í þessu eða lesið sig til um, en einsog 

áður var sagt, aðeins einn sem hafði pælt í þessu af einhverju viti. 

Ég finn samt hvernig fleiri spurningar læðast að mér og að ég hefði geta gert hlutina 

aðeins öðruvísi, en hlutir einsog af hverju er ekki verið að nota þetta meira, eða eru 

markaðsstjórar almennt að pæla í umhverfisþáttum eða eru þeir eingöngu að pæla í 

hversu fyndnar auglýsingar eru. Eru þeir að bíða eftir því að einhver kynni fyrir þeim 

heildarlausn og upphæð og þá er þetta komið. Ég ákvað að hitta alla viðmælendur á 

þeirra svæðum og það sem ég tók eftir var að það var engin lykt og umhverfin sem þau 

starfa í voru eiginlega alveg hlutlaus, allir veggir hvítir og kaldir. Mjög hlutlaus 

vinnuumhverfi. 
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Minnisblað 2 

Eftir að hafa lesið viðtölin í gegn nokkrum sinnum að þá fannst mér 3 þættir eða 3 þemu 

standa uppúr. Ég valdi lyktina og þekkingu við hana sem markaðstól. Svo valdi ég viðhorf 

viðmælenda til bæði verkefnisins og svo lyktar sem markaðstóls og svo hindranir í 

starfsumhverfi en allir viðmælendur mínir töluðu mikið um af hverju þau væru ekki að 

gera þetta og að það væru svo margir hlutir sem kæmu á undan og koll af kolli. Að þetta 

væri ekki efst í forgangsröðinni. 

Fyrsta þemað sem ég valdi er lyktin og þekking við hana. Þá var ég að reyna komast 

að því hversu vel fólk þekki þetta fyrirbæri eða sé að nota það almennt. Flestir virtust 

þekkja þetta nokkuð en vissu til dæmis ekki að það væru fyrirtæki sem sérhæfðu sig í að 

þróa lyktir í takt við starfsumhverfið eða vörumerkið. Þarna fór að glitta smá í viðhorf til 

verkefnisins og því að nota lykt sem markaðstól. 

Viðhorf til umhverfisþátta er alltaf bara að sjón sé númer eitt tvö og þrjú sem er að 

vissu leyti rétt held ég. En þarna var ég aðeins að rannsaka hvort fyrri reynsla eða 

menntun viðkomandi hefði áhrif á viðhorf, en ég tel að úrtakið hafi ekki verið nægilega 

stórt og og fjölbreytt til að það væri hægt að einskorða það eitthvað við menntun og 

viðhorf. Þarna var ákveðið að skoða viðhorf gagnvart lykt sem markaðstól og hvort 

viðmælendur myndu yfir höfuð viðukenna þetta sem markaðsstól og sína þessu áhuga 

og hversu opin þau væru fyrir því að rannsaka þetta frekar. 

Hindranir í starfsumhverfi eða það sem stendur í vegi fyrir að fólk noti þetta meira 

eða sé tilbúið að rannsaka þetta í þaular og þróa lykt tengda sínu vörumerki. Er það 

fjármagn eða er það umhverfið sem við búum í, er það hinn íslenski markaður sem gerir 

ekki kröfur á svona eða er alveg sama, eða er það viðhorf stjórnenda gagnvart þessu. Ég 

tel að við séum aftarlega á merinni með margt ef við berum okkur saman við amerískt 

eða nágrannalönd og það markaðsumhverfi þar sem flestar rannsóknirnar sem ég 

vitnaði í eru gerðar. Þar virðist þetta vera á topp 5 mest spennandi nýjungum til að 

prófa og fyrirtæki eru í óða önn að reyna kortleggja sína lykt inn í skynjun neytendans. 

Umhverfisþættir eru farnir að spila sífellt stærra hlutverk í velgengni og aðgreiningu á 

markaði og er lykt þar eitt af þeim hlutum sem notaðir eru meira og meira.  
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Minnisblað 3 

Unnið úr nótum 1, viðtal við Pál 

Einsog hefur áður komið fram að þá eru viðtölin skoðuð með þremur þemum í huga. 

Þessi þemu eru lyktin og þekking á henni sem markaðstóli, viðhorf og hindranir í 

starfsumhverfi. Það sem kom mér mest á óvart við Pál var hversu lítinn áhuga hann 

hafði á þessu til að byrja með en virtist svo alveg hafa kannað þetta í þaular. Páll hefur 

starfar víðsvegar um heiminn og einnig stundað nám erlendis. Ekki er langt frá því hann 

sendi mér skilaboð um að hann hafi hitt félaga sinn frá stóru Branding fyrirtæki á fundi 

erlendis og þeir hafi einmitt verið að ræða lykt og það nýjasta í þeim málum innan 

fluggeirans. Páll starfar hjá íslensku flugfélagi sem starfar um allan heim.  

 

Lyktin og þekking á henni sem markaðsstóli 

Páll virðist þekkja ágætlega inn á þetta. Hann segist margoft hafa skoðað þetta en segir 

að þetta sé mjög erfitt umhverfi til að leika sér í – lyktin þurfi að vera mjög „relevant“ 

við umhverfið sem hún er í. Hann segir að það skipti svo miklu máli að hvar maður 

staðsetji vörumerkið sitt, fyrir hvað það standi, og hvernig upplifunin á því er, að þá 

þurfi lyktin að smell passa þarna á milli. Merkilegur punktur er að mati Páls hefur það 

mikið að segja hvort fyrirtæki séu staðbundin eða ekki. Ef vara fyrirtækisins er færanleg, 

til dæmis ráðgjöf, að þá gæti verið mjög erfitt að vera með lykt sem ýtir undir 

vörumerkið og vekur jákvæð viðbrögð fólks. Páll og félagar hafa til dæmis hitt Tivólíið í 

Danmörku og Disney sem nota þetta mikið og verið að ræða hvernig er best að þeir 

útfæri þetta. Núverandi notkun er þannig að í flugferðum árstíðabundið hafa þeir borið 

fram kökur og greni trjágreinar fyrir lykt og svona, til dæmis jólastemningu. Annars hafa 

þeir notað lykt sem markaðstól í lágmarki og eiginlega aðeins tengt við matvöru. 

 

Viðhorf gagnvart lykt sem markaðstóli 

Páll lærði erlendis alþjóðasamskipti og viðskiptafræði. Hann lærði ekkert tengt 

markaðsfræðum. Páll er mjög opinn fyrir nýjungum og skoðar flest sem hann telur 

sniðugt. Hann sagði að það færi aldrei neitt af borðinu hjá honum – það yrði bara 

endurskoðað seinna því hraðinn er svo mikill að það sem virkar ekki í dag gæti virkað 

eftir nokkra mánuði. Hans viðhorf gagnvart fræðunum er gott en fyrirtækið sem hann 
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starfar hjá leita samt mikið til ráðgjafa og utanaðkomandi þekkingar við ákveðin 

verkefni. Hann segir að sitt fyrirtæki búi yfir praktískri þekkingu en ráðgjafar theorískri 

þekkingu og þegar þetta tvennt komi saman verði útkoman falleg, einnig hjálpi það að 

leita til utanaðkomandi þjónustu við það að haldast á tánum og skila á réttum tíma. 

 

Hindranir í starfsumhverfi 

Páll talaði um að helsta hindrunin væru fjármunir. Það væru aðrir hlutir sem hefðu 

algjöran forgang fram yfir það að þróa lykt. Einnig talaði hann um hættuna að ef 

einstaklingi finnst lyktin ekki góð að þá væri hann fastur í flugvél sem væri ekki gott. Að 

hans mati gæti farsæl lausn verið að þróa element sem gefur frá sér lykt við inngang 

flugvélarinnar en hverfur svo þegar maður fer inn í flugvélina. Þeirra starfsumhverfi er 

svo stórt, það byrjar snemma eða um leið og fólk kemur á flugvöllinn og til dæmis 

erlendis að þá hafa þeir engu að ráða um neitt þar, þannig það er erfitt að gera eitthvað 

við lyktina áður en fólk kemur um borð. Páll kom einnig inn á að það verður að vera á 

hreinu fyrir hvað þeir standa, og þannig þarf lyktin að vera, en hvernig maður gerir það 

er ekki auðvelt. En þeir eru að skoða þetta og í byrjun apríl 2014 hitti hann síðast 

ráðgjafa út af þessu. Einnig er þetta örlítið utan þeirra core business, en erlend flugfélög 

eru farin að gera þetta, má þar nefna Singapore Airlines. 

 

  



 

56 

Minnisblað 4 

Unnið úr nótum 2, viðtal við Guðrúnu 

Að hitta Guðrúnu var rosalega hressandi. Hún var mjög áhugasöm og tók vel á móti mér 

í fundarsal hjá sínu fyrirtæki. Hún hefur mikla starfsreynslu og þekkir sína starfssemi 

alveg út í eitt enda hefur hún starfað þar í 11 ár sem sérfræðingur markaðsmála. Hún er 

í 5 manna teymi og reyna þau eftir mesta megni að vinna alla vinnu innanhúss. Hún 

starfar hjá olíufélagi sem er leiðandi á markaði að hennar sögn. Viðtalið við hana byrjaði 

mjög formlega en svo var einsog það hefði losnað um höftin og þá fór hún að tjá sig 

aðeins dýpra þegar á leið á viðtalið. 

 

Lyktin og þekking við hana 

Aðspurð um þekkingu hennar á lykt og notkun hennar sem markaðsstóli, að þá segist 

hún þekkja þetta ágætlega en að þau noti hana ekkert sérstaklega vísvitandi til að auka 

viðskipti sín eða reyna hafa einhver áhrif á skynjun viðskiptavina eða rými. Það sem kom 

svo á óvart var að eftir því sem leið á viðtalið því meira kom í ljós að þau voru að nota 

þetta vísvitandi eða hálfmeðvitað. Má þar nefna að hella uppá kaffið frammi svo að 

lyktin bærist um stöðina, bakstur á bakkelsum og brauði á morgnanna og ofnarnir eru 

frammi við afgreiðsluna og sagði hún að það væri gert til að fá þessa lokka lykt um 

stöðina. Allt var þetta gert til að fá lyktina til kúnnans snemma á morgnanna þegar hann 

væri svangur og ætti erfiðara með að standast lyktina að hennar sögn. Hún segir að þau 

starfi samt miklu meira með sjónræna þáttinn, aðrir þættir einsog rými, litir og lýsing 

séu í höndunum á arkítektum sem starfi fyrir þau. Hún segist samt mjög áhugasöm um 

þetta og að það sé alveg möguleiki á að þau skoði þetta frekar í framtíðinni. 

 

Viðhorf gagnvart lykt sem markaðstóli 

Guðrún lærði markaðsfræði og hefur búið erlendis, nánar tiltekið í Bandaríkjunum. Hún 

þekkir þetta vel þaðan og hló stundum uppúr þegar hún sagði dæmisögur frá 

Bandaríkjunum. Hún ítrekar samt að þetta sé áhugavert efni. Hún segir þó að margir 

hlutir séu á undan þessu í forgangsröðinni en það séu samt allir meðvitaðir um að þetta 

virki og geti gert mikið gagn sé þetta rétt notað. Guðrún kom nokkrum sinnum inn á 

þetta að þetta væri ekki ofarlega á forgangslistanum og það væru eflaust fáir á Íslandi að 
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gera þetta af einhverju ráði. Í dag pældu þau meira í tónlistinni og svona og auglýsingum 

sem þau birta á dælunum og í appi fyrirtækisins.  

 

Hindranir í starfsumhverfi 

Helstu hindranir sagði Guðrún að væru þær að aðrir hlutir hefðu forgang fram yfir þetta. 

Einnig eru þau í mjög mikilli samkeppni og þau horfðu oft hvað samkeppnisaðilinn væri 

að gera. Hún sagði einnig að erfitt gæti verið að sannfæra stjórnina um að setja pening í 

þetta þegar það væri ekki sýnileg þörf. Á meðan þau þyrftu ekki að fara í þetta, þá væru 

ólíklegt að þau myndu gera það. Hún sagði Ísland aftarlega á merinni hvað þetta varðar 

og til hvers að fara innleiða eitthvað sem engin krafa væri um. Það væri kannski öðruvísi 

ef samkeppnin væri að bralla eitthvað í þessum málum eða meiri vitund væri um þetta. 

Hún talar einnig um sína viðskiptavini og að á meðan þeim nægi kaffilykt, bensínlykt og 

matarlykt að þá muni þau halda áfram að impra á þeim atriðum.  
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Minnisblað 5 

Unnið úr nótum 3, viðtal við Sigríði 

Sigríður var sú eina sem virtist hvað minnst áhugasöm um þetta efni, samt sem áður var 

þetta á listanum þeirra að gera. Hún kom töluvert of seint í viðtalið og vildi eiginlega 

bara ljúka þessu af. Ég spurði hana hvort við ættum að gera þetta seinna en hún sagðist 

vilja gera þetta núna. Ég veit ekki hvort hana hafi grunað að ef hún myndi tala af sér 

væri hún að láta mig hafa mikilvægar upplýsingar þar sem það kom í ljós að þau voru 

aðeins byrjuð að skoða þetta. Hún sagði mér að þau væru að vinna í þessu en þetta væri 

ekki efst á forgangslistanum. Sigríður er viðskiptafræðingur og hefur starfað þarna í 5 ár, 

hún starfar fyrir verslunarmiðstöð og talaði hún mikið um skynjun rýmis á 

göngugötunni. 

 

Lyktin og þekking við hana 

Sigríður sagðist þekkja lykt sem markaðstól vel. Þau hafa skoðað þetta örlítið og er þetta 

á listanum þeirra. Hún segir þörfina vera til staðar og þess vegna hafi þau skoðað þetta. 

Hún talaði sérstaklega um að hafa áhrif á skynjun viðskiptavina á rýminu að láta þeim 

líða vel á meðan þeir eyða tíma í verslunamiðstöðinni. Hún telur að þetta virki vel en 

lyktin megi ekki vera of afgerandi. Hún talar um að lyktin sé notuð til að fylla rýmið og 

gefi góða tilfinningu fyrir rýminu. Þau muni ekki fókusa lyktina eftir álmum, svæðum eða 

fókusa neitt á búðirnar. Sigríður talar um að þau hafi verið að gera þetta árstíðabundið 

hingað til, verið að rista möndlur og eitthvað í kringum jólin, en þannig er mál með vexti 

að margir staðir hjá þeim gefa frá sér lykt, hvort sem það eru veitingastaðir eða búðir. 

Þannig það þarf að fara varlega í þetta og þetta má ekki fara í einhvern graut einsog hún 

orðar þetta. Markmiðið hjá þeim er að vera með lykt sem eykur vellíðan á 

göngugötunum og er í takt við umhverfið. Lyktin má ekki vera afgerandi og ekki úr takt 

við umhverfið, einsog piparkökulykt í snyrtivörubúð. 

 

Viðhorf 

Allt frá byrjun skynjaði ég smá pirring til að byrja með. Einsog viðhorfið við þessu 

verkefni væri ekki gott, kannski var það út af þvi að hún taldi að hún gæti lekið 

einhverjum mikilvægum upplýsingum í mig sem myndu svo enda á vitlausum stað eða 



 

59 

jafnvel samkeppnisaðila. Svo þegar leið á viðtalið breyttist þetta töluvert og viðhorfið 

skánaði. Sigríður virtist mun opnari og með skýra mynd af því hvernig þetta átti að vera 

gert, en ég taldi í fyrstu. Það sem kom meira á óvart var það að hún hafði mjög mikla trú 

á áhrifum sem lykt getur haft og því þurfi að gera þetta rétt þar sem áhrifin geta virkað á 

báða vegu, til árangurs en einnig valdið skaða sé þetta gert vitlaust. 

  

Hindranir í starfsumhverfi 

Helstu hindranir í starfsumhverfi Sigríðar eru allar mismunandi starfsemirnar, búðirnar, 

veitingastaðir, kvikmyndahús, spilasalir og fleira sem er innanhúss. Margar hverjar af 

þessum mismunandi starfssemum gefa frá sér mismunandi lykt eða eru einhverskonar 

„þema“ búðir eða fyrirtæki og lykt sem er ekki í takt við það eða of afgerandi gæti 

hreinlega skaðað starfsemina. Matsölustöðum er haldið á sér svæði til að lykt þaðan 

berist ekki inn á göngugöturnar og út um allt. Einsog hefur komið fram er starf Sigríðar 

fólgið í því að fá fólk á staðinn og dvelja lengur og una vel. Hún er ekki ábyrg fyrir sölu 

innan búða eða annað slíkt en má samt ekki fara frjálsum höndum og gera það sem 

henni dettur í hug. Allar stórar ákvarðanir þurfa að fara í gegnum ákveðið ráð þar sem 

fulltrúar búðanna og verslunarmiðstöðvarinnar sitja og taka þar ákvarðanir um hitt og 

þetta. Hún sagði einnig að mikil samkeppni sé á markaðnum og að sumar búðir dragi 

hreinlega mikið fólk að verslunarmiðstöðinni og þá þurfi að sinna þeim sérstaklega. Allt 

aðgengi, lýsing, litir og fleira eru hlutir sem Sigríður þarf að glíma við daglega. 
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Minnisblað 6 

Unnið úr nótum 4, viðtal við Gerðu 

Ég þurfti að bíða töluvert eftir Gerðu og þegar hún kom að þá var einhvern veginn 

ekkert tilbúið, hún vissi þannig lagað ekkert hvernig við ættum að gera þetta eða hvar 

við ættum að vera. Loks þegar okkur tókst að fá fundarsal að þá gekk allt vel þar eftir. 

Gerða var mjög athyglisverð. Hún er með mikla starfsreynslu og meðöðruvísi 

hugsunarhátt en hjá honum viðmælendunum. Með því er átt við að hún er mjög 

creative og opin í hugsun. Hún hefur aðallega starfað í tveimur mjög ólíkum geirum, 

annarsvegar tölvufyrirtæki sem sérhæfði sig í sýndarveruleika og hinsvegar banka. 

Núverandi starf hennar er í banka. Hún lærði erlendis í mjög spennandi markaðsnámi. 

 

Lyktin og þekking við hana 

Gerða segir að þau hafi ekki unnið beint með lykt og að sé svolítið erfitt þegar komi að 

bankamálum. Eðlilegra umhverfi sé retail umhverfið eða verslunar umhverfið. Hún 

neitar þó ekki að þau noti þetta örlítið og tengist það biðsvæðum bankans. Þá reyna þau 

eftir mesta megni að vera með góða kaffilykt til að fólk njóti betur ef það þarf að bíða 

eftir þjónustufulltrúa eða gjaldkera eða annarri þjónustu. Gerða segir að henni finnist 

þetta mjög áhugavert og að hún muni skoða þetta án efa í framtíðinni þegar stærri 

forgangsmálum er lokið. Hún segist hafa öðlast þekkingu á þessu í sínu námi en hún fór í 

markaðssnám erlendis, en dæmi um verkefni sem þau átti að leysa þar var að þau áttu 

að setjast inn í nýjar bifreiðar og reyna átta sig á gæða stimplinum sem fylgdi hverri lykt, 

hvort fólk myndi finnast gæði leynast í lyktinni eða ekki. 

 

Viðhorf 

Gerða hafði almennt mjög gott og opið viðhorf fyrir öllu því sem við ræddum um. Hugur 

hennar var mjög opinn fyrir nýjungum og var ekki vottur af hroka eða yfirburðahegðun 

þó hún væri áratugum á undan í reynslu og menntun. Viðhorf hennar á lykt sem 

markaðsstóli var jákvætt en hún sagði samt að það væri ekki tími til að skoða þetta á 

næstunni þar sem mun stærri mál myndu bíða hennar, einsog ímynd og viðhorf 

viðskiptavina á bankanum sjálfum. 
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Hindranir í starfsumhverfi 

Hindranir í hennar umhverfi er aðallega að því hún segir hvort þetta eigi heima í 

bankaþjónustu. Þau séu nú að vinna í að tæknivæða bankann að stóru leyti og reyna láta 

stóran hluta af daglegum bankaviðskiptum fara fram á netinu eða í appi. Hún veltir fyrir 

sér hvort það séu ekki til lyktir sem auka traust viðkomandi stofnunar. Hún segist vera 

mjög upptekin af skynfærum í markaðssetningu, en það er sé allt öðruvísi í 

bankaþjónustu. Allt markaðsstarfið er rosalega frábrugðið öðrum vettvöngum og þetta 

snúist allt um ímynd og viðhorf og þjónustulund en þar séu þau með eldir viðskiptavini 

og yngri og það gangi ekki að bjóða þeim sömu þjónustur. Það væru svo margir aðrir 

þættir sem ráða því hvort fólk kjósi að eiga viðskipti við bankann, það gæti verið fyrri 

eigendur, hvaða útibú er í nágrenni, í hvaða banka eru foreldrar og svo framvegis.  
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Minnisblað 7 

Nótur úr viðtali 5, viðtal við Dóru og Þuru. 

Ég byrjaði á að útskýra verkefnið fyrir þeim ítarlegra en ég hafði gert það í tölvupósti. 

Þær höfðu orð á því að þeim hefði þótt þetta mjög öðruvísi og frábrugðið en mjög 

spennandi og áhugavert efni sem ég væri að rannsaka. Þær lærðu báðar útstillingu og 

starfa við það í dag í stórri verslun sem eru hluti af alþjóðlegri keðju. Þær hafa báðar 

starfað þarna lengi og segja þær umhverfið breytilegt og krefjandi en skemmtilegt. Stór 

hluti af þeirra starfslýsingu kemur að utan og staðlaður um allan heim. Þær fá mikið af 

þekkingu í gegnum innranet fyrirtækisins og geta sótt sér flestar þær upplýsingar sem 

þeim vantar þar. Allir umhverfisþættir fara undir þeirra deild og eru þær ábyrgar fyrir 

öllum útstillingum og svæðaskiptingu svo lítið eitt sé nefnt. 

 

Lyktin og þekking við hana 

Þær gangast báðar við því að þekkja áhrif lyktar á viðskiptavini og sig sjálfar. Þær töluðu 

um að lyktin sé markvisst notuð en í litlu marki og aðeins í tengslum við bakstur eða 

mat, og þær halda að þetta hafi allt saman byrjað með kanilsnúðunum. Það var haldinn 

kanilsnúðadagur fyrir mörgum árum og þá var einsog þá hefði kviknað á perunni hjá 

fólki sem starfar þarna. Það varð til góð stemning og lyktin virtist hafa mikil áhrif á þetta. 

Verslunin gerir þetta einnig markvisst í kringum vissar árstíðir, einsog jólin. Þá eru 

bakaðar smákökur og lyktinni dælt markvisst inn í búðina. Þegar þær fóru erlendis að 

vinna í verkefni að þá tóku þær eftir því að sérstök epla ilm kerti voru í sölu þegar 

eplauppskera var í gangi.  

Þær eru báðar sammála um að lyktin verði að vera í takt við umhverfið, það myndi 

ekki ganga að finna matarlykt í baðherbergisdeildinni. Þarna hófust smá umræður milli 

þeirra um hvaða lykt ætti best heima hvar – athyglisvert fannst mér hversu mikið augu 

þeirra voru að opnast fyrir þessu og hversu lengi þar höfðu verið að nota þetta 

ómeðvitað. 
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Viðhorf 

Viðhorf þeirra beggja var mjög gott og fannst þeim þetta eiginlega meira spennandi en 

flestum af viðmælendum mínum og eftir því sem leið á viðtalið var einsog þær væru að 

fyllast eldmóð til að fara afla sér upplýsinga um þetta. Eftir sem á leið á viðtalið að þá 

kom í ljós að þær voru að nota þetta meira en þær héldu og það þótti mér og þeim mjög 

skemmtilegt. Þær ætluðu í lok viðtalsins að setja sig í samband við sína deild hjá erlenda 

fyrirtækinu og leita eftir frekar upplýsingum varðandi lykt og hvernig væri best að gera 

þetta. Þura benti strax á að hún tengdi svo lykt við minningar, sem er hárrétt hjá henni. 

Einsog kemur fram í Inngangi þessa verkefnis að þá er lyktarstöðin í randkerfi heilans en 

þar eru einmitt minningar og tilfinningar. 

 

Hindranir í starfsumhverfi 

Helstu hindranir hjá þeim voru að þær eru með svo mörg svæði sem myndu eflaust 

þurfa mismunandi lykt á þeim öllum og hvort það myndi ekki leka milli svæða. Svo eru 

árstíðarbundnar aðferðir í gangi hjá þeim, það er verið að baka hér og þar og þá vilja 

þær alls ekki losna við lyktina úr húsinu heldur fá hana inn í húsið til að kveikja á fólki til 

að kaupa bökunar vörur og líða vel. Það myndi eflaust ekki ganga að hafa einhverja lykt 

sem blandast svo bökunarlykt reglulega. Einnig voru þær ekki vissar um að keðjan myndi 

gefa þeim frjálsar hendur í þessu og velja einhverja lykt. En þær ætluðu að skoða þetta á 

sérstökum svæðum sem þeir eru að vinna með. Ég benti þeim á rannsókn sem gæti 

gagnast.
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Viðauki 9 

Þessi tafla sýnir niðurstöðu Dr. Hirsch á aukningu á blóðflæði í lim karlmanna þegar þeir 

urðu fyrir áhrifum eftirfarandi lyktarbrigða. 

 

 

Increase in Penile Blood Flow Produced by Top 10 Odors in 31 Male Volunteers 
 
 
Odor or odor combination 
 
Lavender and pumpkin pie 
Doughnut & black licorice 
Pumpkin pie & doughnut 
Orange 
Lavender & doughnut 
Black licorice and cola 
Black licorice 
Doughnut & cola 
Lily of the valley 
Buttered popcorn 

Average Increase 
 
40%  
31.5%  
20%  
19.5%  
18%  
13%  
13%  
12.5%  
11%  
9% 
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