
1 
 

     

Vörumerkjarýni þarfasta 
þjónsins í Þýskalandi 

 

 
 

Tinna Dögg Kjartansdóttir 
Friðrik Eysteinsson 

 Viðskiptafræðideild 

 
Ritstjóri   

 

 

Rannsóknir í félagsvísindum XIII. Erindi flutt á  ráðstefnu í október 2012 

Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 

 

Ingjaldur Hannibalsson 



1 
 

Vörumerkjarýni þarfasta þjónsins í Þýskalandi 

Tinna Dögg Kjartansdóttir 
Friðrik Eysteinsson 

Mikilvægt er að fyrirtæki finni vörumerkjum ákveðinn stað í hugum markhópsins í 
samanburði við vörumerki keppinauta. Þetta kallast staðfærsla. Huga þarf að fjórum 
þáttum þegar staðfærsla vörumerkis er ákveðin. Skilgreina þarf markhóp og eðli 
samkeppninnar og ákveða aðgreiningu og sameiginlega þætti vörumerkisins (Keller, 
Sternthal og Tybout, 2002). 

Markhópur er skilgreindur sem hópur einstaklinga sem er með svipaðar þarfir og 
einkenni. Einkennin geta verið bæði lýðfræðileg og einstaklingsbundin. Markmiðið er 
að skipta markaðinum í undirhópa sem bregðast á mismunandi hátt við söluráðunum 
fjórum; vara, verð, markaðssamskipti og stjórnun dreifileiða.  

Samkeppni á sér stað þegar auðlindir eru takmarkaðar og fyrirtæki keppast um þær. 
Með því að bjóða upp á lægra verð, meiri gæði eða betri þjónustu þá reyna fyrirtæki að 
auka sölu og hagnað á kostnað sölu og hagnaðar keppinauta.  

Með staðfærslu er reynt að ná fram ákveðinni mynd í hugum markhópsins af 
vörumerki í samanburði við vörumerki keppinauta. Vörumerki eru staðfærð með 
aðgreiningu (points of difference) og sameiginlegum þáttum (points of parity). Aðgreining er 
hugtak sem felur í sér að skapa áþreifanlegan eða óáþreifanlegan mun á vörumerki í 
samanburði við vörumerki keppinauta. Sameiginlegir þættir eru eins og nafnið gefur til 
kynna, þau hugrenningatengsl sem vörumerkið á sameiginleg með vörumerkjum 
keppinauta.   

Í greininni er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum „Hver er 
markhópur, eðli samkeppni og staðfærsla útflytjenda íslenska hestsins á Þýskalandsmarkaði?”, 
„Hvernig hafa útflytjendur íslenska hestsins staðið að uppbyggingu vörumerkjavirðis íslenska 
hestsins í Þýskalandi síðastliðin þrjú á?“, „Hver er vitundin um íslenska ræktendur í samanburði 
við vitundina um þýska ræktendur íslenska hestsins?“ og að síðustu „Hver er ímynd íslensks 
hests sem ræktaður er hérlendis í samanburði við ímynd íslensks hest sem ræktaður er í 
Þýskalandi?“.   

Þýskalandsmarkaður 

Þýskalandsmarkaður hefur jafnan verið stærsta markaðssvæði íslenska hestsins utan 
landsteinanna (Ásta Möller o.fl., 2009) en alls eru um 65 þúsund íslenskir hestar 
skráðir í Þýskalandi. Engin fyrirliggjandi gögn reyndust vera tiltæk er varða stærð 
þýska markaðarins, þ.e. hve margir íslenskir hestar eru seldir árlega í Þýskalandi og 
verðmæti þeirra.  

Útflutningur til Þýskalands náði hámarki árið 1994 þegar flutt voru út 1.321 hross. 
Meðalfjöldi útfluttra hrossa á ári á tíunda áratugnum var um 860 hross. Mikill 
samdráttur hefur verið í útflutningnum en meðalfjöldi útfluttra hrossa á ári á fyrsta tug 
þessarar aldar var aðeins um 290 hross. Samdrátturinn stafar fyrst og fremst af því að 
Þjóðverjar eru orðnir harðir keppinautar íslenskra hrossaræktenda. Árin 2008 og 2009 
varð nokkur aukning á útflutningi en svo tók að halla aftur undan fæti (Félag 
hrossabænda, e.d.).  

Eftirspurn eftir hestum í ódýrari kantinum, svo sem fjölskyldu- og reiðhestum, 
hefur hrunið en ástæðan er sú að Þjóðverjar eru sjálfum sér nógir í ræktun þess konar 
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hrossa (Ásta Möller o.fl., 2009). Aftur á móti er meira flutt út af kynbóta- og 
keppnishrossum þar sem Þjóðverjar eru minna í þess konar hrossarækt.  

Vörumerkjarýni 

Vörumerkjarýni (brand audit) er röð aðferða sem geta m.a. gagnast stjórnendum 
markaðsstarfs til að mæla víddir vörumerkjavirðis (vitund þess og ímynd) og sjá þar 
með hvort markaðsaðgerðir fyrirtækisins hafi skilað árangri.  

Vörumerkjarýnin nýtist fyrirtækjum við að skilgreina eða endurskilgreina markhóp 
og/eða eðli samkeppninnar og til að ákveða staðfærslu eða endurstaðfærslu 
vörumerkisins. Einnig gefa niðurstöðurnar til kynna hvort vitundin er nægileg og 
hvort ímyndin er í samræmi við staðfærslu. Þannig er hægt að finna út hvernig bæta 
má vitundina eða ímyndina og þar með virði vörumerkisins. Vörumerkjarýni skiptist í 
innri rýni og ytri rýni (Keller, 2003). 

Innri rýni er greining á því hvernig fyrirtæki hafa staðið að uppbyggingu 
vörumerkjavirðis vörumerkis síðastliðin þrjú ár. Í henni er athugað hvernig 
vörumerkisauðkenni (vörumerkjaheiti, vefslóð, myndmerki, tákn, fígúrur, slagorð, 
auglýsingastef og pakkningar), söluráðar og hugrenningatengsl annarra (fyrirtæki, 
upprunaland, dreifileiðir, önnur vörumerki, ábekingar og viðburðir) hafa verið notuð 
(Keller, 2006).  

Markmið ytri rýninnar er að komast að því hver núverandi staða vörumerkisins er í 
hugum markhópsins, þ.e. hver vitund og ímynd vörumerkisins er. Með ytri rýninni 
geta fyrirtæki fundið út hvar þau standa gagnvart keppinautum (Keller, 2006). 

Eigindleg rannsókn 

Gerð var eigindleg rannsókn í formi hálf opinna viðtala. Rannsóknarspurningarnar 
sem leitast var við að svara voru „Hver er markhópur, eðli samkeppni og staðfærsla útflytjenda 
íslenska hestsins á Þýskalandsmarkaði?” og „Hvernig hafa útflytjendur íslenska hestsins staðið að 
uppbyggingu vörumerkjavirðis íslenska hestsins í Þýskalandi síðastliðin þrjú ár?“. 

Þátttakendur voru þeir fjórir aðilar sem að mati Félags hrossabænda eru helstu 
útflytjendur íslenska hestsins til Þýskalands. Tekin voru viðtöl við tvo karlmenn og 
tvær konur. Allir viðmælendurnir voru eigendur útflutningsfyrirtækjanna.  

Annar höfundanna sendi tölvupóst á fyrrnefnda útflytjendur og útskýrði tilgang 
rannsóknarinnar. Viku síðar hringdi hann í viðmælendur til að finna tíma fyrir viðtöl. 
Þau voru tekin á tímabilinu 18. október til 2. nóvember 2011 og var lengd þeirra 40-50 
mínútur. Viðtölin voru tekin af sama höfundi og fóru fram á heimilum viðmælenda 
eða á kaffistofum í hesthúsum þeirra. Þau voru hljóðrituð og afrituð samdægurs. 
Höfundurinn las að lokum viðtölin yfir og kóðaði þau. Eftir afritun var viðtölunum 
eytt. 

Viðmælendur voru spurðir um skilgreiningar á markhópum þeirra. Að þeirra sögn 
er markhópur íslenska hestsins í Þýskalandi nokkuð vítt skilgreindur. Sá viðmælandi 
sem hafði víðustu skilgreininguna sagði markhópinn vera alla þá sem áhuga hefðu á 
íslenska hestinum, hvort sem um væri að ræða byrjendur, keppendur eða ræktendur. 
Hann lagði áherslu á að sinna öllum viðskiptavinum því kaupin gætu haft 
keðjuverkandi áhrif eða eins og hann orðaði það: 

...tökum sem dæmi fjölskyldu sem kaupir barnahest handa barninu sínu. Hlutir 
þróast, áhugi vaknar og á endanum er fjárfest í hestum fyrir alla fjölskylduna. Ef 
vel gengur og áhugi er til staðar gætu þessi viðskipti endað á kaupum á 
keppnishesti. Af þessu má sjá að lítið getur leitt til mikils og í viðskiptum er 
mikilvægt að brauðmylsnan  falli ekki af skurðarbrettinu.  
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Markhópaskilgreiningin var ívið þrengri hjá öðrum viðmælanda. Tveir markhópar, 
sem einkenndust af aldri, þ.e. miðaldra fólk og ungmenni, voru nefndir.  

...tveir markhópar í sjálfu sér... þetta er mikið fólk sem er miðaldra. Svo er 
náttúrulega fullt af ungu fólki, það er búið að vera öflugt unglingastarf og það er 
töluvert mikið af ungum krökkum sem að foreldrarnir kaupa hesta fyrir til 
keppni og sýninga og annað.  

Hinir viðmælendurnir sögðu að markhópur þeirra væri að mestu leyti efnað fólk sem 
aðallega leitar eftir keppnis- og ræktunarhestum.  

Viðmælendur voru spurðir hverja þeir teldu vera sína helstu keppinauta í 
Þýskalandi. Þeir voru sammála um að allir þeir sem rækta íslenska hesta í Þýskalandi í 
þeim tilgangi að selja þá, væru keppinautar þeirra. Einn viðmælandinn tók svo til orða: 

Ég myndi segja að allir almennir ræktendur sem sinna viðskiptavinum sem 
sækjast eftir reiðhestum séu mínir keppinautar. Ný markaðssókn hefur ekki 
verið nægilega öflug af hálfu okkar Íslendinga og þar af leiðandi eru allir 
Íslendingar og Þjóðverjar að róa á sömu mið.  

Annar viðmælandi bætir við: 

Það er náttúrulega fullt af fólki sem er að rækta og ná árangri. Maður sér það 
bara eins og á heimsmeistaramótunum.  

Viðmælendur voru spurðir hvaða þættir það eru, sem að þeirra mati, aðgreina 
íslenskan hest sem ræktaður er hérlendis frá íslenskum hesti sem ræktaður er í 
Þýskalandi. Þeir voru sammála um að betri vöðvauppbygging, meira sjálfstæði og meiri 
virðing fyrir tamningamanni væri helsta aðgreiningin.   

Sjálfstæðið má rekja til þess að fyrstu árin er hesturinn hluti af stóði og kynnist ekki 
manninum fyrr en að frumtamningu er komið, oftast um 4-5 vetra. Í Þýskalandi er 
meiri nálægð við manninn frá upphafi eða eins og einn viðmælandi orðaði það: 

Uppeldið er náttúrulega annað, þau koma úr meira frjálsræði. Í umgengni eru 
þessi hross kurteisari. Hestar í þýskri ræktun eru í meiri nálægð og þeir eru 
stundum þannig að þegar byrjað er að temja þá, þá þarf að byrja á því að ýta 
þeim frá sér á meðan hestur sem ræktaður er hérlendis er styggur og maður þarf 
að vingast við hann. Þá verður oft meiri virðing við manninn fyrir vikið. 

Einnig álitu viðmælendur að hestur sem ræktaður er í íslenskri, víðáttumikilli og 
harðgerðari náttúru sé sterkari en hestur sem er ræktaður við þýskar aðstæður.  

Ég var nú að tala við tamningamenn úti og þeir segja að trippi sem eru fjögurra 
vetra á Íslandi, þroskinn í því er kannski eins og sex vetra trippi úti vegna þess 
að það fær svo miklu meiri hreyfingu og betri vöðvauppbyggingu þar sem þau 
eru ekki bara á þessu litla svæði að hreyfa sig. Að það sé betur undir það búið að 
fara að vinna með það og gera eitthvað. 

Rannsakandi spurði viðmælendur hvað það væri, að þeirra mati, sem íslenskur 
hestur sem ræktaður er hérlendis eigi sameiginlegt með íslenskum hesti sem ræktaður 
er í Þýskalandi. Viðmælendur höfðu sömu sjónarmið, hesturinn væri sá sami í 
grunninn, hvort sem um væri að ræða gangtegundir, geðslag eða vilja.  

Viðmælendur voru spurðir hvaða vörumerkisauðkenni þeir hefðu notað við 
markaðssetningu sína síðastliðin þrjú ár. Í ljós kom að vörumerki, myndmerki og 
vefslóð eru þau auðkenni sem allir viðmælendurnir notuðu í sínu markaðsstarfi. 
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Vörumerki og myndmerki voru notuð til að auðkenna og aðgreina fyrirtækin. 
Viðmælendurnir voru einnig með vefslóðir sem tengdust starfsemi þeirra.   

Viðmælendur voru spurðir hvaða þættir það væru sem hefðu áhrif á verðið á 
íslenskum hesti sem seldur er til Þýskalands. Allir sögðu að fyrst og fremst væru það 
gæði hestsins sem hefði þar áhrif. Aðrir þættir sem nefndir voru eru ætterni hestsins, 
árangur hans í keppni eða ræktunarsviði, kynbótamat, fegurð og litir. Einn viðmælandi 
tók svo til orða: 

Nú auðvitað gæðin! Hesturinn er verðlagður eftir því hvernig viðskiptavinurinn 
metur skepnuna og spila þar ættir hestsins, árangur og fegurð stórt hlutverk. Í 
góðærinu rauk verðið upp en í dag ræðst verðið meira af framboði og eftirspurn. 
Í dag er aukin eftirspurn eftir keppnishestum frekar en hestum til ræktunar og 
hefur því verðið á keppnishestum hækkað.  

Og annar viðmælandi bætti við: 

Á ungum hrossum þá er oft meira horft til ætternis og þá kynbótamats en svo er 
það alltaf líka útlit og gæði, að því marki sem hægt er að meta það þegar þau eru 
svona ung. Svo neðar á listanum koma litir hestsins. 

Viðmælendur voru spurðir hvernig þeir hefðu hagað sínum markaðssamskiptum 
síðastliðin þrjú ár. Persónuleg sölumennska reyndist vera sá kynningarráður sem mest 
var notaður. Einn viðmælenda tók svo til orða: 

Það fer mest fyrir persónulegri sölumennsku, ég meina ég er í svo nánu 
sambandi við kúnnana mína. Samskiptin eiga sér stað bæði í síma, tölvupósti og 
maður á mann...  

Viðmælendur höfðu einnig, að einhverju marki, notað auglýsingar en þó í mun 
minna mæli en persónulega sölumennsku. Auglýsingar voru birtar í hestablöðum og, í 
formi auglýsingaborða, á veraldarvefnum. Tilgangur markaðssamskiptanna var að gera 
fyrirtækin sýnileg og kynna starfsemi þeirra.   

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu notað aðgreiningarþætti í 
markaðssamskiptum sínum síðastliðin þrjú ár. Sú var ekki raunin nema hvað einn 
þeirra sagðist impra á þeim þegar hann stundaði persónulega sölumennsku.  

Ekki beint í auglýsingum eða svoleiðis, meira að við segjum kúnnum frá þessu, 
maður á mann. Maður kemur svona inná þetta. 

Einnig voru viðmælendur spurðir hvort þeir hefðu notað sameiginlega þætti í 
markaðssamskiptum sínum síðastliðin þrjú ár. Svörin voru öll á sömu lund. Allir 
höfðu notað sameiginlega þætti en  þó einungis við persónulega sölumennsku.  

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir sæju alfarið um sölu á íslenska hestinum til 
þýskra viðskiptavina (bein dreifileið) eða hvort þeir væru með millilið/umboðsmann 
(óbein dreifileið). Í ljós kom að dreifileið þeirra allra er bein.  

Viðmælendur voru að lokum spurðir hvort þeir hefðu notfært sér tengingu við 
fyrirtæki, upprunaland, dreifileiðir, önnur vörumerki, ábekinga eða viðburði og yfirfært 
yfir á íslenska hestinn. Tengsl við viðburði voru notuð í þó nokkrum mæli. 
Viðmælendur voru sýnilegir á Landsmótum hestamanna og Heimsmeistaramótum 
íslenska hestsins. Allir höfðu verið með hross með sínu ræktunarnafni í keppni á 
slíkum mótum. Einnig voru viðmælendur með bása á fyrrnefndum mótum og voru 
þannig sýnilegir og kynntu starfsemi sína. Allir viðmælendur nefndu tengsl við 
upprunaland og að mati þeirra hefur hesturinn sterka skírskotun til Íslands, eins og 
nafnið „Íslenski hesturinn“ gefur til kynna. Einn viðmælandi tók svo til orða: 
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Hesturinn er náttúrulega rosalega tengdur við Ísland og það er fullt af fólki sem 
á íslenskan hest úti sem verður að komast til Íslands, það er þeirra Mekka. Það 
þarf að eignast íslenska lopapeysu og íslenskan hund. Þetta verður menning og 
fólk leitar í allt sem er íslenskt. Þannig að hesturinn er ofboðslega mikil tenging 
og ég held að það sé hægt að nota það mun meira, langtum meira. 

Helmingur viðmælenda sagðist nota tengingu við ábekinga. Í báðum tilvikum voru 
notuð eigin nöfn þar sem þeir höfðu skapað sér nafn í Þýskalandi og eru þekktir í 
hestagreininni. 

Megindlega rannsóknin 

Gerð var megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar. Rannsóknarspurningarnar 
sem leitast var við að svara voru „Hver er vitundin um íslenska ræktendur í samanburði við 
vitundina um  þýska ræktendur íslenska hestsins?“ og „Hver er ímynd íslensks hests sem ræktaður 
er hérlendis í samanburði við ímynd íslensks hests sem ræktaður er í Þýskalandi?“.   

Þýði megindlegu rannsóknarinnar voru þýskir áhugamenn um íslenska hestinn, 
búsettir í Þýskalandi.  Úrtakið var án líkinda þar sem líkurnar á að velja einstakling úr 
þýðinu í úrtakið voru óþekktar, nánar tiltekið þægindaúrtak.  

Mælitæki rannsóknarinnar var spurningalisti sem höfundar útbjuggu. Hann 
samanstóð af 10 spurningum. Tvær spurningar sneru að vitundinni um ræktendur 
íslenska hestsins, ein sneri að ímynd hans og sjö spurningar voru bakgrunnsbreytur.  
Vitundarspurningarnar tvær og ein bakgrunnsbreyta voru með opnu spurningaformi. 
Hinar sjö spurningarnar voru með lokuðu spurningaformi og voru allt nafnbreytur. Í 
ímyndarspurningunni átti að merkja við hvort fullyrðingar sem upp voru taldar 
(ímyndarþættir) ættu að mati þátttakenda við íslenskan hest sem ræktaður er á íslandi, 
íslenskan hest sem ræktaður er í Þýskaland eða bæði. 

Til þess að vita um hvaða ímyndarþætti ætti að spyrja í ímyndarspurningunni var 
könnunarrannsókn gerð. Spurningin „Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir 
íslenskan hest nefndan“ var færð inn í Createsurvey.com og var aðgengileg dagana 20.-25. 
október 2011. Höfundar fengu leyfi hjá eiganda einnar fjölsóttustu netsíðunni sem 
snýr að íslenska hestinum í Þýskalandi, (http://www.isibless.de) til að setja könnunina 
inn á síðuna. Alls fengust fram 108 ímyndarþættir. Þeir ímyndarþættir sem helmingur 
úrtaksins eða fleiri nefndu, ellefu talsins, voru hafðir sem fullyrðingar í 
ímyndarspurningunni. Höfundar notuðust við sömu aðferðarfræði og gert var í grein 
John, Loken, Kim og Monga (2006). Vegna þessa voru þeir þættir sem komu fram 
sem aðgreinandi og sameiginlegir þættir í eigindlegu rannsókninni meðal útflytjenda 
íslenska hestsins, ekki notaðir.   

Spurningalistinn var því næst þýddur yfir á þýsku af tvítyngdum einstaklingi. Til að 
tryggja gæði hans var gerð forprófun meðal tveggja einstaklinga sem hafa þýsku að 
móðurmáli. Með forprófun, gagnrýni á orðalag og þýðingu hans til hliðsjónar var 
spurningalistinn endurskoðaður.  

Höfundar höfðu samband við þýsku Íslandshestasamtökin IPZV og báðu þau um 
að senda spurningakönnunina til þeirra 24 þúsund manna sem skráðir eru í 
hestamannafélög sem stofnuð hafa verið í kringum íslenska hestinn í Þýskalandi. 
Íslandshestasamtökin vildu ekki senda út könnunina en samþykktu að setja hana inn á 
netsíðu samtakanna (ipzv.de).  

Spurningalistinn var færður inn í spurningaforritið Createsurvey og var aðgengilegur 
dagana 9.-23. nóvember 2011 á netsíðunum isibless.de og ipzv.de.  

Höfundar notuðust við Excel 2007 við úrvinnslu gagnanna. Lýsandi tölfræði var 
notuð. Myndræn úrvinnsla gagna var unnin í Excel. 

http://www.isibless.de/
http://www.ipzv.de/
http://www.isibless.de/
http://www.ipzv.de/
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Alls svöruðu 498 manns spurningakönnuninni. Sama svörun var við öllum 
spurningunum sem voru með lokuðu spurningaformi. Breytileg svörun var við 
spurningunum sem voru með opnu spurningaformi.  

Meirihluti þátttakenda var á aldrinum 21-30 ára eða 36%. 21% þátttakenda voru á 
aldrinum 41-50 ára. Þar á eftir voru 18% á aldrinum 31-40 ára, 16% á aldrinum 20 ára 
og yngri, 9% á aldrinum 51-60 ára og að lokum var 1% þátttakenda á aldrinum 61 ára 
eða eldri. Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda voru konur, eða 92%.  

Þátttakendur voru spurðir hvaða ræktandi yrði fyrir valinu ef þeir hygðust kaupa 
íslenskan hest.  52% sögðu að þýskir ræktendur yrðu fyrir valinu. Einungis 10% 
þátttakenda nefndu íslenska ræktendur. 39% þátttakenda kusu að svara ekki 
spurningunni. Því næst voru þátttakendur beðnir um að nefna fleiri ræktendur íslenska 
hestsins. Þegar svörin við þessum tveimur spurningum eru lögð saman fæst niðurstaða 
varðandi heildarvitund um ræktendur fyrir bæði ræktunarlöndin. 
Ræktendur/ræktunarbú sem eru með starfsemi sína í Þýskalandi eru með mun meiri 
vitund en íslenskir ræktendur/ræktunarbú. 98% þátttakenda gátu nefnt þýska 
ræktendur/ræktunarbú en einungis 16% þátttakenda íslenska. 

Ímyndarþættirnir í könnuninni voru frelsi, náttúra, tölt, andi, vinskapur, fegurð, 
styrkleiki, fjölhæfni, litir, stolt og keppnishestur en þátttakendur voru beðnir, eins og 
áður sagði, að merkja við annað ræktunarlandið eða bæði eftir því hvort þeir tengdu 
ímyndarþættina öðru eða báðum.   

Sumir ímyndarþættir fá fleiri atkvæði vegna þess að þeir hafa sterkari tengingu við 
íslenska hestinn eða vegna þess að annað ræktunarlandið er stærra en hitt. Til þess að 
leiðrétta skekkjuna sem myndast vegna þessa er reiknað út svokallað leiðrétt skor fyrir 
hvern ímyndarþátt/ræktunarland (Collins, 2002).  

Til einföldunar er hér að neðan sýnt hvernig stak úr tíðnitöflu (ekki sýnd hér) er 
umreiknað yfir í hrátt skor og í kjölfarið hvernig hráa skorið er umreiknað yfir í 
leiðrétt skor. 486 þátttakendur tengja íslenskan hest sem ræktaður er hérlendis við 
ímyndarþáttinn „frelsi“. Tíðnin fyrir ímyndarþáttinn og ræktunarlandið Ísland er því 
486.  

Til að finna hrátt skor (sjá töflu 1) er fjölda þátttakenda í rannsókninni sem merktu 
við þennan ímyndarþátt deilt upp í tíðnina í tíðnitöflunni og margfaldað með 100 
((486/498)*100=98). Hrátt skor fyrir ímyndarþáttinn „frelsi“ og ræktunarlandið Ísland 
er því 98. Úr töflunni má síðan finna meðaltölin fyrir ímyndarþáttinn „frelsi“ (a = 64) 
og ræktunarlandið Ísland (b = 91). Meðaltal meðaltalanna er svo fundið með því að 
finna meðaltal allra meðaltala ímyndarþáttanna eða ræktunarlandanna (y = 82). 

Tafla 1. Hrátt skor 

 
 
Formúlan til að finna leiðrétta skorð er síðan eftirfarandi: leiðrétt skor = hrátt skor 

– (a * b)/y. Útkoman er 26 (sjá töflu 2). Með því að finna leiðrétt skor er hægt að bera 

Íslenskur hestur ræktaður á Íslandi Íslenskur hestur ræktaður í Þýskalandi Meðaltal
Frelsi 98 31 64
Náttúra 98 56 77
Tölt 95 88 92
Andi 95 70 83
Vinskapur 77 93 85
Fegurð 94 87 91
Styrkleiki 97 66 82
Fjölhæfni 72 91 81
Litir 96 75 85
Stolt 97 67 82
Keppnishestur 84 84 84
Meðaltal 91 74 82



Vörumerkjarýni þarfasta þjónsins í Þýskalandi 

7 
 

saman ímynd íslensks hests sem ræktaður er hérlendis við ímynd íslensks hests sem 
ræktaður er í Þýskalandi.  

Þegar lesið er út úr töflu 2 þarf að skoða bæði formerki skoranna og fjarlægðina á 
milli þeirra. Neikvætt formerki merkir að ímyndarþátturinn er veikar tengdur 
ræktunarlandi en jákvætt formerki að hann sé sterkar tengdur ræktunarlandi. Eftir því 
sem það er meiri fjarlægð á milli skora ræktunarlandanna fyrir ákveðinn ímyndarþátt, 
því ólíkari er ímynd hestsins eftir því hvar hann er ræktaður. Ef öll skorin væru 0 væri 
enginn munur á ímynd íslenska hestsins eftir ræktunarlandi. 

Tafla 2. Leiðrétt skor 

 
 
Eins og sjá má á töflu 2, þá tengja þátttakendur rannsóknarinnar íslenskan hest sem 

ræktaður er hérlendis sterkar við frelsi, náttúru, styrkleika, stolt, anda og liti. Þeir tengja 
íslenskan hest sem ræktaður er hérlendis veikar við fjölhæfni, vináttu, keppnishest, 
fegurð og tölt.  

Umræða 

Tilgangur eigindlegu rannsóknarinnar var að athuga hver væri markhópur, eðli 
samkeppni og staðfærsla útflytjenda íslenska hestsins á Þýskalandsmarkaði og hvernig 
þeir hafa staðið að uppbyggingu vörumerkjavirðis hans þar síðastliðin þrjú ár.  

Hrossaútflytjendur hafa að mestu leyti skilgreint markhóp sinn sem alla þá sem 
sýna íslenska hestinum áhuga. Höfundar telja mikilvægt að útflytjendur íslenska 
hestsins hluti betur niður markaðinn og skilgreini ákveðna markhópa.  

Útflytjendurnir skilgreindu samkeppnina sem alla þá sem rækta íslenska hestinn í 
Þýskalandi í þeim tilgangi að selja hann. Hins vegar kom í ljós að þau nöfn sem nefnd 
voru í eigindlegu rannsókninni reyndust vera þeir ræktendur í Þýskalandi sem höfðu 
mestu vitundina hjá þátttakendum rannsóknarinnar. Hvort þeir ræktendur teljast 
helstu keppinautarnir skal ósagt látið en nauðsynlegt er að skilgreina þá sem 
samkeppnina vegna þess að þeir keppa fyrst og fremst við íslensku ræktendurna um 
hylli markhópsins eða markhópanna. 

Útflytjendur voru sammála um að betri vöðvauppbygging, meira sjálfstæði og meiri 
virðing fyrir tamningamanni væri helsta aðgreining íslensk ræktaða hestsins.  

Í ljós kom að vörumerki, myndmerki og vefslóð eru þau vörumerkisauðkenni sem 
ræktendurnir nota í sínu markaðsstarfi.   

Ræktendurnir hafa virðisverðlagningu að leiðarljósi þegar íslenski hesturinn er 
verðlagður þar sem gæði hestsins ráða mestu um verðið. Mest fór fyrir persónulegri 
sölumennsku hjá ræktendunum í markaðssamskiptum en að einhverju leyti var notast 

Íslenskur hestur ræktaður á Íslandi Íslenskur hestur ræktaður í Þýskalandi
Frelsi 26 -26
Náttúra 13 -13
Tölt -6 6
Andi 3 -3
Vinskapur -17 17
Fegurð -6 6
Styrkleiki 6 -6
Fjölhæfni -18 18
Litir 1 -1
Stolt 6 -6
Keppnishestur -9 9
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við auglýsingar. Dreifileið íslensku ræktendanna er bein þar sem þeir sjá alfarið um að 
koma hestinum til kaupandans.  

Einnig kom í ljós að ræktendur hafa að nokkru leyti notast við hugrenningatengsl 
annarra, aðallega tengingar við viðburði eins og Landsmót hestamanna og 
Heimsmeistaramót íslenska hestsins til að kynna starfsemi sína.  

Tilgangur megindlegu rannsóknarinnar var tvíþættur. Í fyrsta lagi var markmiðið að 
athuga hver er vitundin um íslensk ræktendur í samanburði við þýska ræktendur 
íslenska hestsins og í öðru lagi að athuga hver er ímynd íslensks hests sem ræktaður er 
hérlendis í samaburði við ímynd íslensks hests sem ræktaður er í Þýskalandi.  

Hvað vitundina varðar komu íslenskir ræktendur illa út úr rannsókninni. 
Heildarvitundin um þýska ræktendur/ræktunarbú er 98% og er langtum meiri en 
heildarvitundin um íslenska ræktendur/ræktunarbú sem er einungis 16%.  

Rannsóknin leiddi í ljós að munurinn á ímynd íslensks hests sem ræktaður er 
hérlendis og ímynd íslensks hests sem ræktaður er í Þýskalandi er afgerandi. 
Þátttakendur tengdu íslenskan hest sem ræktaður er hérlendis við frelsi, náttúru, 
styrkleika, stolt, anda og liti en íslenskan hest sem ræktaður er í Þýskalandi við 
fjölhæfni, vináttu, keppnishest, fegurð og tölt. 

Samkvæmt niðurstöðum eigindlegu og megindlegu rannsóknarinnar er ósamræmi á 
milli þeirra aðgreiningaþátta sem útflytjendur nefndu og þeirra ímyndarþátta sem 
komu fram í könnunarrannsókninni. Þetta gefur til kynna að þeir þættir sem 
útflytjendur töldu aðgreina íslenska ræktun frá þýskri séu ekki í samræmi við skynjun 
þátttakenda í rannsókninni.  

Mikilvægt er að efla vitundina um íslenska ræktendur og styrkja ímynd íslenska 
hestsins sem ræktaður er á Íslandi á Þýskalandsmarkaði. Bæta ætti notkun  
kynningarráðanna (eftir atvikum auglýsingar, bein markaðssetning, almannatengsl og 
persónuleg sölumennska). Skilaboðin þurfa að vera í samræmi við staðfærslu íslenskrar 
ræktunar.  

Hvað hugrenningatengsl varðar þá telja höfundar að ýmis tækifæri séu ónýtt. Til að 
mynda má nýta betur þá viðburði sem tengjast íslenska hestinum eins og Landsmót 
hestamanna og Heimsmeistaramót íslenska hestsins og tengja íslenska ræktun við 
ábekinga.  

Gagnlegt væri að gera rannsókn sem sneri að verðlagningu íslenska hestsins sem 
ræktaður er hérlendis. Niðurstöður hennar gætu gefið til kynna hvernig Þjóðverjar 
meta virði íslenskrar ræktunar í samanburði við þýska og í kjölfarið hvernig ætti að 
verðleggja hann.  

Hvað varðar takmarkanir megindlegu rannsóknarinnar þá var úrtaksaðferðin án 
líkinda, svokallað þægindaúrtak. Það gerir það að verkum að ekki er hægt að alhæfa 
um þýðið út frá niðurstöðunum hennar.  
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