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Ágrip 
 

Ritgerð þessi samanstendur af fræðilegu efni þar sem fræðasvið markaðsfræðinnar er 

kynnt í víðum skilningi. Þróun markaðsfræðinnar er rakin, greint er frá rannsóknum 

sem gerðar hafa verið á áhrifum markaðsstarfs á árangur fyrirtækja og síðan er 

hugtökum um hæfni, þekkingu og kunnáttu gerð skil og skerpt frekar á rannsóknum á 

þeim þáttum. Þá er einnig vikið að þeirri aðferðafræði sem stuðst var við í 

rannsóknarvinnunni en ritgerðin byggir á eigindlegri rannsókn sem gerð var meðal tíu 

markaðsstjóra í 100 stærstu fyrirtækjum landsins samkvæmt lista Frjálsrar verslunar 

árið 2009.  Tilgangur rannsóknarinnar var að fræðast um sjónarmið markaðsstjóra 

sjálfra á því hvað varðaði þá þekkingu og kunnáttu sem þeir teldu mikilvæga til að 

sinna starfi sínu og leitast var við að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða hæfni telja 

markaðsstjórar að þeir þurfi að hafa til að bera til að ná árangri í starfi?  Að lokum eru 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og umfjöllun um þær. 

Helstu niðurstöður eru þær að viðmælendur telja almenna stjórnendahæfni svo 

sem mannleg samskipti og tjáningafærni skipta mestu máli í starfi markaðsstjóra og 

vera forsendu þess að ná góðum árangri, þar sem samvinna við aðrar deildir, yfirstjórn 

og samstarfsaðila væri stór þáttur í starfi markaðsstjóra. Töldu þeir að meginforsenda 

öflugs markaðsstarfs væri innleiðing markaðshneigðar í fyrirtæki þar sem væri til 

staðar stuðningur yfirmanna og stjórnar sem og samspil allra samstarfsmanna. 

Markaðsstjórar mátu menntun í markaðsmálum ekki mikils en töldu þó nauðsynlegt 

að búa yfir ákveðinni þekkingu á kenningum markaðsfræðinnar en voru þeirra 

skoðunar að til að öðlast hæfni í markaðsmálum þá þyrftu þeir að öðlast reynslu en 

reynslan kæmi með tímanum sem varið væri í starfi.  

 



 

Abstract 
 

The development of marketing  and marketing terminology is explored, as well as 

research on the effectiveness of marketing activities on companies success This 

dissertation summarizes the result of a qualitative research which was carried out 

among Icelandic marketing managers working in Iceland‟s one hundred largest 

companies.. 

The purpose of the research was to explore, from the perspective of the 

marketing managers, what knowledge and skills are necessary to succeed as a 

marketing manager. The research looks to answer the question „What competencies do 

marketing managers feel they need to have in order to be successful?“. 

The research results indicated that the majority of marketing managers feel that 

having general management and leadership skills is the key to success. Excellent 

communication and presentation skills are necessary due to the fact that a large part of 

the role of the marketing manager is to communicate with various internal 

departments, external vendors and partners as well as the company„s executives. The 

marketing managers agreed that creating a marketing-oriented organization was vital, 

and that could only be achieved with the support of the executives and board of 

directors along with the company„s employees themselves. 

The marketing managers interviewed valuedl experience much more than 

formal education, although they aknowledged that understanding the basics of 

marketing theory was helpful and agood preparation for real life. Overall they felt that 

on-the-job experience was a much bigger factor in becoming a successful marketing 

manager. 
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Formáli  
 

Ritgerðin er hluti af námi rannsakanda í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Námskeiðin sem rannsakandi sat veturinn 2008-

2009 voru mörg hver áhugaverð og lærdómsrík og vöktu upp spurningar sem 

rannsakanda þótti áhugavert að leita svara við. Meðal annars vakti námið í 

markaðsfræðum upp þær hugleiðingar hvaða kröfur væru almennt gerðar til stjórnenda 

markaðsmála og hvort þeim sjálfum væri ljóst hvað það væri sem skipti mestu máli í 

starfinu til að ná árangri. Ritgerðin telst 30 ECTS og var unnin að mestu haustið 2009.  

 Höfundur vill þakka þeim sem hafa gefið góð ráð og lagt að einhverju leyti 

hönd á plóginn við að gera þetta verkefni mögulegt.  Rannsóknarvinnan var einkar 

athyglisverð og gekk vonum framar með jákvæðu viðmóti og góðri þátttöku 

viðmælenda. Leiðbeinanda mínum, Friðrik Eysteinssyni, vil ég sérstaklega þakka 

einstakan áhuga á viðfangsefninu og lærdómsríka leiðsögn. 

 Fjölskyldu minni vil ég þakka þann mikla stuðning og hvatningu sem þau hafa 

veitt mér við skrif ritgerðarinnar.  
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1 Inngangur 

 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hvaða hæfni (competence) íslenskir 

markaðsstjórar telja nauðsynlegt að búa yfir í starfi. Hæfni er skilgreind sem sambland 

af þekkingu, færni/leikni og viðhorfi sem er mikilvæg í verkefnatengdu umhverfi.  

Með kunnáttu er átt við að einstaklingur búi yfir getu eða hæfileikum til að ná 

meðvitað og vísvitandi settum markmiðum og geta þannig haft áhrif á árangur sem 

ekki væri ætlast til að óþjálfaður einstaklingur byggi yfir.  

Í ljósi þess hve litlar upplýsingar liggja fyrir um hvaða hæfni markaðsstjórar þurfa 

að búa yfir er gildi rannsóknarinnar ótvírætt.  Hún varpar ljósi á hvað það er sem 

markaðsstjórar telja mikilvægt að kunna og geta til að ná árangi í markaðsstarfi.  

Engin slík rannsókn hefur verið gerð áður á Íslandi, eftir því sem rannsakandi best veit 

og í raun eru fáar rannsóknir til sem hafa einblínt á hæfni markaðsstjóra.  Um er að 

ræða eigindlega rannsókn þar sem tilgangurinn er að fræðast um sjónarmið íslenskra 

markaðsstjóra til þess að finna út hvaða hæfni sé mikilvæg til að ná árangri í starfi. 

Haft er að markmiði að öðlast skilning á því hvernig markaðsstjórar sjálfir meta hvað 

það er sem vegur þyngst í þeirri ábyrgðarstöðu sem þeir gegna.  Viðtöl, sem tekin 

voru við tíu markaðsstjóra, fóru fram í október- og nóvembermánuði 2009.  

Viðmælendur störfuðu hjá 10 af 100 stærstu fyrirtækja landsins samkvæmt úttekt 

Frjálsrar verslunar árið 2009.  

Í þessari rannsókn var að hluta til beitt sömu aðferðafræði og notast var við í 

rannsókn sem gerð var í Suður Afríku árið 2006 af Stuart Melaia og var lokaverkefni 

hans við háskólann í Witwaterstrand í Jóhannesarborg. Melaia gerði meðal annars 

eigindlega rannsókn meðal tíu markaðsstjóra innan 100 stærstu fyrirtækja í Suður 

Afríku árið 2004.  Fyrir tveimur árum birti Melaia niðurstöður sínar í greininni „The 

competence of marketing managers in South Africa“ ásamt Russell Abratt og Geoff 

Bick (2008).   

Tekist er á við rannsóknarvandamál ritgerðarinnar með einni 

aðalrannsóknarspurningu. Hún er valin vegna áhuga rannsakanda á að leita svara við 

því hvaða hæfni það er sem skiptir mestu máli í starfi markaðsstjórans til að hann nái 

árangri í starfi.   
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Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er eftirfarandi:  

Hvaða hæfni telja markaðsstjórar mikilvægt að þeir búi yfir í starfi sínu? 

 

Þar sem engin sambærileg rannsókn hefur verið gerð hér á landi lá beinast við að gera 

eigindlega rannsókn. Með eigindlegri rannsókn var unnt að ná fram 

grundvallarupplýsingum og greina þær eftir mikilvægi. 

Markaðsfræðin (marketing) er fræðigrein sem hefur verið til frá um aldamótin 

1900. Í áranna rás hafa fræðimenn skoðað ítarlega þróun hennar.  Minni gaumur hefur 

verið gefinn að því hvaða hæfni markaðsstjórar þurfa að búa yfir til að ná árangri í 

starfi. Þrátt fyrir að þörf sé fyrir ákveðna hæfni í markaðsmálum er ekki mikið til af 

upplýsingum um hvaða hæfni þarf til að ber en fáar rannsóknir hafa einblínt á hæfni 

markaðsstjóra.  Hinsvegar hefur verið bent á að það skipti miklu máli við ráðningar 

markaðsstjóra , sem nauðsynleg er til að þeir nái árangri í starfi. Hinsvegar hefur verið 

bent á að það skipti máli við ráðningar markaðsstjóra að þeir búi yfir að þeir búi yfir 

tilskyldri hæfni þar sem það minnki starfsmannaveltu og árangur verður betri.  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í inngangi er gerð grein fyrir viðfangefni 

rannsóknarinnar, tilgangi og markmiði auk þess sem rannsóknarspurningin sem ætlað 

er að leita svara við er sett fram.  

Í kafla tvö er fjallað um upphaf og þróun markaðsfræðinnar þar sem gerð er 

grein fyrir helstu viðfangsefnum hvers tímabils og rannsóknum sem margar hverjar 

höfðu mikil áhrif á þróun markaðsfræðinnar. Í kafla þrjú er greint frá rannsóknum sem 

hafa verið gerðar og varpa ljósi á áhrif markaðsfærslu á árangur fyrirtækja. Í kafla 

fjögur er gerð grein fyrir rannsóknum á hæfni markaðssérfræðinga og markaðsstjóra.  

Í kafla fimm er rannsóknaraðferðin útlistuð, þátttakendur eru tilgreindir, mælitækið 

útskýrt og farið í gegnum framkvæmd rannsóknarinnar. Í kafla sex er gerð grein fyrir 

niðurstöðum með rödd viðmælenda. Í kafla sjö eru umræður og ályktanir dregnar af 

niðurstöðum rannsóknarvinnu með hliðsjón af rannsóknarspurningu og rannsakandi 

setur fram tillögur að frekari rannsóknum á þessu sviði og tilgreinir helstu takmarkanir 

þessarar rannsóknar. 

.



 

2 Upphaf og þróun markaðsfræðinnar   

„Allt snýst um markaðsfærslu og markaðsfærsla snýst um allt" (McKenna, 

1991, bls. 10).  

 

Í þessum kafla verður fjallað um þróun markaðsfræðinnar, helstu áherslur í 

markaðsstarfi og gerð grein fyrir straumum og stefnum sem markað hafa tímamót í 

sögu markaðsfræðinnar.  

Eins og McKenna (1991) segir þá má segja að allt snúist um markaðsfærsluna 

(marketing) en hún er óhjákvæmilega mjög ríkjandi þáttur í daglegu lífi fólks. Þrátt 

fyrir að fólk sé ekki endilega alltaf meðvitað um það þá tengist markaðsfærslan nær 

öllu sem við gerum og viljum gera. Að því sögðu er þó ljóst að við getum ekki eignast 

né gert allt sem í boði er vegna takmarkana á peningum, tíma, orku, þekkingu og 

staðsetningu og því verður að velja og hafna (Levy, 2002). Eflaust væri því erfiðara að 

reyna að skilgreina hvað væri ekki markaðsfærsla heldur en hvað hún er. Þrátt fyrir að 

það væri verðugt verkefni verður það ekki gert hér. 

 Frá því um aldamótin 1900 hafa fyrirtæki tileinkað sér ólíkar áherslur í 

markaðsstarfi sínu á mismunandi tímum í von um að ná betri árangri á markaði 

(Kotler, 1997).  Síðar verður gerð frekari grein fyrir þessum áherslum ásamt öðrum 

þáttum sem þóttu einkennandi fyrir upphaf markaðslegrar hugsunar í fyrirtækjum 

(Levitt, 1960). Einnig verður gerð grein fyrir innleiðingu markaðsáherslu í 

fyrirtækjum sem gjarnan er nefnd markaðshneigð og stefnumiðuð markaðsfærsla. 

Wilkie og Moore (2003) röktu þróun markaðsfræðinnar í grein en þar var sögu 

hennar skipt niður á fjögur megintímabil frá upphafi til vorra daga. Í þessari ritgerð 

verður stiklað á stóru yfir helstu tímabil þó staldrað verði lengur við á tímabilum þrjú 

og fjögur. 
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2.1 Upphaf markaðsfræða 1900-1920 

 

Þrátt fyrir að sölumennska hafi tíðkast frá upphafi siðmenntaðra samfélaga og eigi sér 

því langa sögu, er ekki svo langt síðan að markaðsfræði var viðurkennd sem 

fræðigrein. Það var um aldamótin 1900 að prófessorar í nokkrum háskólum í 

Bandaríkjunum hófu að þróa námskeið sem voru skyld við markaðsfræðina og báru 

þann titil. Á þessum tíma var megináherslan á landbúnað og því snérust þessi fyrstu 

námskeið að stórum hluta um hvernig koma ætti afurðum bænda í dreifingu og sölu 

(Converse, 1951). Það verð sem bændur fengu fyrir afurðir sínar var frekar lágt miðað 

við verð sömu vara eftir að þær höfðu farið í gegnum dreifingaferlið og því beindust 

rannsóknir aðallega að milliliðum (middlemen) og starfsemi þeirra fyrirtækja sem 

tengdust sölu á landbúnaðarvörum. Markaðsfræðin byggði því á lýsingu á því hvernig 

vöruflokkar eru seldir en það þótti nauðsynlegt til að eiga möguleika á að bæta 

sölustarfsemina (Brynjólfur Sigurðsson, 2007; Wilkie og Moore, 2003).  

Á þessum tíma var kennsluefnið í háskólum af skornum skammti. Það var ekki 

fyrr en um 1915-1917 að fyrstu kennslubækurnar voru gefnar út. Þrátt fyrir það hafði 

ýmislegt efni um sölustarfsemina safnast saman innan einstakra fyrirtækja um 

sölustarfsemina og voru stjórnendur fúsir til að deila reynslu sinni og þekkingu þrátt 

fyrir að þeir áttuðu sig ekki almennilega á hvers vegna háskólaprófessorar hefðu 

áhuga á að afla sér þekkingar á sölustarfsemi þeirra (Converse, 1951). Í upphafi var 

kennslan fyrst og fremst byggð upp á því að sýna fram á hvaða möguleika sérhæfð 

þekking á sviði markaðsfræði veitti fyrirtækjum og einstaklingum við lausn 

markaðslegra vandamála (Webster, 1992).  Þegar leið á tímabilið eða á milli 1910-

1920 fóru að birtast greinar í hagfræðitímaritum og bókum sem hjálpuðu til við að 

auka skilning á faginu og dýpka hugtakalega notkun þess en framan af var fyrst og 

fremst litið á markaðsfærslu sem afmarkað stjórnunar og hagfræðilegt viðfangsefni 

(Converse, 1951). Skrifin einkenndust af því.  

Mjög snemma í þróunarferlinu kom fram sú hugmynd að markaðsfærsla fæli í 

sér hreyfingu, það að koma vörunni frá framleiðanda til neytanda. Leiddi þetta af sér 

að megináhersla var þá lögð á þau verk sem þurfti að inna af hendi til að markaðsfæra. 

Þessi hugmynd var eignuð Arch W. Shaw sem starfaði um nokkurra ára skeið við 

Harvard viðskiptaháskólann. Shaw lagði áherslu á vísindaleg vinnubrögð í nálgun 
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viðfangsefnisins og var þeirra skoðunar að vísindi yrðu alltaf að grundvallast á hugtaki 

(concept) (Converse, 1951).  

 

2.2 Mótun og kenningasmíð markaðsfræða 1920-1950 

 

Í upphafi þessa tímabils var markaðsfræðin enn í mótun og fræðimenn glímdu við að 

ná utan um fagið og skilgreina mörk þess í tengslum við markaðslegar aðgerðir fremur 

en stjórnun. En jafnframt jókst áhugi fræðimanna á hlutverki markaðsfræðinnar og 

tengingu hennar við samfélagið. Árið 1936 var tímaritið Journal of Marketing fyrst 

gefið út. Það lék mikilvægt hlutverk fyrir markaðsfræðina á fræðilegum vettvangi. Þar 

var hægt að finna margar greinar og hugleiðingar sem tengdust þáttum eins og 

verðmyndun, kostnað við dreifingu á vörum og endursöluverð sem og gildi 

auglýsinga.  

Markaðsfærslan fór að taka á sig ákveðna mynd og ýmsar reglugerðir urðu til 

með auknum umsvifum hennar í samfélaginu (Wilkie and Moore, 2003). Aðeins ári  

eftir útgáfu Journal og Marketing voru amerísku markaðsfræðisamtökin A.M.A (The 

American Marketing Association) stofnuð. Fræðimenn hófu þá að reyna að skilgreina 

í hverju hugtakið markaðsfærsla fælist og hver væru helstu lögmál hennar. Ýmsar 

skilgreiningar hafa síðan verið gefnar út af samtökunum. Þær helstu eru birtar í 

viðauka 1 en fyrsta skilgreiningin frá samtökunum var birt árið 1948 og er hún talin 

hafa breytt skilningi manna á hugtakinu markaðsfærslu (Webster, 1992).  

 

 „Markaðsfærsla fjallar um þær viðskiptalegu aðgerðir sem miðast við að 

stjórna flæði vara og þjónustu frá framleiðendum til neytenda.”  

 

Meginþungi var á að samræma framboð og eftirspurn þar sem áhersla var lögð á 

framleiðslu vöru og þjónustu (Kotler, 2002).  Var þá fremur litið á markaðsfærslu sem 

röð aðgerða fremur en hugarfar en þessi skilgreining átti vel við það umhverfi sem var 

ríkjandi á þeim tíma (Cooke, Rayburn og Abercrombie, 1992).  

  Áhersla á framleiðslu var ríkjandi og fyrirtæki gerðu ráð fyrir að neytendur 

vildu vörur sem væru ódýrar og auðvelt að nálgast. Tækninni fleygði fram og  því 

lögðu þessi fyrirtæki áherslu á að ná sem mestum afköstum og sem víðtækastri 

dreifingu. En ekki var nægilegt að framleiða vöruna og dreifa henni. Stjórnendur 
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fyrirtækja fóru að gera sér grein fyrir því að vekja þurfti athygli á henni líka og varð 

því söluáherslan (selling concept) ríkjandi í lok þessa tímabils (Kotler, 1997). Sjá 

mynd 1.1. 

 

 

Mynd 1.1 Söluáherslan  

Heimild: Kotler, 1997 

 

Söluáherslan er skilgreind á þann hátt að til að auka sölu þurfi að leggja ríka áherslu á 

auglýsingar á vörum fyrirtækisins svo kröfum um arðsemi sé fullnægt (Kotler, 1997). 

Markmið fyrirtækja var því frekar að selja það sem þau gátu framleitt fremur en 

framleiða það sem þau gátu selt (Kotler, 2002).   

Viðfangsefni markaðsfærslunnar tengdust því aðallega hefðbundinni vörusölu 

og hún var verkefnabundin að því leyti að hún snérist um að ákveða verð og 

dreifileiðir. Viðfangsefnin tengdust lítið sem ekkert þjónustu eða starfsemi sem ekki 

hafði hagnað að meginmarkmiði (Converse, 1951). 

  

2.3 Áherslubreytingar - stjórnun og vísindi 1950-1980 

 

Markaðsfræðin fékk mikla athygli á sjötta og sjöunda áratugnum (Day og Wensley, 

1983) og er talað um að rannsóknir sem gerðar voru á þessum tíma hafi haft hvað mest 

áhrif á markaðsfræðina sem fag (Kotler og Levy, 1969; Levitt, 1960). Brautryðjandi  

skrif og rannsóknir tengd markaðsfærslu og stefnumótun urðu meira áberandi á 

þessum tíma (Alderson 1957, Kotler 1967; McCarthy 1960; Drucker 1954; Levitt 

1960)  

Hugmyndin um markaðsáherslu var fyrst kynnt af einum helsta 

stjórnunarfræðingi tuttugustu aldarinnar Peter Drucker (1954). Hjá honum kom fram 

að hlutverk og tilgangur fyrirtækja byggðist á því að greina þarfir viðskiptavina  og að 
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skapa virði í stað þess að einblína einungis á hlutverk fyrirtækisins sem framleiðanda. 

Drucker (1954) fjallaði einnig um hlutverk markaðsfærslunnar í framkvæmd stefnu og 

taldi hana mikilvæga og kemur þar fram það sjónarmið hans að markaðsfærsla sé í 

raun starfsemi fyrirtækis séð frá sjónarhóli viðskiptavinarins.  

Á mynd 1.2 má sjá skilgreiningu á markaðsáherslunni en til einföldunar er 

talað um að í markaðsáherslu hefjist ferlið á markaðnum ólíkt söluáherslunni þar sem 

ferlið hefst í fyrirtækinu sjálfu (Kotler, 1967; Levitt, 1960; McCarthy, 1960).  

 

 

 

Mynd 1.2 Markaðsáherslan  

Heimild: Kotler, 1997 

 

Greinileg viðhorfsbreyting varð til stjórnunar markaðsmála vegna tveggja mikilvægra 

þátta. Það var annarsvegar þessi sýn á markaðsáhersluna sem ákveðna hugmyndafræði 

við stjórnun fyrirtækja (marketing management philosophy) þar sem gengið var út frá 

því að til að ná markmiðum fyrirtækisins þyrfti að skilgreina þarfir og langanir 

markhópa þess og fullnægja þeim þörfum á skilvirkari og hagkvæmari hátt en 

samkeppnisaðilar gera (Kotler, 2002) og hins vegar var það samþætting megindlegra 

aðferða og vísinda í markaðsfræðum. Þetta voru tveir mikilvægir þættir sem vöktu 

athygli (Webster, 2005).   

Hugtakið stefnumiðuð markaðsfærsla er oft tengt við grein Theodore Levitt 

„Marketing Myopia“ en hún markaði ákveðin tímamót markaðslegrar hugsunar í 

starfsemi fyrirtækja (Baker, 2003). Í grein sinni lagði Levitt (1960) ríka áherslu á að 

fyrirtæki og atvinnugreinar tileinkuðu sér markaðsleg vinnubrögð við skipulagningu 

starfsemi sinnar. Með þessu átti hann við að fyrirtæki ættu fyrst og fremst að leggja 

áherslu á þarfir og óskir viðskiptavina sinna og skapa þeim verðmæti í stað þess að 

einblína einungis á vöruframleiðslu.   
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Enn einn kenningasmiðurinn lét ljós sitt skína á þessum tíma en það var  

McCarthy (1960). Hann kom fram með eitt þekktasta líkan markaðsfræðinnar, The 

four P´s model sem á íslensku hefur ýmist verið kallað samval söluráða eða 

markaðsráðar en í þessari ritgerð er notast við hugtakið markaðsráðar. Líkanið lagði 

áherslu á ferla, áætlanir og framkvæmd sem var byggð á notkun þessara fjögurra 

grunnþátta í markaðsfræði. Markaðsráðarnir eru sagðir drifkraftur markaðsstarfsins en 

þeir eru: vara (product) sem getur líka verið þjónusta eða jafnvel hugmynd, verð 

(price), vettvangur (place) og vegsauki (promotion).  Líkanið hefur ekki sloppið alveg 

við gagnrýni. Það þótti til dæmis of einfalt og var gagnrýnt fyrir að taka ekki á 

ákveðnum sviðum fræðigreinarinnar, meðal annars á félagslegri markaðsfærslu (Hunt, 

1976). Þrátt fyrir það hefur líkan McCarthy´s verið ofan á og haldist nær óbreytt.  

Áhrif markaðsfræðinnar fóru minnkandi á áttunda áratugnum. Margir höfðu 

efasemdir um grunnhugmyndir markaðsfræðinnar og það að ánægja viðskiptavina 

skilaði sér í auknum hagnaði. Þess í stað lögðu stjórnendur ríkari áherslu á 

stefnumiðaða stjórnun (Day, 1983) og ýmsa fjárhagslega mælikvarða ásamt 

samkeppnisstöðu fyrirtækisins. Slík afstaða hefur verið nefnd samkeppnishneigð 

(competitor orientation), en þá miðast öll starfsemi fyrirtækisins við að skapa sér 

yfirburði í samkeppninni og síður er einblínt á ánægju viðskiptavina (Kotler, 2001).  

Gerðar voru breytingar innan fyrirtækja og sérstakar stefnumótunardeildir voru 

stofnaðar og markaðsdeildir voru minnkaðar eða lagðar niður. Á sama tíma voru 

gerðar ýmsar rannsóknir þar sem skoðuð voru tengsl markaðsfærslu og stefnumiðaðrar 

stjórnunar (Alderson, 1982). Mörg lykilhugtök markaðsfræðinnar voru afleiðing 

þessara rannsókna svo sem viðskiptavinahneigð (customer orientation), 

markaðshlutun (market segmentation) og staðfærsla (positioning) og komu fyrst fram 

innan stefnumiðaðrar stjórnunar (strategic management field) (Day 1992). 

 

2.4 Nýjar skilgreiningar – ný stefna frá árinu 1980 til vorra daga 

 

Snemma á níunda áratugnum minnkaði sú áhersla sem hafði verið á stefnumótun 

innan fyrirtækja. Deildir sem höfðu verið stofnaðar og áttu að leggja áherslu á 

stefnumótun voru lagðar niður þar sem þær þóttu ekki svara kostnaði. Markverðar 

breytingar áttu sér stað í stjórnun markaðsmála á þessu fjórða tímabili sem rekja má til 
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þeirra öru breytinga sem orðið höfðu í umhverfinu og aukinnar áherslu á árangur 

markaðfærslunnar í fyrirtækjum (Wilkie og Moore, 2003).  

Mörg af þeim fyrirtækjum sem fjárfest höfðu í dýrum og vönduðum 

stefnumótandi áætlanakerfum sáu að of mikill tími og kostnaður væri falinn í 

greiningum og áætlanavinnu. Ákveðin hætta væri á því að fyrirtækin misstu yfirsýn 

yfir samkeppnina með minnkandi skilvirkni og af því hlytist tap. Farið var að huga að 

nýjum áherslum. Aukin þungi var útgáfu fræðitímarita sem innihéldu umfjöllun um 

markaðsmál. Greinar birtust þar sem markaðsáherslan, sem átti rætur sínar að rekja til 

sjötta áratugarins, var endurvakin og lögð var á ný áhersla á stefnumiðaða 

markaðsfærslu. Fyrirtæki hófu að ráða inn stjórnendur til að stýra markaðsmálum og 

var þeim ætlað að byggja upp þá markaðslegu færni sem fyrirtækið þyrfti og hefja 

markaðslega endurreisn (marketing renaissance) (Webster, 1988).  

Á tíunda áratugnum urðu ákveðin kaflaskil sem má að einhverju leyti rekja til 

rannsókna þar sem sýnt var fyrst fram á að innleiðing markaðshneigðar (market 

orientation) í fyrirtæki hefði jákvæð áhrif á árangur þess. Þessar rannsóknir voru 

annars vegar rannsóknir Kohli og Jaworski (1990 og 1993) og Narver og Slater 

(1990). Þær rannsóknir byggja á að markaðsáherslan sé ákveðin hugmyndafræði við 

stjórnun fyrirtækja, þar sem gengið er út frá því að þau verði að skilgreina þarfir og 

langanir markhópa og uppfylla þær á skilvirkari og árangursríkari hátt en 

keppinautarnir til þess að ná markmiðum sínum (Kotler, 1997).  

Markaðshneigð er fyrirtækjamenning sem leiðir af sér ákveðið atferli 

samkvæmt Kohli og Jaworski (1990). Grunnstoðir markaðshneigðar eru; öflun 

þekkingar/upplýsinga, miðlun þekkingar/upplýsinga og breytt vinnubrögð á grundvelli 

þekkingar/upplýsinga, sjá mynd 1.3. Þórhallur Örn Guðlaugsson (2004) bendir á það 

álit Kohli og Jaworski að „markaðshneigð sé í raun ákveðið ferli sem eigi sér ekki 

enda og er því jafnan mikilvægt að vera vakandi fyrir þeim breytingum sem verða í 

umhverfinu og þeim tækifærum og ógnum sem að fyrirtækjum steðja.“ 
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Mynd 1. 3. Grunnstoðir markaðshneigðar sbr. Kohli og Jaworski, 1990  

 

Narver og Slater (1990) leggja áherslu á að markaðshneigð sé menning innan 

fyrirtækisins sem skapast af ákveðnum þáttum innan þess. Þeir eru 

viðskiptavinahneigð sem snýr að því að skilja þarfir viðskiptavinarins núna og í 

framtíðinni, samkeppnishneigð sem er að hafa skilning á samkeppninni og þeim 

aðgerðum sem eru nauðsynlegar til að bregðast við henni og samþættingin milli deilda 

(interfunctional coordination). Hún snýr að samhæfingu starfsmanna innan 

skipulagsheildarinnar til að nýta þá þekkingu sem skipulagsheildin býr yfir til að búa 

til framúrskarandi virði fyrir viðskiptavini með áherslu á langtímamarkmið og hagnað. 

Sjá mynd 1.4.  

 

 

 

  

Mynd 1.4. Grunnstoðir markaðshneigðar sbr. Narver og Slater, 1990 
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Í rannsókn Kohli og Jaworski (1990) kom í ljós að einn mikilvægasti þátturinn í að 

skilgreina markaðshneigð fyrirtækja er þáttur stjórnenda en hann hefur afgerandi áhrif 

á markaðshneigð, á mótun hennar og markaðslegar aðgerðir starfsmanna.  

Markaðshneigð byrjar og endar hjá stjórnendum og er á ábyrgð þeirra. Þeir 

þurfa að vera vakandi fyrir breytingum og tilbúnir að bregðast við þeim. Áhættufælni 

stjórnenda hefur neikvæð áhrif á markaðshneigð en þeir þurfa að vera fyrirmynd og 

stuðla við markaðslega hugsun í fyrirtækjum. Mikilvægt er að í fyrirtækjum séu 

markaðssinnaðir stjórnendur til að markaðshneigð nái tilskildum markmiðum en með 

því er átt að þeir láti í té nauðsynlegt fjármagn, mannafla og skipulag til að sinna þeim 

verkefnum sem því tengjast (Kohli og Jaworski, 1990).  

Markaðshneigð veltur meðal annars á samskiptum milli deilda innan 

skipulagsheildarinnar og eru góð samskipti talin forsenda þess að hægt sé að bregðast 

hratt við breytingum í markaðsumhverfi. Ágreiningur og árekstrar milli deilda geta 

gert það að verkum að miðlum þekkingar eða upplýsinga verði af skornum skammti, 

og því samhæfð vinnubrögð ekki í öndvegi Ef nýjar hugmyndir og þekking hafa ekki 

frjálst flæði milli deilda getur það beinlínis komið í veg fyrir innleiðingu 

markaðshneigðar. Einnig getur ágreiningur og rígur á milli deilda komið í veg fyrir 

uppbyggingu markaðshneigðar. Traust og samstarf á milli deilda er því þáttur sem 

stjórnendur eiga og þurfa að stýra. 

Skipulag fyrirtækja hefur einnig áhrif á markaðshneigð fyrirtækja með þeim 

hætti að sumt skipulag stuðlar beinlínis að því að brjóta upp fyrirtæki í aðskildar 

einingar og minnka samskipti og upplýsingaflæði milli deilda. Kohli og Jaworski 

(1990).  

Árangur fyrirtækja byggir meðal annars á því hvernig til tekst í markaðsstarfi á 

þeim mörkuðum sem þau starfa á. Ef vel er að verki staðið þarf öll starfsemi að miðast 

við að uppfylla þarfir viðskiptavina og er þá talað um að slík fyrirtæki séu 

markaðssinnuð. Kotler (1991) taldi að fá fyrirtæki hefðu innleitt markaðsáhersluna 

giftusamlega. Hann taldi að flest fyrirtæki hefðu ekki náð fullum markaðslegum 

þroska og meinti hann þá að fyrirtæki töldu sig vera markaðssinnuð ef þau hefðu 

innanborðs framkvæmdastjóra markaðsmála, vörustjóra, söluteymi, ákveðið 

ráðstöfunarfé til auglýsingamála og þess háttar. Hann hélt því fram að þó svo að til 

staðar væri markaðsdeildir í fyrirtækjum tryggði það ekki að fyrirtækið væri 

markaðshneigt. Samkvæmt Moorman og Rust (1999) er hlutverk markaðsfærslunnar í 

fyrirtækjum að breytast og öðlast meira vægi, meðal annars vegna þátta eins og 
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aukinnar markaðshneigðar og þar af leiðandi frekari þátttöku allra starfsmanna 

fyrirtækisins í markaðslegum aðgerðum.   

Enn virðist þó gæta ákveðins misskilnings í því hvað markaðsfærsla snúist um og 

hvaða hlutverki hún gegnir innan fyrirtækja en sumir virðast álíta að hún snúist 

aðallega um sölu og auglýsingar (Kotler, 2002). Jafnvel þó það sé raunhlutverk 

margra markaðsstjóra er ljóst að markaðsstarf snýst um mikið meira en það.  

Markaðsstjóri er jafnan ábyrgur fyrir greiningu, áætlunum, stefnu, framkvæmd og 

eftirliti með aðgerðum sem ætlað er að koma á og viðhalda tengslum við tiltekinn 

markhóp sem stuðlar að því að skipulagsheildin nái markmiðum sínum (Kotler og 

Keller, 2006). 

 

2.5 Nútímakröfur í stjórnun markaðsmála 

 

Miðað markaðstarf er grundvöllur nútíma markaðstarfs og áhrifarík aðferð fyrir 

aðila í samkeppni til að ná betri árangri. Með miðaðri markaðsfærslu er tiltekinni vöru 

eða þjónustu beint til ákveðins markhóps viðskiptavina (Kotler, Armstrong, Saunders 

og Wong, 2001). Til að þetta nái fram að ganga þarf að greina umhverfið, stunda 

markaðsrannsóknir, halda uppi öflugu innra markaðsstarfi og hafa vel skilgreinda 

mælikvarða á árangur (Kotler, 2002).  

Stjórnendur fyrirtækja þurfa að vera tilbúnir að endurskoða og aðlaga 

markaðsfærsluna reglulega að breyttum aðstæðum. En það eru margir þættir sem geta 

haft áhrif á starfsemina og krefjast athygli en þar má meðal annars nefna, aukna  

alþjóðavæðingu, samkeppni, öra þróun í upplýsingatækni- og fjarskiptamálum sem og 

aukið upplýsingaflæði sem netið hefur meðal annars haft í för með sér (Webster, 

2005).  

McCole (2004) færir rök fyrir því að markaðsfærsla 21. aldarinnar muni 

einkennast af hugvitssemi, hugmyndaauðgi og nýbreytni og því sé þörf á að leggja enn 

ríkari áherslu á sköpunargáfu til að virkja eða að minnsta kosti íhuga slíkt verklag í 

markaðsmálum. McCole heldur því jafnframt fram að líklegra sé að lögfræðingar, 

fjármálasérfræðingar og mannauðsstjórnendur séu fremur studdir til æðstu metorða 

innan fyrirtækja heldur en markaðsstjórar, vegna þeirra útbreiddu fordóma að 

fagmennska og hæfni markaðsstjóra sé almennt ekki viðurkennd.  
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Don Lehmann (2004) hélt því fram að ef markaðsfærslan ætti að öðlast aukið 

vægi þá þyrfti að sýna fram á það að markaðslegar aðgerðir skiluðu fyrirtækinu 

aukinni arðsemi. 



 

3 Stjórnun markaðsmála og árangur fyrirtækja 

 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir nýlegum rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

áhrifum markaðsfærslu á árangur fyrirtækja  

Margar rannsóknir í stefnumiðaðri stjórnun hafa verið gerðar til að geta skilið 

eða sýnt fram á hversvegna sum fyrirtæki ná viðvarandi betri árangri en önnur (t.d. 

Barney og Arikan, 2001). Aðallega hafa komið fram tvenns konar skýringar sem hafa 

verið notaðar til að varpa frekara ljósi á það. Annars vegar er það atvinnuvegasýnin 

(t.d. fimm krafta líkan Porters) en hún leitar skýringa utan fyrirtækisins, það er í 

atvinnugreininni og hvernig fyrirtækið getur staðfært sig í henni (Porter, 1981). Hins 

vegar er það sem kallað hefur verið auðlindasýn (resource-based view) sem leitar 

orsaka innan fyrirtækisins en hún hefur síðustu tvo áratugi þróast sem mikilvægt 

kenningarlegt sjónarhorn (theoretical persepcetive) til að varpa ljósi á árangur 

fyrirtækja (Newbert, 2007).  

Öll fyrirtæki búa yfir einhverskonar auðlindum og færni til innleiðingar stefnu 

og þeim má skipta upp í fjóra flokka en þeir eru: Efnislegar auðlindir, fjárhagslegar 

auðlindir, mannauður og skipulagsauður. Færni er síðan hlutmengi innan 

auðlindamengisins sem gerir fyrirtækinu kleift að nýta sér hinar auðlindarnar (Barney, 

1997).  Samkeppnisforskot sem byggir á þessu tvennu,  það er á auðlindum og færni 

er talið varanlegra en þess sem byggir á vöru og stöðu á markaði (Zack, 1999). Þær 

auðlindir sem oftast eru nefndar sem mögulegar stefnumarkandi auðlindir fyrirtækja 

eru til dæmis ímynd fyrirtækisins, þau einkaleyfi sem það hefur yfir að búa og sú 

sérstæða þekking starfsmanna sem þar starfa (Barney og Arikan, 2001). 

Auðlindsýnin gengur út á að fyrirtæki marki sér stefnu sem byggir á auðlindum 

þess og færni en samkvæmt kenningum auðlindasýnar er ekki nægilegt að beina 

sjónum einungis af tækifærum og ógnunum í ytra umhverfi skipulagsheilda til að 

öðlast viðvarandi samkeppnisforskot.  Hefur því athygli verið beint að innra umhverfi 

þess í stefnumörkun þeirra og færni til að starfa á ákveðnum markaði. Auðlindarsýn 

gerir ráð fyrir að samkeppnisforskot fyrirtækja sé byggt á sértækri færni. Þá sé erfitt 

fyrir önnur fyrirtæki að byggja upp sambærilega stefnu á þann veg sem dregur úr 

samkeppnisforskoti þeirra (Teece, Pisani og Shuen 1997)  

Með hjálp auðlindasýnarinnar er hægt að greina allar hinar mismunandi 

auðlindir/færni fyrirtækisins og möguleika þeirra á að skapa viðvarandi 
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samkeppnisforskot. Til að komast af því hverjar þær eru það er hvort þær eru 

styrkleiki eða veikleiki þarf að spyrja spurninga sem lúta að verðmæti, fágæti, 

hermihættu og skipulagi.  

Þetta er gjarnan nefnt VRIO líkanið eftir upphafsstöðum enskra heita atriðanna 

(Value, Rarity, Imitability, Organisation). Samkvæmt VRIO líkaninu þurfa 

auðlindirnar að vera: verðmætar svo þær hjálpi fyrirtækinu að yfirstíga hindranir og 

nýta tækifæri, (Value) séu sjaldgæfar (Rarity), að það sé erfitt að líkja eftir þeim 

(Imitability) svo fyrirtækið geti aðgreint sig og að skipulag fyrirtækisins styðji við 

nýtingu þeirra (Organization). Til að fyrirtæki nái viðvarandi samkeppnisforskoti 

þurfa þau að viðhalda stöðugri þróun auðlinda sinna og er það flókin blanda eða 

samspil milli mannauðsins og annarra auðlinda (Barney og Hesterly, 2006).  

Kenningin um auðlindasýnina hefur verið gagnrýnd þar sem hún útskýrir ekki 

ein og sér hvernig þessar auðlindir fyrirtækja verða til og hvernig þær eru nýttar til að 

ná samkeppnisforskoti (Priem og Butler, 2001). Með kvikri færni kenningunni 

(dynamic capabilites theory) er hinsvegar gert ráð fyrir að markaðir séu kvikir og ný 

færni geti orðið til sem afleiðing af nýjum tækifærum á markaði (Teece, Pisano, og 

Shuen, 1997). Þrátt fyrir þá skoðun að markaðsleg færni sé lykillinn að yfirburða 

árangri fyrirtækja, sem er kjarni kenningarinnar um kvika færni hefur það ekki fengið 

athygli rannsakenda (Newbert, 2007).   

Í allsherjarrannsókn (meta–analysis) sem gerð var af Crook, Ketchen, Combs 

og Todd, 2009) kom í ljós að sterkari tengsl eru á milli auðlinda/færni og frammistöðu 

ef auðlindirnar eru verðmætar, fágætar og erfitt að herma eftir þeim. Einnig sýndi 

rannsóknin að óáþreifanlegar auðlindir (t.d. mannauður og orðspor) skipta meira máli 

en áþreifanlegar hvað varðar árangur. 

 

3.1 Markaðshneigð  

 

Síðustu ár hefur áhugi fræðimanna á áhrifum markaðshneigðar á árangur fyrirtækja. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar og benda flestar þeirra til að markaðahneigð hafi 

jákvæð áhrif á árangur (t.d. Kohli og Jaworski, 1990, Pelham, 1997, Jaworski og 

Kohli, 1990; Narver og Slater, 1990). Niðurstöður rannsókna hafa hins vegar farið 

eftir því hvernig árangur er skilgreindur (arðsemi, aukning í sölu, markaðshlutdeild, 

kostnaðarhagkvæmni o.s.frv.), hvers konar mælingar eru notaðar og hvers konar 
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fyrirtæki eru skoðuð. Gert er ráð fyrir að markaðshneigð bæti árangur fyrirtækja því 

að fyrirtæki sem fylgjast með og svara þörfum viðskiptavina, uppfylla þær betur og 

nái þar af leiðandi betri árangri (Kohli og Jaworski, 1993). 

Til að þetta sé mögulegt þarf að vera til staðar ákveðin menning innan fyrirtækis 

sem setur viðskiptavininn í forgang ásamt getu til þess að safna, dreifa og nýta 

upplýsingar (Day, 1994).  

Þrátt fyrir að margir stjórnendur hafi þegar gert sér grein fyrir þeim ávinning sem 

getur skapast af áhrifum markaðshneigar virðist sem það gangi erfiðlega að innleiða 

eða auka markaðshneigð.  Það er því nokkuð sjaldgæft að fyrirtæki nái markaðshneigð 

en það er einn af þeim þáttum sem gerir hana að dýrmætu samkeppnisforskoti 

(Pelham, 1997). Ýmsar hindranir eru taldar standa í vegi fyrir því að erfitt sé að 

innleiða markaðhneigð og hlúa að henni með árangursríkum hætti, svo sem 

stjórnunarlegar, samskiptalegar og skipulagslegar hindranir (Bisp, 1999).  

Í allsherjarrannsókn sem þeir Kirca, Jayachandran og Bearde (2005) gerðu á 

tengslum markaðshneigðar og árangurs kom í ljós að það eru sterk, jákvæð og einstök 

tengsl á milli markaðshneigðar og árangurs. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

deildir innan skipulagsheilda (internal processes) hafa meiri áhrif á innleiðingu 

markaðshneigðar en skipulag fyritækisins (organizational structure) og að 

markaðshneigð hefur áhrif á árangur fyrirtækis í gegnum nýsköpun, 

viðskiptavinatryggð og gæði. Þar sem markaðshneigð veltur meðal annars á 

samskiptum milli deilda innan skipulagsheildarinnar eru góð samskipti ein forsenda 

þess að hægt sé að bregðast hratt við breytingum í markaðsumhverfinu. Miðlum 

upplýsinga og samhæfð vinnubrögð eru mikilvæg og stuðla að nýjum hugmyndum. 

 

3.2 Markaðsleg færni  

 

Meðal fræðimanna hefur það lengi verið áhugaefni hver sé þáttur markaðsfærslu í 

árangri fyrirtækja (Capron og Hulland, 1999; Day, 1994) og margar rannsóknir verið 

gerðar til að kanna áhrif markaðsfærslu á samkeppnishæfni og árangur fyrirtækja (t.d. 

Morgan, Vorhies og Mason, 2009; Vorhies og Morgan, 2005; Kirca, Jayachandran og 

Bearde, 2005; Krasnikov og Jayachandran, 2008).   

Í fræðunum er markaðslegri færni tvískipt (Vorhies og Morgan, 2005). Annars 

vegar er það færni í stefnumiðaðri áætlanagerð og innleiðingu hennar (t.d. Capron og 
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Hulland, 1999 og Day, 1994) en hinsvegar er það færni í beitingu markaðsráðanna 

sem er notaðar til að umbreyta auðlindum yfir í verðmætar vörur og þjónustu (Day, 

1994; Vorhies og Morgan, 2003).  

Vorhies og Morgan (2005) gerðu rannsókn á sambandinu á milli markaðslegrar 

færni og árangurs fyrirtækja og var niðurstaða hennar sú að hver einstök færni í 

beitingu markaðsráðanna hefur jákvæð og bein áhrif á árangur sem gefur til kynna að 

hver færni um sig geti verið uppspretta viðvarandi samkeppnisforskots. Áhrif 

markaðslegrar færni á árangur fyrirtækja undirstrikar getu þeirra til að mynda 

ávinning eins og öflun viðskiptasambanda og færni til að svara kröfum þeirra betur en 

samkeppnisaðilar. Þessir þættir geta verið fágætir, verðmætir, kostnaðarsamt að herma 

eftir og erfitt að skipta út sem getur leitt til viðvarandi samkeppnisforskots (Vorhies, 

og Morgan, 2005).  

Í rannsókn Morgan, Vorhies og Autry (2009) kom í ljós að ekki er þó nóg að 

búa yfir magni auðlinda og færni sem eru verðmætar, fágætar og erfitt að herma eftir 

til að öðlast samkeppnisforskot og viðhalda því heldur skipti það meira máli hvernig 

færninni er beitt. Markaðslegar auðlindir (í formi fjármuna til markaðsmála og 

mannauðs) skipta minna máli en nýting þeirra í gegnum markaðslega færni það er 

stefnumiðaða markaðsáætlanagerð, innleiðingu hennar og beiting söluráðanna og þá 

samþættingu hennar fyrir afkomu fyrirtækja. 

Krasnikov og Jayachandran (2008) gerðu allsherjarrannsókn (meta-analysis) til 

að kanna mismunandi áhrif markaðslegrar færni á árangur fyrirtækja, það er færni í 

rannsóknum og þróun og rekstri. En þeir töldu vera skort á rannsóknum sem sýndu 

fram á áhrif markaðslegrar færni á árangur (firm performance) samanborið við færni í 

öðrum starfsþáttum (functions) eins og vöruþróun og rekstri. Rannsókn þeirra 

byggðist því á að bera saman og greina alls 114 rannsóknir þar sem þeir einblíndu á 

færni þessa þriggja mismunandi starfsþátta:  

Niðurstaða rannsóknar Krasnikov og Jayachandran (2008) er að almennt hefði 

færni í markaðsmálum meiri áhrif á árangur fyrirtækja en færni í rannsóknum og 

þróun og færni í rekstri. Höfundarnir halda því fram að ástæðan sé ekki síst sú að 

markaðsleg færni sem er mynduð og aðlöguð að þörfum viðskiptavina og í samvinnu 

við þá sé síður berskjölduð fyrir samkeppni heldur en færni í rannsóknum og þróun og 

færni í rekstri.  
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3.3 Áhrif markaðshneigðar og markaðslegrar færni á árangur 

 

Fræðimennirnir Morgan, Vorhies og Mason (2009) settu fram tilgátur byggðar á 

rannsóknum úr fræðunum um áhrif markaðshneigðar og markaðslegrar færni á 

árangur fyrirtækja. Fyrst tilgreindu þeir hina sérstöku markaðslegu færni fyrirtækja 

sem gerir þeim kleift að sækja sér upplýsingar í markaðsumhverfinu og bregðast við 

þeim. En ljóst er að markaðsleg færni er mikilvæg þegar hlutverk markaðsfærslunnar í 

uppbyggingu á virði fyrirtækja er skoðað (Srivastava, Shervani og Fahey, 1998).  

Þeir settu fram rannsóknarlíkan sem má sjá á mynd 5. 

 

  

Mynd 5. Rannsóknarlíkan  

      Heimild: Morgan, Vorhies og Mason, 2009.  

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að samþætting 

markaðshneigðar og markaðslegrar færni hefur bein áhrif á arðsemi fyrirtækja og 

árangur. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa aukin stuðning við að markaðsleg færni sé 

undirstaða að árangri fyrirtækja. 



 

4 Hæfni markaðsstjóra 

 

Í kaflanum hér að framan var meðal annars sagt frá rannsóknum sem hafa verið gerðar 

þar sem metin eru áhrif markaðshneigðar og markaðslegrar færni á árangur fyrirtækja. 

Í þessum kafla verður skoðað í fræðilegu samhengi hvaða hæfni markaðsstjórar þurfi 

að búa yfir það er hvað þeir þurfa að kunna og geta.  

 

4.1 Skilgreining á hugtökum  

 

Innan markaðsfræðinnar hefur athyglin beinst fyrst og fremst að þekkingarsviðum 

hennar en það er hin fræðilega þekking sem er byggð á kenningum markaðsfræðinnar, 

þekking sem hægt er að móta, skjalfesta, kóða, varðveita og dreifa og síðan þeirri 

færni eða leikni sem markaðsstjórar þurfa að búa yfir til að ná árangri í starfi.  

Hæfni (competences) er sambland af þekkingu (knowledge) , leikni/færni (skills) 

og viðhorfi (attitude).  Þekking er ákveðið hlutmengi í hæfni en hún snýst um að búa 

yfir augljósri vitneskju um um viðfangsefnið „að vita hvað“ (know what) og er hún 

aðskilin frá leikni/ færni sem snýst um „að vita hvernig„ (know how) (Roissiter, 2001).   

4.2 Rannsóknir á hæfni markaðsstjóra  

 

Rannsóknir á því hvaða hæfni markaðsstjórar þurfa að hafa til að bera til ná árangri í 

starfi eru takmarkaðar Meldrum (1996). Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar hafa 

skoðað hvaða þekkingu og leikni/færni markaðsstjórar þurfi að búa yfir frá 

mismunandi sjónarhornum, svo sem auglýsingum um markaðsfræðistörf og þær 

kröfur sem eru gerðar til markaðsstjóra, sjónarmið atvinnurekenda og stjórnenda, 

sjónarmið nemenda í markaðsfræðum og háskólakennara og síðast en ekki síst 

sjónarmið markaðsstjóra sjálfra (t.d. Garda, 1988; Middleton og Long, 1990; Mathews 

og Redman, 1994; Palmer, 2002;  Wensley, 2002; Melaia, Abratt og Bick, 2008 ). 

4.2.1 Sjónarhorn atvinnurekenda um þekkingu og færni markaðsfólks  

 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar meðal framkvæmdastjóra fyrirtækja leiða í ljós að 

þeir leggja mikla áherslu á að markaðsstjórar hafi yfir að búi hæfni í mannlegum 
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samskiptum sem og ákveðnum persónueiginleikum eins og hugmyndaauðgi, 

sannfæringakrafti, skipulagningu og nákvæmni svo fátt eitt sé nefnt (T.d. McKee, 

1991; Mathews og Redman, 1996; Meldrum, 1996; Palmer, 2002).  En hins vegar 

þegar skoðað er hvað kröfur eru settar fram af atvinnurekendum kemur í ljós að þeir 

telja það mikilvægt að markaðsstjóri búi yfir hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, og er 

það niðurstaða fjölda rannsókna sem hafa verið gerðar á hæfni markaðsstjóra 

(Middleton og Long, 1990; McKee, 1991; McDonald, 1992; Mathews og Redman, 

1994; Day, 1994; Meldrum, 1996; Dacko, 2006; Duke, 2002 og MSSSB, 2004; 

Melaia, Abratt og Bick, 2008).  

Einnig kemur víða fram að stjórnendur gera kröfu um að markaðsstjórar búi 

yfir sannfæringarkrafti og áhrifamætti, svo þeir geti stýrt og leitt ólíka einstaklinga 

innan sem utan fyrirtækisins (McDonald, 1989; Whittington og Whipp, 1992; 

Mathews og Redman, 1994; Meldrum, 1996; Hill og McGowan, 1999; Duke, 2002; 

Palmer, 2002; MSSSB, 2004 og Stoelhorst og Van Raaij, 2004).  

Middleton og Long (1990) gerðu rannsókn á því hvaða kröfur atvinnurekendur 

gerðu þegar auglýst væri eftir markaðsstjórum til starfa og söfnuðu saman 

atvinnuauglýsingum og settu saman lista yfir þá tíu meginþætti sem oftast komu fram. 

Í ljós koma að atvinnurekendur mátu hæst reynslu markaðsstjóra og samskiptahæfni 

aðrir þættir sem þeir nefndum mikilvæga voru hugmyndaauðgi, stjórnun og menntun 

en ekki kom fram hvort að hvað menntun væri átt við.  

Með þessari rannsókn töldu Middleton og Long (1990) að þeir hafi náð að draga 

upp ákveðna mynd af þeim hæfnikröfum sem almennt væru gerðar til markaðsstjóra 

og gætu þessar upplýsingar komið sér vel fyrir kennslu í háskólum. En þeir töldu 

mikilvægt að háskólasamfélagið væri upplýst um kröfur vinnumarkaðarins.  

Þar sem þeir höfðu byggt upp gagnagrunn nýttu þeir hann til að rannsaka 

meðal atvinnurekenda hvaða kröfur væru gerðar til markaðsstjóra.  Þeir sendu út 

spurningalista á atvinnurekendur þar sem þeir spurðu hvaða hæfni væri mikilvæg fyrir 

markaðsstjóra og reyndu að fá fram þeirra sjónarmið en þeir höfðu áhuga á að komast 

að því hvort að þessir mikilvægisþættir væru bundnir við markaðsfræðilega þekkingu 

eða væri almenn stjórnendahæfni. 

Rannsóknin leiddi í ljós að persónueinkenni voru metin hátt, svo sem 

samskiptahæfni og hugmyndaauðgi. Atvinnurekendur gerðu litlar kröfur til þess að 

markaðsstjórar hefðu hlotið einhverja menntun í markaðsfræðum og sögðust almennt 

ekki gera sér grein fyrir hvort að munur væri á markaðsstjóra sem hefði sótt sér 
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menntun í markaðsfræðum og þess sem væri án hennar. Atvinnurekendur áttu því ekki 

auðvelt með að nefna hvað það væri sem markaðsstjórar ættu að kunna eða geta. 

Í samantekt nefndu þeir að þá þætti sem fram komu væri hægt að flokka undir 

almenna stjórnendahæfni og þyrftu atvinnurekendur að skoða betur hvert væri sérsvið 

markaðsstjóra og hvaða hæfnikröfur væru gerðar. Lögðu þeir til að það yrði þróaður 

listi þar sem kæmi fram hvað það væri sem markaðsstjórar ættu að kunna og geta til 

að ná árangri í starfi en það myndi gefa starfinu aukið vægi (Middleton og Long, 

1990). 

Mathews og Redman (1994) gerðu sambærilega rannsókn síðar en þeir söfnuðu 

saman 1000 atvinnuauglýsingum úr tímaritinu Marketing yfir þriggja ára tímabil þar 

sem óskað var eftir markaðsstjórum til starfa. Tilgangur rannsóknarinnar var að greina 

þær hæfnikröfur sem fram komu og finna vísbendingar um hvaða hæfni 

markaðsstjórar þyrftu að búa yfir. Þeir skiptu atvinnuauglýsingunum niður í fjóra 

flokka eftir því hver áherslan var í auglýsingunni: Sölumál (general sales), 

auglýsingar (advertising), almannatengsl (public relations) og vörumerkjastjórnun 

(brand management). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þrátt fyrir að hlutverk 

markaðsstjóra sé mismunandi eftir starfsemi fyrirtækja, ábyrgð og sérsviði 

markaðsstjórans voru í öllum tilfellum gerðar kröfur um félagslega færni, 

tjáningarhæfni og leiðtogafærni. Þar á eftir kom mikilvægi þess að geta leyst úr 

vandamálum og almenn þekking. Þar sem þetta þóttu nokkuð almennar kröfur studdi 

þessi rannsókn við fyrri niðurstöður rannsókna (Middleton og Long, 1990) að þær 

kröfur sem gerðar væru til markaðsstjóra væri þær sömu og almennt væru gerðar til 

millistjórnenda innan fyrirtækja og því ekki nein niðurstaða um sértæka markaðslega 

hæfni.  

4.2.2 Áherslur á þekkingu og færni nemenda í markaðsfræðinámi  

 

Tilgangur markaðsfræðimenntunar er að undirbúa markaðsfólk framtíðarinnar fyrir 

vinnumarkaðinn og byggja upp viðeigandi þekkingu og færni/leikni sem þykir 

nauðsynleg til farsældar í starfi en það er hinsvegar á ábyrgð markaðsfólks 

framtíðarinnar að auka við sig þekkingu á markaðsmálum með menntun (Brennan, 

2004).  

Í Ástralíu var gerð rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við 14 útskrifaða 

nemendur úr markaðsfræðum [og 14 atvinnurekendur] og viðhorf þeirra könnuð til 
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þekkingar og leikni/færni sem væri nauðsynleg í stjórnun markaðsmála. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var að nemendur væru ekki tilbúnir til að takast á við hagnýt verkefni 

markaðsfólks fyrr en eftir að minnsta kosti 2 ár í starfi og að þeir þyrftu alla jafna 3-5 

ár til að uppfylla hæfnikröfur fyrir starf markaðsstjóra. Atvinnurekendur voru þeirra 

skoðunar að nemendur þyrftu þjálfun í starfi sínu til að öðlast færni og tíma til að afla 

sér þekkingu í markaðsfræðum, sértækri þekkingu á því starfi sem þeir sinna og síðast 

en ekki síst að búa yfir hæfni til að beita verkfærum markaðsfræðinnar og kenningum 

hennar (Walker, Tsarenko, Wagstaff, Powell, Steel og Govan, 2009)  

Þrátt fyrir ólík sjónarhorn og áherslumun eru þó flestir sammála um að 

útskrifaðir nemendur úr markaðsfræðum þurfi að búa yfir góðri samskiptafærni sem 

og víðtækri markaðslegri þekkingu og færni til að nota hana.  Það sé nauðsynlegt fyrir 

frekari starfsþróun (Kelley og Bridges, 2005). 

 

4.2.3 Viðhorf markaðsstjóra til mikilvægis þekkingar og færni 

 

Í rannsókn sem gerð var í Nýja Sjálandi (Gray, Ottesen, Bell., Chapman, Whiten, 

2007) var lagt mat á það hvaða þekking og færni skipti mestu máli meðal 

markaðsstjóra meðal annars. Í rannsókninni var tekið saman hvaða hæfni væri 

markaðsstjórum mikilvægust og þeim skipt niður eftir þekkingu annars og vegar og 

leikni/færni hinsvegar. Markaðsstjórarnir nefndu að mikilvægt væri að búa yfir 

þekkingu (knowledge) á markaðssamskiptum (marketing communication), 

markaðsrannsóknum og neytendahegðun (consumer behaviour). 

Í niðurstöðum kom fram að til þess að markaðsstjórar mátu það mikilvægast að 

fyrir árangur í starfi að bú yfir leiðtogahæfni, búa yfir samskiptahæfni og 

skipulagshæfni.  Þeir töldu þá mikilvægt að bú yfir þekkingu á stefnumiðaðri 

markaðsfærslu, markaðsrannsóknum og færni í beitingu markaðsráðanna.  

Melaia, Abratt og Bick (2008) gerðu rannsókn meðal tíu markaðsstjóra innan 

100 stærstu fyrirtækja í Suður Afríku árið 2004. Í samantekt sem Melaia, Abratt og 

Bick (2008) gerðu á fyrri rannsóknum meðal markaðsstjóra kom ljós að þrenns konar 

almenn færni/leikni væri mikilvæg. Um er að ræða hæfnina til að tjá sig í ræðu og riti, 

samskiptahæfni/að sannfæra og talið var að hæfni í stjórnun tengsla myndi skipta 

miklu máli í framtíðinni. Hvað varðar sértæku markaðsfræðilegu þekkinguna taldist 



  

29 

 

hæfni í alþjóðamarkaðsfærslu sérlega mikilvæg og að hæfni í markaðsáætlanagerð og 

innleiðingu hennar myndi skipta enn meira máli í framtíðinni.  

Markmið rannsóknarinnar var að bera kennsl á, greina og túlka þá hæfni sem 

skiptir máli í starfi markaðsstjóra. Beitt var eigindlegri, aðferðarfræði við rannsóknina. 

En í þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar hefur aðallega verið notast við 

megindlega aðferðafræði.  Niðurstaða rannsóknarinnar var í samræmi við fyrri 

rannsóknir hvað hæfnisþætti varðaði. Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti var sett í fyrsta 

sæti hvað mikilvægi varðandi ásamt hæfni í mannlegum samskiptum/ hæfni til að 

sannfæra aðra. Í öðru sæti var hins vegar hæfni í stefnumiðaðri áætlanagerð og 

stjórnun viðskiptatengsla kom þar á eftir. Markaðsstjórar töldu hæfni í 

alþjóðamarkaðsfærslu ekki skipta miklu máli hvað ákveðin þekkingarsvið innan 

markaðsfræðinnar varðar. Rannsóknin beinir meðal annars athygli að því að 

sérfræðiþekking er ekki það eina sem krafist er í markaðsfærslu. Almenn 

stjórnendahæfni svo sem hæfni í töluðu og rituðu máli og mikilvægi félagslegrar 

hæfni voru mun oftar nefnd og tíðni þeirra var meiri en annarra þátta.  

Hægt er að finna dágóðar upplýsingar um hvað markaðsstjóra þurfa að kunna 

og geta í stórri rannsókn sem gerð var af bresku markaðs- og sölusamtökunum, CIM 

(The Chartered Institude of Marketing) en samtökin eru ein elstu, virtustu og 

fjölmennustu samtök markaðsfólks í heiminum.  Áhugi var fyrir að rannsaka 

hæfnikröfur markaðsfólks og stofnuðu CIM samtökin fagdeild, MSSSB (The 

Marketing and Sales Standard Setting Body) sem gerði rannsókn á meðal 

markaðsstjóra til að kanna það frekar. Er þessi rannsókn ein sú stærsta og viðamesta 

sem gerð hefur verið í því skyni að setja fram ákveðin staðal fyrir hæfniviðmið 

markaðsfólks. Í rannsókninni voru markaðsstjórar beðnir að meta mikilvægi þeirrar 

hæfni sem væri nauðsynleg í starfi. Mátu þeir samskiptahæfni einna mest en þar á eftir 

kom nauðsyn þess að búa yfir hugmyndaauðgi til nýsköpunar og mikilvægi almennar 

stjórnunar. MSSSB könnunin gefur til kynna mikilvægi félagslegrar hæfni og annarra 

persónulegra hæfniþátta (soft skills)  (Dacko, 2006; Melaia, Abratt, Bick, 2008; 

MSSSB, 2004).  

Hér lýkur fræðilegum kafla ritgerðarinnar en markmiðið með honum er að 

varpa ljósi á þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á hæfni markaðsstjóra. Á Íslandi 

hefur ekki verið gerð rannsókn áður meðal markaðsstjóra á því hvaða hæfni þeir þurfi  

að búa yfir og hvað þeir telji að skipti mestu máli.  
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Tilgangurinn með þessari rannsókn var fyrst og fremst að svara 

rannsóknarspurningunni „Hvaða hæfni telja markaðsstjórar mikilvægt að þeir búi yfir 

í starfi sínu?“. Rannsakandi valdi að notast við eigindlega rannsókn til að svara 

spurningunni. Ástæða þess er sú að slík rannsókn er mjög viðeigandi þegar ekki er 

vitað fyrirfram hvað viðfangsefnið hefur að geyma og hefur lítt verið rannsakað.  



5 Aðferðafræði 

 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðina á bak við eigindlegu rannsóknina sem var 

framkvæmd. Gerð verður grein fyrir tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar,  

rannsóknaraðferð, þátttakendum, gagnasöfnun auk skráningar og úrvinnslu gagna.  

Áður en eigindleg rannsókn var gerð þótti rannsakanda áhugavert að vita hvaða 

hæfnikröfur væru almennt settar fram í atvinnuauglýsingum á Íslandi. Rannsakandi 

safnaði saman atvinnuauglýsingum sem fengust frá ráðningastofunum Capacent og 

Hagvangi yfir störf markaðsstjóra sem auglýst voru á árunum 2005-2009 og greindi 

niður hæfnikröfur eftir tíðni (hversu oft þær væru nefndar) og mikilvægisröð. 

Samkvæmt atvinnuauglýsingunum var í öllum tilfellum gerðar kröfur um að 

markaðsstjóri þyrfti að hafa háskólamenntun en ekki var alltaf greint frá því á hvaða 

sviði sú menntun ætti að vera en ef það var nefnt var óskað eftir viðskiptafræðingum 

eða markaðsfræðingum og í þeim tilfellum þar sem markaðsstjóri fellur beint undir 

stjórn forstjóra og hefur setu í framkvæmdastjórn var oftast krafist 

framhaldsmenntunar MS/MBA.  

Mikilvægi reynslu var nefnd í öllum tilfellum og þá oftast tekið fram að reynslan 

væri áskilin af sambærilegu starfi. Eftir kröfur um menntun og reynslu var lögð rík 

áhersla á að markaðsstjóri hefði yfir að búa hæfni í mannlegum samskiptum, væri 

sjálfstæður í vinnubrögðum, verkefnadrifinn, hugmyndaríkur, skipulagður og 

fjölhæfur. Kostur var ef viðkomandi væri hæfur til að vinna undir álagi, væri 

markaðsdrifinn og metnaðarfullur. Með þessar upplýsingar að leiðarljósi lagði 

rannsakandi af stað. 

 

5.1 Viðmælendur  

 

Viðmælendur í rannsókninni voru markaðsstjórar sem störfuðu hjá 10 af 100 stærstu 

fyrirtækja landsins samkvæmt úttekt Frjálsrar verslunar árið 2009. Viðtölin fóru fram í 

október- og nóvembermánuði 2009. 

Leitast var við að tala við markaðsstjóra fyrirtækja á mismunandi starfsvettvangi 

til þess að geta fundið út hvaða hæfniþættir væru sameiginlegir. Hér fyrir neðan eru 

bakgrunnsupplýsingum viðmælenda.  
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Tekin voru viðtöl við fimm konur og fimm karla og var meðaldur viðmælenda 38 

ár en elsti viðmælandi var 46 ára og sá yngsti 29 ára. Níu af tíu viðmælendum voru 

með háskólagráðu og sex viðmælenda höfðu lokið meistaraprófi í viðskiptafræði 

greinum, þar af voru þrír með MBA gráðu.  

Að meðaltali höfðu markaðsstjórarnir starfað í sex ár hjá viðkomandi fyrirtæki en 

sá sem hafði unnið lengst hafði starfað þar í 14 ár en sá sem hafði unnið styðst í 9 

mánuði.  Setja má fram að hinn dæmigerði viðmælandi sé 36 ára kona eða karl sem 

starfar í Reykjavík, hefur góða reynslu í markaðsmálum eða allt að sex ár (og er þar 

undanskilin starfsreynsla í markaðsmálum hjá öðrum fyrirækjum). Hann/hún vinnur 

aðallega við að markaðssetja vörur og þjónustu á innanlandsmarkaði þrátt fyrir að 

fyrirtækið geti verið undir erlendu vörumerki eða haft starfsemi víða um heim. Þessi 

einstaklingur hefur sjö undirmenn í markaðsdeild. Í átta af fyrirtækjunum voru 

stöðugildi fleiri en 300 og teljast þau því stór. Í hinum fyrirtækjunum tveimur voru 

stöðugildin á milli á milli 150-300 og teljast því meðalstór. 

Sundurliðun á þeirri atvinnugrein sem fyrirtæki viðmælenda starfa í má sjá töflu 5. 

 

Tafla 5. Sundurliðun á atvinnugrein fyrirtækis viðmælenda 

Atvinnugrein Viðmælendur Tegund markaðsfærslu 

Banki 1 Þjónusta 

Lyfjafyrirtæki 1 Vöru/þjónusta 

Framleiðslufyrirtæki/heildsala 1 Vöru/þjónusta 

Tryggingar 1 Vöru/þjónusta 

Framleiðslufyrirtæki/heildsala  1 Vöru/þjónusta 

Olíufélag 1 Vöru/þjónusta 

Samgöngufyrirtæki 1 Þjónusta 

Framleiðslufyrirtæki hátækni 1 Vöru/þjónusta 

Fjarskiptafyrirtæki 1 Vöru/þjónusta 

Smásala 1 Vöru/þjónusta 
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5.2 Viðtöl 

 

Í þessari rannsókn var stuðst við viðtalsramma sem notast var við í rannsókn Melaia, 

Abratt og Bick (2008) sjá viðauka 2. Spurningalistinn þótti gagnlegur þar sem hann 

kallar fram opin svör við þeirri spurningu sem rannsakandi var að leita svara við. Var 

hann hafður uppi við í viðtölunum til að halda samræmi í svörum markaðsstjóra. 

Þegar ástæða þótti til var skotið inn spurningum sem ekki voru á listanum og stundum 

var spurt nánar út í það sem rætt var um. Viðtölin tóku því oft á sig mynd óformlegs 

samtals frekar en formlegs viðtals.  

Rannsóknin var kynnt í tölvupósti sem var sendur á þátttakendur. Þar var 

tilgangur og markmið rannsóknarinnar kynnt og jafnframt óskað eftir viðtali. 

Viðbrögð viðmælenda voru almennt mjög góð og eftir að þeir höfðu samþykkt viðtal 

fengu þeir að velja bæði tíma og dagsetningu sem hentaði þeim best.  

Öll viðtölin fóru fram á vinnustöðum viðkomandi í Reykjavík og nágrenni og 

tók hvert viðtal um það bil 90 mínútur þrátt fyrir að það hefði verið áætlaður styttri 

tími eða um 45 mínútur. Þegar á staðinn var komið var tilgangur rannsóknarinnar 

kynntur að nýju og útskýrt fyrir viðmælendum hvað fælist í hugtakinu hæfni. Til þess 

að viðtalið yrði óhlutdrægt voru ekki gefnar uppi neinar upplýsingar um niðurstöður 

fyrri rannsókna á þeim hæfniþáttum sem oftast væru nefndir og þurftu því 

viðmælendur að lýsa með eigin orðum þeirri þekkingu og færni/leikni sem þeir töldu 

mikilvæga í starfi sínu. Viðmælendum var sagt að ekki yrði getið neinna persónulegra 

upplýsinga í ritgerðinni og var fullum trúnaði heitið varðandi birtingu á viðtölum.  

Meðan á viðtalinu stóð og þegar viðmælendur höfðu nefnt flesta af þeim 

hæfniþáttum sem þeir töldu mikilvæga tók rannsakandi ásamt viðmælendum saman þá 

þætti sem þeim þótti vera mikilvægastir til að fá skýrari mynd af því hvað það væri 

sem skipti mestu máli meðal markaðsstjóranna. Tilgangurinn var að draga upp skýrari 

mynd bæði fyrir viðmælanda og rannsakanda en töluverðan tíma gat tekið að komast 

að kjarna málsins. Í upphafi viðtals voru gjarnan taldir upp þeir hæfniþættir sem 

markaðsstjóri taldi skipta máli en þegar viðtalið fór að taka á sig frekari mynd var ekki 

óalgengt að viðmælandi ætti það til að draga til baka eða draga úr mikilvægi þeirra 

þátta sem upphaflega höfðu verið nefndir.  Í lok hvers viðtals var staldrað við og 

rannsakandi bað viðmælendur um að leggja mat á hvað það væri sem skipti þá mestu 

máli og hvers vegna. Auðveldaði þetta nokkuð úrvinnslu gagna. 
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5.3 Úrvinnsla gagna og greining 

 

Viðtölin sem tekin voru við viðmælendur voru hljóðrituð og síðan afrituð eins fljótt og 

mögulegt var, samdægurs eða daginn eftir að viðtal var tekið. Þótti það mikilvægt svo 

að upplýsingar glötuðust ekki og svo að vettvangur og upplifun rannsakanda af 

viðtalinu væri enn þá í fersku minni. Einnig voru upplýsingar um aðdraganda 

viðtalsins og hugleiðingar rannsakanda í lok þess skráðar.  

Greining gagna fór fram eftir að búið var að afrita öll viðtölin. Hún fólst í því 

að leitað var að beinum lýsingum markaðsstjóranna á þeim hæfniþáttum sem þeir 

nefndu sem mikilvæga. Þau voru valin bæði með tilliti til þess hvað rannsakandanum 

þótti athyglisverðast og skipta mestu máli til að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna. 

Rannsakandi tók saman öll þau orð, hugtök og lýsingar sem upp komu í 

viðtölum og greindi niður þar sem við átti í skilgreind hugtök sem upp hafa komið í 

fræðigreinum þar sem hæfni markaðsstjóra hefur verið rannsökuð, eins og greint var 

frá í kafla 4. Þessum hugtökum eru gerð skil í kafla 6 og viðmælendum gefin rödd. Er 

þá skýrt ítarlega frá þeim hæfniþáttum sem komu upp í viðtölum í að minnsta kosti í 

50% tilvika (John, Loken, Kim og Monga, 2006).  

 Gögnin voru marglesin yfir og þegar nokkur þekking hafði náðst hófst vinna 

við að flokka þau og draga saman í ákveðin hugtök sem flokkast undir almenna 

færni/leikni,  markaðsfræðilega þekkingu og annað en það eru þættir í umhverfinu eða 

persónueinkenni sem markaðsstjórar töldu skipta máli fyrir árangur.  

Eftir fyrsta viðtalið komu í ljós ákveðnir hæfniþættir sem skilgreindir voru af 

rannsakanda og þegar leið á viðtölin voru þeir bornir saman, þrátt fyrir mismiklar 

áherslur á mikilvægi þeirra.  

Þessi rannsókn, líkt og aðrar rannsóknir sem byggja á eigindlegum gögnum, hefur 

mótast og orðið til vegna hjálpsemi þeirra sem veittu viðtöl. Ljóst er að ákveðin 

ábyrgð hvílir á herðum rannsakanda við að koma sjónarmiðum þeirra á framfæri svo 

vel fari. Niðurstöður rannsóknarinnar eru því á ábyrgð höfundar skýrslunnar.



 

 

6 Rödd viðmælenda 

 

Í þessum kafla verður skýrt frá niðurstöðum úr viðtölunum sem voru tekin við 

markaðsstjórana.  Þar sem starfsvettvangur þeirra er mismunandi eftir starfsemi 

fyrirtækjanna og eðli atvinnugreinarinnar er eðlilegt að áhersluþættir séu ekki 

allsstaðar þeir sömu, en ljóst er þó að markaðsstjórar deila margir sameiginlegum 

skoðunum hvað varðar þá þekkingu og leikni/færni sem þeir telja nauðsynlega í starfi. 

Markaðsstjórarnir voru allir spurðir sömu spurninga og í sömu röð samkvæmt 

viðtalsramma. Í viðauka 3 má finna alla þá þætti sem nefndir voru í viðtölunum eftir 

mikilvægisröð. Í upphafi eru taldir upp þeir þættir sem oftast voru nefndir og þóttu 

hvað mikilvægastir að mati viðmælenda. Þegar lengra líður á listann koma fyrir þættir 

sem nefndir voru jafnvel aðeins einu sinni í viðtali og áttu oft einungis við í því 

fyrirtæki þar sem markaðsstjórinn starfaði.  

Í upphafi viðtala þegar fyrstu spurningunni hafði verið varpað fram, áttu 

markaðsstjórar það til að andvarpa djúpt, stara út í loftið eða þegja í stutta stund. Það 

var því strax ljóst að umræðuefnið væri ekki auðvelt og að markaðsstjórar væru alla 

jafna ekki mikið að velta því fyrir sér hvað það væri sem skipti mestu máli hvað 

varðar þekkingu og færni.  

Þar sem verið var að greina helstu hæfniþætti markaðsstjóranna sjálfra virtust 

þeir oft fremur tregir til svars í byrjun. Það var oft ekki fyrr en síðar í 

viðtalsrammanum þegar þeir voru beðnir að meta almennt hvaða hæfni eða kunnáttu 

markaðsstjórar þyrftu að búa yfir og ekki var lengur einblínt á persónulega hæfni 

þeirra að kraftur komst í viðtölin og góð umræða skapaðist.  

Niðurstöðum í kaflanum er skipt niður eftir í almenna færni, markaðsfræðilega 

þekkingu og aðra þætti sem auka möguleikana á að nýta sé þekkingu og færni í starfi.  

 

 

 

 

 



  

36 

 

6.1 Almenn leikni/færni markaðsstjóra 

 

Hér er fjallað um þá almennu leikni/færni sem markaðsstjórar telja nauðsynlegt að búa 

yfir í starfi sínu til að ná árangri. Um er að ræða leikni/færni sem almennt eru talin 

nauðsynleg fyrir stjórnendur.  

 

6.1.1 Samskiptahæfni 

 

Markaðsstjórarnir töldu hæfni í mannlegum samskiptum vera gríðarlega mikilvæga. 

Samskiptahæfni kom upp ítrekað í öllum viðtölum og í tengslum við nær alla þá þætti 

sem snúa að starfi markaðsstjóranna. Viðmælendur töldu að hæfni í mannlegum 

samskiptum væri nauðsynleg fyrir árangursríkt markaðsstarf og var þá átt við bæði 

innra og ytra markaðsstarf.  

 

Í máli viðmælenda kom fram að það sé eitt af hlutverkum markaðsstjóra að 

hafa jákvæð og hvetjandi áhrif á umhverfi sitt, kveikja eldmóð og virkja starfsmenn 

innan skipulagsheildarinnar sem og samstarfsaðila.  

 

Markaðsstarf snýst fyrst og fremst um samstarf, teymisvinnu og heildina.  

Hlutverk markaðsstjórans er að kveikja elda og reka hjörðina. Góður 

markaðsstjóri nær árangri ef að hann hefur yfir að búa hæfni í mannlegum 

samskiptum, getur vakið upp áhuga og löngun meðal samstarfsmanna til að 

gera betur og ná settum markmiðum. 

 

Annar viðmælandi fær orðið og leggur þar áherslu á innra markaðsstarf: 

  

Allir starfsmenn leggjast á eitt að ná settu markmiði, vinna saman og hjálpast 

að. Við í markaðsdeildinni vinnum mikið með mannauðssviði og hefur það 

þróast meira þannig í seinni tíð ... sem er gott því þetta er svo nátengt. Vinnan 

byrjar alltaf hér innanhúss, fólkið er það sem skiptir máli og viðhorf þess. 

 

Markaðsstjórarnir töluðu um að samskiptahæfni væri þeim einkar mikilvæg 

þar sem þeir væru gjarnan tengiliðir við marga hagsmunaaðila í stærri verkefnum og 
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áttu þar við samstarfsmenn og aðra stjórnendur. Markaðsstjórarnir nefndu að í daglegu 

starfi kæmu þeir oft að ýmsum verkefnum sem ekki væri endilega skilgreind sem 

markaðsmál. Þeir þyrftu að hafa áhrif og geta leitt aðgerðir innan fyrirtækisins. 

Nefndu þeir þar þætti eins og breytingar á vinnubrögðum starfsfólks, breytingar á 

ferlum og vinnuskipulagi en ekki væri óalgengt að markaðsstjórar þyrftu að standa 

fyrir því að tryggja betri útfærslu í markaðsstarfinu, til dæmis til að kalla fram betri 

þjónustu eða stytta afgreiðsluferla. Oft væru þetta mikilvægar aðgerðir innan 

fyrirtækisins en ekki alltaf vinsælar meðal samstarfsmanna þeirra. Töldu þeir að til 

þess að geta stýrt slíkum verkefnum og til að þau yrðu árangursrík væri nauðsynlegt 

að búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum auk leiðtogahæfni og getu til að stýra og 

styðja. 

 

Mér finnst mannleg samskipti vera á toppnum, þau skipta langmestu máli, það 

kemur fram í svo mörgu. Í mínu starfi hefur  alltaf verið lögð mikil áhersla á 

að draga alla með, við horfum á það sem samstarf, teymisvinnu og heild. Til 

að geta síðan náð að drífa alla með þá skiptir höfuðmáli að vera hæfur í 

mannlegum samskiptum ... kveikja eldamóð, virkja fólk. Slíkt endurspeglast út 

á við í textum í auglýsingum og öllu öðru sem fyrirtækið gerir. Samstarfið og 

samskiptin eru þá síðan „make or break“ hvort  að það virkar sem við erum 

að gera. 

 

6.1.2  Færni í töluðu og rituðu máli 

 

Þrátt fyrir að í þessi þáttur hafi ekki verið metinn sem sá mikilvægasti telja 

markaðsstjórar það skipta miklu máli að þeir geti á skilvirkan hátt komið hugmyndum, 

hugsunum og upplýsingum á framfæri. 

Nefndu þeir að nauðsynlegt væri fyrir markaðsstjóra að búa yfir færni í töluðu 

og rituðu máli þar sem öflugt markaðsstarf byggðist á því að viðskiptavinum séu 

veittar upplýsingar hvort sem væri í ræðu eða riti. Margir nefndu þó að allir 

stjórnendur þyrftu að búa yfir færni í töluðu og rituðu máli en ekki bara 

markaðsstjórar.   

 

Það skiptir máli fyrir alla stjórnendur að geta komið frá sér upplýsingum hvort 

sem það er í töluðu eða rituðu máli, það bara skiptir höfuðmáli í starfinu. Ef  
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þeir standa sig ekki í því verður upplýsingaflæði af skornum skammti og það er 

nú ekki beint vænlegt til árangurs og alls ekki í markaðsstarfi. 

 

Markaðsstjórarnir sögðust nánast daglega þurfa að senda frá sér upplýsingar, 

fyrirspurnir eða efni í rafrænum samskiptum en einnig væri um að ræða dagleg 

samskipti við almenna starfsmenn, stjórnendur og samstarfsaðila eins og 

auglýsingastofur og miðla. Einnig þyrftu þeir að standa fyrir kynningum á 

niðurstöðum markaðsrannsókna, auglýsingaherferðum sem og kynna nýjar vörur eða 

þjónustu. 

 

Textaskrifin skipta gríðarlegu máli, þrátt fyrir að ég sé með góðan stuðning af 

góðu fólki sem er gott og hefur næmt auga fyrir texta og gott vald á málinu 

mæltu og skrifuðu tel ég mig þurfa að vera mjög færa í því að skrifa.  

 

Markaðsstjórnum fannst mikilvægt, þegar til dæmis væri um  að ræða 

auglýsingaherferðir á vegum fyrirtækisins að gerast „sölumenn“ og setja kraft í að 

koma frá sér upplýsingum og selja hugmyndina með áhrifamiklum kynningum og 

með eftirtektarverðum hætti getað miðlað því efni sem væri til umfjöllunar.  

 

Ef að markaðsstjóri er óframfærinn, þá er hann eflaust ekki í rétta starfinu. 

Markaðsstjóri þarf alltaf að geta staðið fyrir máli sínu, kynnt hugmyndir sínar 

og starfsemi hvort sem er í ræðu eða riti.  

 

6.1.3 Skipulagshæfni/útsjónarsemi  

 

Markaðsstjórarnir nefndu að þeir þyrftu að búa yfir ákveðinni skipulagshæfni og 

útsjónarsemi þegar þeir ræddu um starf sitt og töldu þeir að í raun væri nauðsynlegt að 

geta unnið að mörgum, mjög ólíkum verkefnum á sama tíma. Starfið væri fjölbreytt 

og þyrftu  markaðsstjórarnir oft að vinna verkefni sem ekki endilega væru skilgreindur 

þáttur innan þeirrar starfslýsingar. Félli það því oft í þeirra hlutskipti að finna þessum 

verkefnum farveg hvort sem þeim líkaði það betureða verr.  
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Öll mál enda hjá markaðsstjóranum sem oft taka tíma að þvælast um og það  

endar oft á borðinu hjá markaðsstjóranum að leita að áfangastað... það segir 

sig á sama hátt að hjarta fyrirtækisins slær í markaðsdeildinni. 

  

Mörgum fannst það miður hversu oft þetta gerðist en of algengt væri að 

dagurinn færi í önnur verkefni en áætlað var í upphafi og þyrfti þá að vinna þau 

samhliða brýnni verkefnum. Álagið væri oft mikið og mörgum verkefnum að sinna og 

því væri stundum erfitt að segja til í dagslok að hverju hefði verið unnið allan daginn 

og væri ekki ósjaldan að þeir yrðu að vinna upp daginn sinn í kvöldvinnu eða um 

helgar. Þrátt fyrir það töldu markaðsstjórarnir það vera mikilvægt að markaðsfólk gæti 

unnið í mismunandi  verkefnum samtímis hvort sem um er að ræða „sérstök“ 

markaðsleg verkefni eða önnur almennari. Í raun væri það hlutverk markaðsstjóra og 

starfsfólks markaðsdeilda að geta sett sig inn í mismunandi aðstæður innan sem utan 

fyrirtækisins. 

 

Ég held að það tilheyri hlutverki mínu sem markaðsstjóri að vera inn í 

mörgum málum og það hefur allavega alltaf verið þannig að ég þarf að vinna 

að mörgu á sama tíma hvort sem það er eitthvað sem tilheyrir sérstaklega 

markaðsdeild eða hvað en stundum koma dagar þar sem maður er komin í 

störf þar sem maður klórar sér í hausnum og hugsar; á ég að vera að gera 

þetta? 

 

Ýmislegt var nefnt sem markaðsstjórar höfðu jafnvel ekki mikla þekkingu á en 

tengdist oft verkefnum þeirra og þeir þyrftu að setja sig inn í. Þættir sem m.a. voru 

nefndir voru samningatækni, flutningamál, meiri þekking á lagaumhverfi, eignaréttur 

og ýmislegt annað sem markaðsstjóri þyrfti að afla sér vitneskju um. 
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6.2 Markaðsleg færni 

 

Með markaðslegri færni er átt bæði við þá þekkingu og færni/leikni sem 

markaðsstjórarnir telja mikilvægt að hafa yfir að búa til að innleiða og stýra 

árangursríku markaðsstarfi í fyrirtækjum.  

 

6.2.1 Stefnumiðuð markaðsáætlanagerð og innleiðing  

 

Viðmælendur nefndu gjarnan mikilvægi þess að geta mótað stefnu í markaðsmálum 

og unnið eftir henni. Markaðsstjórar nefndu mikilvægi þess að hugsa markaðsstarf 

fram í tímann og hafa þekkingu á almennri áætlanagerð. Töldu þeir að stefnumiðuð 

markaðsáætlanagerð væri eðlileg í stjórnun markaðsstarfs og annað væri fremur 

óeðlilegt. Viðmælendur ræddu þó um að þessir tímar sem nú væru gerðu þeim erfiðar 

fyrir en áður að gera áætlanir og standa og falla með þeim: 

 

Ég hef mikla samúð með þeim markaðsstjórum sem ekki geta gert neinar 

áætlanir og þá er bransinn þannig að erfitt eða ómögulegt er að gera 

markaðsáætlanir þar sem ekki er vitað um framhaldið. Eflaust eru ekki mörg 

fyrirtæki sem leggja jafn mikla áherslu á markaðsáætlanir og við...en við 

leggjum mikla vinnu í þetta sem og kynningar á henni og tryggjum að markmið 

séu skýr.  

 

Þeir markaðsstjórar sem höfðu aflað sér frekari menntunar í markaðsmálum töldu 

menntunina skipta máli til að ná upp ákveðinni hæfni til að geta beitt helstu tækjum og 

tólum markaðsfærslu,  svo sem markaðsráðunum, það nýttist alltaf vel í starfi: 

 

Markaðsstjórar verða að hafa grunnþekkingu á faglegu markaðsstarfi í heild 

sinni. Þeir verða að vita út á hvað auglýsingar ganga, hvað það er sem vekur 

athygli og hjá hverjum. Maður býr alltaf að grunninum [í markaðsfræðum] þó 

maður noti ekki neinar kenningar endilega daglega eða telji sig ekki gera það, 

en það er alltaf bakvið eyrað.  
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Annar bætti við að grunnurinn að vel útfærðri markaðsfærslu væri tengingin við 

fræðin: 

 

Í mínu fyrirtæki er lögð mikil áhersla á faglegt markaðsstarf ,maður verður að 

hafa yfirsýn yfir heildina... skiptir máli að það sé gott samband á milli deilda 

um hvað sé í gangi, maður þarf að vera inn í öllum málum  til að geta gert 

áætlanir... markaðsstjóri þarf að hafa áhrif á sölumálin og verðlagningu. Ég 

held að maður sé alltaf að notast við hin fjögur p. [Markaðsráðarnir] 

 

Markaðsstjórarnir lögðu þó áherslu á að þeir gætu ekki verið einir ábyrgir fyrir 

öllum þessum þáttum og þess væri almennt ekki krafist í stærri fyrirtækjum, þeir 

kæmu sjaldnast að ákvörðun um verðlagningu eða dreifingunni heldur bæru mesta 

ábyrgð á markaðssamskiptum. Þeir töluðu um að mótun stefnu væri þáttur 

heildarinnar og væri því mikilvægt að markaðsstjórar fengju sveigjanleika og vald til 

ákvarðanatöku en það væri einn lykilþáttur til að geta gert öfluga markaðsáætlun og 

innleitt hana.  Markaðsstjórar töldu sig þurfa að vera í nánum tengslum við yfirstjórn 

og hafa vitneskju um almenna stefnu fyrirtækisins og ákvarðanir til að geta yfirhöfuð 

sinnt þessum þætti sem skyldi. Stefnumiðuð markaðsfærsla væri aðeins fínt orð á 

blaði ef ekki væri til staðar stuðningur stjórnenda og skilningur þeirra á markaðsstarfi.  

 

Sko ég er búin að hafa þrjá forstjóra á einu ári og það hefur sko ekki 

auðveldað manni að móta neina stefnu í markaðsmálum eða við 

ákvarðanatöku þar sem áherslur þeirra [forstjóranna] eru svo mismunandi. 

Þetta er búið að valda okkur miklum erfiðleikum í mótun markaðslegrar 

stefnumótunar og hefur það einkennt allt okkar markaðsstarf...það er fremur 

þreytandi til lengdar að þurfa stöðugt að taka nýjar ákvarðanir í markaðsstarfi 

einungis til að þóknast öðrum...oft eru teknar ákvarðanir af stjórnendum eða 

yfirstjórn sem byggja meira á  tilfinningu en rökvísi.  

 

Viðmælendur tóku það fram að mikil breyting hefði orðið á síðustu árum hvað 

stefnumiðun í markaðsfærslu varðar en lögð væri mun meiri áhersla á að móta faglega 

stefnu í markaðsmálum í stað þess að vaða áfram eins og þeir töldu að gert hefði verið 

oft áður.  
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Oft fannst mér það vera þannig að það væri bara ákveðið á hlaupum hvað 

væri verið að fara að gera, búið var að hanna vöruna og svo var það okkar [í 

markaðsdeild] að búa til efni til að koma henni á framfæri, efnið var bara 

pantað. Þá kom maður ekkert að því að vinna í að greina markaðinn fyrir 

þessa vöru, það var kastað til höndum og lítil vinna lögð í það að finna út hver 

væri raunverulega markhópurinn....en sem betur fer hefur þetta breyst mikið. 

 

Annar viðmælandi tekur undir þetta og segir: 

Það var viss árátta hér stundum að þegar samkeppni fór harðnandi eða nýr 

aðili kom á markað var bara hlaupið til með tilheyrandi látum og þarfir 

viðskiptavina hreinlega gleymdust í þeim slag sem myndaðist og fór þá af stað 

hörð barátta til að ná athygli. Þess konar stefnuleysi er sem betur fer á 

undanhaldi, því fylgir bara rugl kostnaður og skilar ekki neinum árangri. 

  

Markaðsstjórarnir töldu almennt að vægi þeirra væri því orðið meira innan 

fyrirtækisins og þeir tækju nú meiri þátt í stefnumótun og þess vegna væri auðveldara 

að móta stefnu í markaðsmálum sem væri samofin stefnu fyrirtækisins. Aukin krafa 

væri um að taka mikilvægar stefnumiðaðar ákvarðanir, oft undir miklu álagi og við 

erfiðar aðstæður og væri það erfitt ef þeir hefðu ekki allar tilskildar upplýsingar. 

Rannsakanda lá forvitni á að vita hvað hefði valdið þessum straumhvörfum sem 

markaðsstjórar ræddu um og voru þeir flestir sammála um að það væri aukin þekking 

og áhugi yfirstjórnenda á hlutverki markaðsstarfs sem og viðurkenning á mikilvægi 

þess.  

 

Stöðugar breytingar á markaði og aukin samkeppni gerði einnig meiri kröfur 

um  mótun stefnu að mati markaðsstjóranna og væri eflaust draumastaðan að geta 

fryst umhverfið í örlítinn tíma, geta sest niður og  unnið skipulega að mótun stefnu og 

innleiðingu hennar.  

 

Ef að markaðsstarfið væri niðurneglt í áætlunum væri starfið ekki eins 

spennandi. Að vinna í markaðsmálum á öflugum samkeppnismarkaði er eins 

og að keppa í íþróttum, markaðsstarf er keppni og hentar vel fólki sem hefur 

mikið keppnisskap. Ef það væri of augljóst hver ynni þá keppni væri starfið 
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ekki eins ánægjulegt. Markaðsstjórar eru almennt markmiðadrifnir 

einstaklingar og markmiðin koma fram á markaðsáætlun. Það er síðan útkoma 

út úr markaðsáætluninni sem er eitthvað lokamarkmið hvort sem það væri 

sala, hagnaður, framlegð, lítrar eða annað sem skipti máli. 

 

Í tengslum við umræðu um stefnumótun í markaðsmálum og framkvæmd var gjarnan 

rætt um þá þekkingu og reynslu sem markaðsstjórar töldu sig þurfa að búa yfir til að 

öðlast hæfni í að innleiða faglegt markaðsstarf. Þekking og leikni/færni kæmi með 

reynslunni og eins og áður var nefnt þá kæmi reynslan með tímanum sem varið væri í 

starfi.  Markaðsstjórar töldu nauðsynlegt að hafa áhuga starfsemi fyrirtækisins sem 

þeir störfuðu hjá og hafa þekkingu á markaðnum og á samkeppninni.  

Viðmælendur töluðu margir um að grunnþekking í markaðsfræðum væri 

nauðsynleg. Þegar rannsakandi spurði frekar út í skilgreiningu á því hvað væri 

grunnþekking var oftast nefnt sem dæmi að þeir þyrftu að þekkja og skilja 

markaðsráðana og hvernig þeir væru notaðir. Þrátt fyrir það viðurkenndu flestir að 

starf þeirra væri oftast einskorðað við einn hluta þeirra eða vegsaukann eins og hann 

er kallaður á íslensku. Markaðsstjórar töldu það einnig nauðsynlegt að hafa góða 

þekkingu á öllum helstu hugtökum markaðsfræðinnar og hafa nokkuð vit á því um 

hvað markaðsfræðin snérist. Nefndu þeir þar þætti eins og framboð og eftirspurn, 

miðað markaðsstarf og markaðsráðanna sem dæmi um þekkingu á markaðsmálum. 

Dæmi voru um að viðmælendur hefðu ekki hlotið neina menntun né haft sérstaka 

þekkingu í markaðsfræðum áður en þeir tóku við starfi markaðsstjóra en höfðu þó 

lokið stjórnunarnámi, en ekki hefði verið gerð sérstök krafa um menntun í 

markaðsfræðum af atvinnurekendum. Viðurkenndu þeir að skortur á markaðslegri 

þekkingu væri að vissu leyti hamlandi.  

 

Þegar ég var komin með nokkra reynslu [sem markaðsstjóri] fór ég í 

markaðsfræðinám og það hjálpaði mér mikið og ég sá ljósið. Það fyllir mann 

öryggi í starfi þegar maður veit og skilur betur fræðin. Verður öruggari með 

þig og maður veit að maður er að gera rétt. Þrátt fyrir að maður nýti fræðin á 

vissan hátt er engin „manuall“ sem hjálpar til í starfi. Ég get alveg séð fyrir 

mér að þó einhver sem hefur aldrei lært neitt í markaðsfræði geti verið frábær 

markaðsmaður...en vissulega styrkir hitt. 
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Markaðsstjórarnir töldu að gott væri að hafa menntun í markaðsfræðum eða þekkingu 

en ítrekuðu þó gjarnan að hún væri aðeins lítill hluti af starfinu sjálfu og auðvelt væri 

að auka þekkingu sína í markaðsmálum með reynslunni. Markaðsfræðin væri alls ekki 

einskorðuð við háskólanám og fæstir töldu tilefni til þess að stunda langskólanám í 

markaðsfræðum til að uppfylla kröfur um þekkingu á fræðunum. 

 

6.2.2 Alþjóðamarkaðsfærsla 

 

Markaðsstjórarnir voru spurðir hversu mikilvægt þeim þætti að búa yfir hæfni til 

markaðsfærslu á alþjóðamarkaði en það hefur verið talið mikilvægt þegar einblínt 

hefur verið á framtíðarkröfur um hæfni markaðsstjóra.  

Í ljós kom að almennt er lítil áhersla meðal íslenskra markaðsstjóra á 

alþjóðamarkaðsfærslu og væri það fyrst og fremst vegna þess að flest fyrirtæki 

einblíndu á markaðsfærslu innanlands. Þeir sem fengust við markaðsfærslu á 

erlendum mörkuðum töldu að almenn hæfni í alþjóðamarkaðsfærslu væri mikilvæg en 

almennt væri ekki litið á hana sem sérstök  vísindi og áttu þeir þá við að almennt væri 

ekki beitt neinni sérstaklega skilgreindri aðferðafræði við að fara á nýja markaði. Þó 

þyrfti að lesa að lesa markaðinn og notast við markaðsrannsóknir og greiningar á 

markaðsaðstæðum og tækifærum áður en vara eða þjónusta væri sett á markað 

erlendis.  

 

Okkur [Íslendingum] hættir til að meta alla markaði á sama hátt og beita bara 

þeim aðferðum sem við þekkjum best. Það var kannski þessi afstaða sem kom 

okkur í drullusvaðið þá meina ég þegar útrásin var sem öflugust, þá bara 

hlupu þeir af stað eins og rollur og æddu um allt án þess að setja niður nokkra 

áætlun...eða þannig finnst manni það allavega núna. Ég held svona almennt að 

Íslendingar sé vel mettir af sjálfstrausti og búi yfir slatta af egói en þá vantar 

að vinna eftir ákveðinni stefnu og hafa einhverja framtíðarsýn, þeir bara hugsa 

fyrir vikuna og kunna ekkert að plana. 

 

Á hinn bóginn sögðu margir markaðsstjórarnir að þeir tækju mið af því hvernig unnið 

væri að ýmsum þáttum erlendis og þá sérstaklega í Bandaríkjunum og Bretlandi og 

væri reynt að nýta hugmyndir þaðan eins og við ætti. 
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Almenn þekking á markaðsfærslu væri nauðsynleg og var þá átt við þekkingu á 

markaðsferlinu sem slíku; greiningu (á tækifærum), hlutun markaðar, vali á 

markhópum, staðfærslu, og samvali markaðsráða. Þekking á þeim menningarsvæðum 

sem væri í sigtinu og gott samstarf við þarlenda aðila sem og góð tungumálakunnátta. 

Einnig væri mikilvægt að hafa vissa aðlögunarhæfni til að vinna á erlendum 

mörkuðum þar sem  ekki væri hægt að vinna þar eins og hér á landi. Hérlendis væri 

væri tiltölulega auðvelt að markaðssetja vöru og þjónustu og vegna smæðar væru 

markaðsrannsóknir nær óþarft fyrirbæri en erlendis væru þær mjög mikilvægar. 
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6.3 Önnur mikilvæg þekkingarsvið og árangursþættir að mati 

markaðsstjóra 

 

Hér hefur verið farið yfir þá þætti sem taldir voru mikilvægastir af viðmælendum hvað 

varðar hæfni þeirra til að ná árangri í markaðsstarfi. Margir fleiri þættir komu þó fram 

í röddum viðmælenda sem þóttu skipta miklu máli en tengdust ekki hæfni þeirra sem 

markaðsstjórar. Hér verður gerð grein fyrir þeim helstu. 

6.3.1 Verkefnastjórnun 

 

Markaðsstjórarnir sögðust meta hluta af starfi sínu til jafns á við starf verkefnisstjóra 

en það eina sem skorti á væri hin formlega þjálfun sem menntaður verkefnastjóri hefur 

hlotið. Verkefnastjórnun ætti því vera hluti af þjálfun eða menntun markaðsstjóra eða 

stærri hluti af stjórnunarnámi þar sem inn í það fag koma þættir sem eiga margt 

sammerkt með starfi markaðsstjóra.  

  

Markaðsstjóri þarf að geta unnið á sama hátt og verkefnastjóri og í rauninni 

er stundum erfitt að finna út hvaða sérhæfingu markaðsstjóri þarf að búa yfir 

en hann þarf allavega að geta skipulagt þau verkefni sem hann er með og deilt 

ábyrgðinni á aðra starfsmenn... því er nauðsynlegt að markaðsstjóri búi yfir 

skipulagi og hæfni til þess.  

 

Annar viðmælandi tekur undir þetta:  

 

Markaðsdeildin hér er hálfgerð rusldeild en hér fer ýmislegt fram sem enginn 

veit hvert á að fara og því er starfssemin fjölbreytt. Ábyrgðin liggur þó alltaf 

hjá mér að koma verkefnum á rétta staði svo það þarf vissa þekkingu til að 

geta stýrt verkefnum á rétta staði þó ég nái ekki endilega að kafa djúpt í 

þau...mesta vinnan er síðan að fylgja þeim eftir og sjá að þau hafi verið kláruð 

svo þetta [starfið] er oft hálfgerð verkefnastjórnun.  

 

Tekið var fram að sumum væri verkefnastjórnun eðlislæg og ættu þeir auðvelt með að 

greina kjarnann frá hisminu og starfa eftir ströngum skilgreiningum. Þeim væri það 

eðlislægt að vinna eftir áætlun, forritum, tíma og öðru meðan aðrir þurfa beinlínis að 



  

47 

 

læra það og fá þjálfun í því. Verkefnastjórnun er almennt stór hluti af almennri 

stjórnun en markaðsstarf snýst mikið til um verk sem þarf að vinna innan ákveðins 

tíma og leiða til ákveðinnar niðurstöðu. 

  

Það er oft sagt að markaðsstarf sé lifandi starf og ég er sko hjartanlega 

sammála því og þó það sé kannski klisja þá hugsa ég þetta oft bara eins og 

lífið sjálft... en það má líkja mörgum verkefnum markaðsstjóra þannig að 

upphafið sé getnaðurinn, síðan meðgangan og þá fæðingin. Það erfiðasta í 

þessari heilögu þrenningu er svo að fylgjast með hvernig því gengur að fóta 

sig í lífinu og hafa þrautseigju og þol til þess. 

  

Markaðsstjórarnir töldu að til þess að það væri  auðveldar að vinna með þau verkefni 

sem þyrfti að sinna, þá þarf markaðsstjóri að hafa skýrt  vinnulag og skipuleggja sig 

vel. Hann þarf að gera tímaáætlanir og fylgja þeim eftir. Verkefni markaðsstjóra 

einkennast oft af tímapressu og þarf hann því að geta greint mikilvægi þeirra og 

forgangsraðað þeim.  

 

Það er erfitt að nefna eitthvað eitt sem skiptir máli hvað varðar kunnáttu eða 

markaðsstjóra en auðvitað skiptir máli að vera góður stjórnandi og búa yfir 

ákveðinni hæfni til að stýra fólki,verkefnum og líka svona ferlum, ég held að 

kannski svona almenn verkefnastjórnun sé mjög nauðsynleg í þessu starfi þar 

sem starfið snýr mikið af verkefnum og það að fá einhvern til að vinna þau.  

 

Viðmælendurnir töldu að gott væri að nýta sér tæknina til að auðvelda utanumhald um 

verkefni en margir sögðust nota töflureikninn Excel þar sem verkefnum væri raðað 

upp og þau tímasett. Innan verkefnastjórnunar kæmi síðan leiðtogahæfni, 

samskiptahæfni og skipulagshæfni en þetta væru allt nauðsynlegir þættir til að ná  

árangri. 
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6.3.2 Hugmyndaauðgi  

 

Markaðsstjórar töldu hugmyndaauðgi vega mjög þungt í starfi markaðsstjóra. Hún 

væri í raun ein af mikilvægustu þáttunum sem snéri að sérhæfingu markaðsfólks 

almennt. Frjósemi hugans væri nauðsynleg í starfi markaðsfólks og hæfni þeirra fælist 

í að nýta sér hugmyndaauðgi til verka í markaðsstarfi.  

 

Hugmyndasköpun er gríðarlega mikilvæg í markaðsstarfi,  að koma inn með 

nýjar hugmyndir, hvetja samstarfsmenn mína og halda utan um verkefnin já, 

það er aðallega hlutverk mitt. Ég held að sú hæfni sem er best fyrir 

markaðsstjóra sé hugmyndaauðgi... að hafa gott ímyndunarafl er nauðsynlegt 

til að vera góður markaðsstjóri. Markaðsstjóri þarf að kunna að bregðast við 

umhverfinu og geta komið með betri hugmyndir en samkeppnisaðilar. Síðan er 

það hvatningin, hvort sem það er þitt starfslið, auglýsingastofan eða aðrir það 

skiptir ekki máli, en það þarf að koma þessum hugmyndum síðan í framkvæmd.  

Með því móti  fá aðrir tækifæri til að fara upp úr meðalmennskunni ef  rétt er 

haldið á spöðunum.  

 

Annar viðmælandi tekur í sama streng og segir: 

Ég tel hugmyndaauðgi afskaplega mikilvæga fyrir fagið og mun mikilvægara 

fyrir starf markaðsfólks en fyrir mörg önnur störf. Ísland er lítill markaður og 

það þarf að nýta sér öll úrræði eins vel og hægt er. 

 

Markaðsstjórarnir nefndu þó að oft væri ákveðinn misskilningur sem fylgdi hugtakinu 

og skilningurinn væri sá að hugmyndaauðgi tengdist auglýsingum og kynningarefni 

eingöngu. En hér væri ekki átt við að markaðsstjóranum væri ætlað að fá hugmyndir 

að auglýsingum það væri fremur á hendi annarra sem væru sérhæfðari. 

 

Hugmyndaauðgi skiptir verulegu máli, þá meina ég bara svona almennt með 

að vera opin fyrir umhverfinu... ekki bara auglýsingahliðin heldur á allan hátt 

samfélagslega og svoleiðis...að kunna að nýta sér það sem er í gangi og sjá 

stóru myndina. Mér finnst það skipta máli með svona að taka sig ekki of 

hátíðlega, reyna að hafa gaman af hlutunum og byggja upp góðan anda.  
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Viðmælendur voru þeirrar skoðunar að með hugmyndaauðgi væri fremur átt við að sá 

fræjum innanhúss og rækta þau áður en aðrir taka að sér að vinna úr þeim. Hugmyndir 

þyrftu að koma frá markaðsstjóranum eða vörumerkjastjóranum.  

 

Markaðsstjóri sem er með sljóar hugmyndir eða leggur aldrei neitt til málanna 

er ekki góður markaðsstjóri. Það er hans hlutverk að skynja tækifæri, sjá nýjar 

leiðir og hugsa út fyrir boxið. Markaðsdeildin á að vera drifkrafturinn 

innanhúss, hún þarf að sýna árangur, segja frá markmiðum og fá lagerinn, 

móttökuna, dreifingaraðila og alla til að sjá og taka þátt í að ná 

lokamarkmiðum. Einstaklingur sem er ekki hugmyndaríkur hefur ekki tök á 

þessu. 

 

Einn viðmælandi nefndi að hann hefði í upphafi verið starfandi í annarri deild innan 

fyrirtækisins og hefði starfað þar um tíma þangað til forstöðumaður markaðsdeildar 

hafði tekið eftir hugmyndaauðgi hans, honum var boðið starf í markaðsdeildinni. Þar 

starfaði hann áður en hann tók við forstöðu deildarinnar. 

 

Ég tel það mjög mikilvægt að geta lagt fram hugmyndir því þær eiga heima svo 

víða og ef markaðsstjóri er ekki hugmyndaríkur og lélegur í samskiptum þá 

væri það frekar glatað. 

 

Annar viðmælandi tók í sama streng og sagði:  

Ef ég myndi nefna eitthvað sem væri einkennandi fyrir fólk sem starfar að 

markaðsmálum þá væri það ríkt hugarflug... það er því góður kostur. Menn 

verða þó að kunna að nýta sér þá hæfni og vinna með hana.. Það er ekki 

nægilegt að framleiða endalausar óraunhæfar hugmyndir og kunna svo ekki 

að vinna úr þeim...eða það að úrvinnsla þeirra er annað hvort svo ómöguleg 

eða kostnaðarsöm. Hugmyndir þurfa að vera raunhæfar og skapa virði fyrir 

fyrirtækið.  
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6.3.3 Reynsla  

 

Reynsla var ósjaldan nefnd í viðtölum þegar rætt var um hæfni markaðsstjóra. Hún er 

í raun ekki skilgreind sem hæfni er hún þó nátengd þeirri færni eða leikni sem 

markaðsstjórar öðlast eftir ákveðinn tíma í starfi og telst mikilvæg.  

Markaðsstjórarnir voru þeirrar skoðunar að þeir væru ekki orðnir færir fyrr en 

þeir hefðu öðlast reynslu í starfinu, það er öðlast getu til að leysa verkefni. Reynsla 

var talin mikilvæg í nær öllu sem viðkomandi þurfti að glíma við í starfi og voru 

eftirfarandi þættir nefndir; auglýsinga- og birtingamál, áætlanagerð, samningatækni, 

tæknileg verkefni og  upplýsingatæknimál. Eitt af því fáa þar sem reynsla lék ekki 

stóra hlutverk voru mannleg samskipti. Markaðsstjórarnir töldu að samskiptahæfni 

væri eitthvað sem „fólk byggi yfir eða ekki“. 

Markaðsstjórarnir nefndu gjarnan að þeir þyrftu að búa yfir vissu innsæi í 

markaðsstarfi en til að öðlast þetta innsæi þyrfti reynslu í starfinu. Reynsla væri byggð 

á þekkingu og með henni væri hægt að öðlast innsæi sem gjarnan væri notað við 

ákvarðanatöku. Innsæi væri ekki eitthvað sem menn hefðu í farteskinu beint úr skóla 

heldur byggðist innsæi á töluverðri reynslu.  

Nokkrir viðmælenda höfðu starfað í öðrum deildum áður en þeir tóku við starfi 

markaðsstjóra og sögðu það vera dýrmætt til að öðlast þekkingu á fyrirtækinu og 

umhverfinu. Þeir ítrekaðu þeir einnig að öll reynsla væri ómetanleg, hvaðan sem hún 

kæmi. 

Reynsla af atvinnulífinu og þátttaka í atvinnulífinu er gríðarlega mikilvæg. 

Góð víðtæk reynsla og fjölbreyttur bakgrunnur markaðsstjóra er oft 

bragðgóður kokkteill sem svínvirkar. Markaðsstjóri verður ekki góður nema 

hann kunni að stýra, hvort sem það er fólki eða verkefnum, en til þess þarf að 

búa yfir þekkingu og reynslu en reynslan gildir öllu... og svo hleðst þetta upp 

og maður getur talið sig vera orðin nokkuð færan.  

 

Viðmælendur lögðu áherslu á að best væri að búa bæði yfir menntun og góðri 

starfsreynslu en tóku þá fram að einhverstaðar yrði að byrja til að öðlast hana. 

 

Ef ég væri að ráða markaðsstjóra og valið stæði á milli markaðsstjóra sem 

hefði mikla reynslu og þá meina ég sem markaðsstjóri og hann væri góður og 

svo væri annar sem væri nýskriðin úr skóla, þá er ég nokkuð viss um að ég 
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myndi taka reynsluboltann fram yfir, kannski svolítið kaldhæðnislegt en það er 

bara svoleiðis að í þessu starfi er maður alltaf að bæta sig með aukinni 

reynslu og þekkingu á umhverfinu.  

 

Þegar markaðsstjóri hefði hlotið góða reynslu í þeim iðnaði þar sem hann starfaði var 

talið væri minni hætta á mistökum hjá honum og meiri líkur á að hann sýndi 

frumkvæði sem væri mikilvægt í markaðsstarfi.  

 

6.3.4 Markaðsleg hugsun  

 

Viðmælendur nefndu mikilvægi þess að allir starfsmenn fyrirtækisins þyrftu að búa 

yfir markaðslegri hugsun og að fyrirtækjabragurinn væri markaðshneigður til að það 

væri möguleiki að ná góðum árangri.  

 

Allir í fyrirtækinu þurfa að hafa það að sameiginlegu markmiði að 

markaðssetja vöruna eða þjónustuna...það þarf að vera sama markaðshugsun 

hjá öllum  hvort sem það er starfsmaðurinn á lagernum eða forstjórinn sjálfur. 

    

Markaðsstjórar lögðu áherslu á að almennt markaðsstarf yrði án efa mun 

erfiðara ef stjórn fyrirtækisins studdi ekki hlutverk markaðsdeildar eða hefði ekki 

skilning á starfi deildarinnar.  

 

Mér er alveg ljós þessi afstaða margra stjórnenda til markaðsmála, þar sem 

litið er á markaðsmál einungis sem kostnað og enginn skilningur er á því hvað 

þau skipta miklu máli. Ég er bara svo heppin að þekkja ekki þetta sjónarmið af 

eigin reynslu, hér er öllum ljóst að fyrirtækið hefði ekki náð þesum árangri ef 

ekki væri skilningur á öflugu markaðsstarfi.  

 

Viðmælendur nefndu að margt hefði breyst á síðustu árum og almennt hefði vægi 

markaðsstarfs aukist og fordómar minnkað eða eins og viðmælandi orðaði það: 

 

Hér [í markaðsdeild] erum við ekki lengur kölluð föndurdeild nema bara í 

algjöru gríni en það var stundum hérna áður að menn áttuðu sig ekki á því 
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hvað við værum að gera og tóku okkur því ekki mjög alvarlega, því er það viss 

sigur að fordómarnir gagnvart markasstarfinu virðast hafa minnkað.  

 

Markaðsstjórar sögðu þó jafnframt að enn væri nokkuð langt í land að þeim tækist að 

innleiða markaðslega hugsun og því miður myndi kreppan seinkað því enn frekar.  

 

Viðmælandi ítrekaði mikilvægi þess að markaðsstarf væri metið að verðleikum:  

 

Því miður þá hefur markaðsstarf víða orðið fyrir röskun vegna kreppunnar 

sem er ekki gott og hef ég reynsluna af því en í minni deild þurftum við að 

hagræða og voru uppsagnir í kjölfarið, nú erum við þrjú að vinna verk þar sem 

áður voru sjö. Þetta reynir auðvitað mikið á þolrifin og á þekkingu og hæfni 

þeirra starfsmanna sem eftir eru...til að halda uppi sæmilegu markaðsstarfi. 

Ég tel þetta ekki rétta áherslu á svona tímum þar sem nú á fremur að sækja á 

heldur en hitt.  

 

Markaðsstjórar voru þó nokkuð bjartsýnir á að með enn frekari menntun og fræðslu á 

sviði markaðsmála myndu stjórnendur og starfsmenn átta sig betur á mikilvægi þess 

að fyrirtæki hafi innanborðs einstaklinga sem búi yfir hæfni í markaðsmálum.  

 

6.3.5 Fagleg og félagsleg tengsl  

 

Markaðsstjórar voru sammála um að það væri gott fyrir þá að byggja upp tengsl. Það 

væri mikilvægt fyrir starfið. Þeir lögðu áherslu á að mæta á fyrirlestra og ráðstefnur 

sem tengdust markaðsmálum almennt. Íslenskt samfélag einkenndist oft af tengslum 

og væri það bæði gott og slæmt. 

Markaðsstjórarnir töldu það einnig brýnt að vera tengda við samfélagið og hafa 

þekkingu á því. Þeir þyrftu að hafa góða yfirsýn yfir markaðinn, fylgjast vel með öllu 

því sem væri að gerast og leiða markaðsstarf sitt eftir því sem væri í gangi hverju sinni 

og reyna að sjá tækifæri til að nýta sér þau til sóknar. Nefndu þeir oft að nota 

Facebook og aðra samfélagsvefi til að fylgjast með. Þeir töldu Facebook vera kjörið 

fyrir markaðsstjóra til að hlera skoðanir og greina þær áherslur sem væri í gangi 

hverju sinni og til að mynda betri tengsl við hugsanlega samstarfsaðila. Viðmælendur 

ræddu um það að einangrun væri ekki af hinu góða og þyrftu þeir að vera duglegir að 
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sækja fundi og ráðstefnur til að viðhalda tengslum við aðra markaðsstjóra og 

stjórnendur en það væri aldrei að vita hvenær það kæmi sér vel.  

 

Það er sko ekki verra að vita hver á hvað hérna á Íslandi, annars getur maður 

hreinlega lent í vandræðum og farið í samstarf með röngum aðilum eða 

þannig. Það er þó ekki búið að vera neitt grín að fylgjast með þessu, 

vinnuumhverfið er orðið svo flókið. En þá er líka gott að þekkja fólk sem er í 

viðskiptum.  

 

Annar viðmælandi bætti við þetta: 

 

Markaðsstjóri sem er með góð tengsl er nokkuð mikils virði, það er mjög gott 

að vera tengdur við marga fagaðila í bransanum. Það þarf að fylgjast vel með 

og vita hvert á að leita þegar maður leitar eftir samstarfsaðilum eins og til 

dæmis auglýsingastofu, birtingaraðilum eða öðru. Góð tengsl við rétta aðila 

geta hjálpað mikið til í  markaðsstarfi.  

 

6.3.6 Heiðarleiki 

 

Markaðsstjórar nefndu gjarnan að markaðsstarf væri keppni og markaðsstjórinn sjálfur 

væri oft mikill keppnismaður. En keppni fylgdi einnig krafa um heiðarleika og væri 

það mikill kostur í markaðsstarfi að búa yfir þeim eiginleika.  

 

Ég tel það skipta mjög miklu máli að markaðsstjóri sé heiðarlegur, mér þykir 

það ömurlegt þegar menn leggjast of lágt í markaðsstarfi og það kemur þeim 

pottþétt ekki vel seinna. Þeir bara gera allt til að koma sér og sínu að og eru 

ekkert að pæla í samfélaginu eða neinu, þeir bara vaða áfram og skeyta ekki 

um aðstæður eða afleiðingar.  

 

Einnig var rætt um það að markaðsstjóri væri heiðarlegur gagnvart samstarfsmönnum, 

yfirstjórn, fyrirtækinu og öðrum samstarfaðilum. Í öflugri samkeppni væri þessi þáttur 

mikilvægur og þá sérstaklega í litlu samfélagi eins og á Íslandi þar sem tengsl eru 

töluvert mikil. 
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Hérna [á Íslandi] þar sem allir tengjast öllum skiptir máli að koma þannig 

fram að maður geti staðið við það. Eins og ástandið er búið að vera er erfitt 

að spá fyrir um hvernig samkeppni þróast og svo þessar endalausu breytingar 

á eigendum fyrirtækja og þá er mikilvægt að vera sáttur við það sem maður 

hefur gert því það er aldrei að vita hver stjórnar fyrirtækinu á morgun og þá 

getur það skipt máli að hafa starfað af heilindum fyrir hönd fyrirtækisins. 

 

Markaðsstjórar nefndu gjarnan mikilvægi heiðarleika sérstaklega þegar rætt var um 

framtíðina og hvaða þættir myndu skipta þar mestu máli. Sögðu þeir að mikilvægt 

væri að markaðsstjórar gætu staðið og fallið með þeirri vöru eða þjónustu sem þeir 

væru að markaðssetja en jafnframt huga að velferð viðskiptavinarins og samfélagsins. 

Ef upp koma vandamál eins og galli í vörunni sem verið er að markaðssetja eða annað 

þarf markaðsstjórinn að vera skrefi á undan, koma fram af heiðarleika og viðurkenna 

mistök.  

Sá markaðsstjóri sem stundar bara harða sölumennsku og skeytir hvorki um 

umhverfið né afleiðingarnar, honum getur hvorki verið annt um sjálfan sig né 

fyrirtækið sem hann starfar fyrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

55 

 

6.4 Aðrar mikilvægar hæfnikröfur fyrir framtíðina  

 

Í viðtölunum voru markaðsstjórarnir spurðir hvað það væri sem þeir teldu skipta máli í 

framtíðinni. Hvort hæfnikröfur yrðu þær sömu eða hvort að þeir teldu breyttar áherslur 

væntanlegar sem hefðu áhrif á störf markaðsstjóra.  

 

6.4.1 Þekking á fjárhagsbókhaldi og töluleg færni  

 

Þegar markaðsstjórar voru spurðir hvaða hæfniþættir væru mikilvægir til framtíðar 

nefndu margir þekkingu á fjárhagsbókhaldi og tölulegra færni. Þeir töluðu um að 

hingað til hefði ekki verið lögð mikil áhersla á þennan þátt í starfi markaðsstarfi en nú 

væru breyttir tímar og því gerðar enn meiri kröfur til markaðsstjóra að bæta við sig 

þekkingu og auka færni í þessum þáttum.  

Þegar viðtölin fóru fram var í gangi áætlanagerð fyrir næsta ár og var því þessi 

þáttur ofarlega í huga margra. Ítarlegri áætlanagerð og aukin eftirfylgni væri mikilvæg 

og nauðsynlegt væri að geta staðið fyrir máli sínu hvað varðaði kostnað. Flestir hefðu 

getað komið sér undan, ef svo má segja að þurfa að leggjast djúpt yfir fjárhagshlið 

fyrirtækisins en eftir efnahagshrunið hefði komið upp enn meiri krafa frá 

yfirstjórnendum um að þeir stæðu klárir á þessum þáttum.  

Viðmælendur voru þó þeirra skoðunar að þetta væri jákvæð þróun og myndi 

einungis efla framlag þeirra og auka enn frekar þeirra skilning og auðvelda þeim að 

átta sig því hvernig fyritækið væri rekið.  

 

Ég held að það sé alveg bráðnauðsynlegt, á þessum tímum sem nú eru, að 

markaðsstjórar fari að setja sig meira inn í það hvaðan peningarnir koma og 

hvar eyðslan liggur, ég held að það sé öllum hollt til að skilja 

fyrirtækjareksturinn betur og taka þá líka meiri ábyrgð.  

   

Þrátt fyrir samdóma álit þeirra að aukin þekking og leikni/færni í fjárhagsbókhaldi 

væri af hinu góða töldu þeir þó að þetta mætti ekki verða of stór þáttur í starfi 

markaðsstjórans.  
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...það er fínt að setja meira vægi á að markaðsstjórar hafi eitthvað vit á 

peningum og í raun mjög gott mál, en það má þó ekki vera þannig að hlutverk 

þeirra verði bara að liggja yfir krónum og aurum...það er hlutverk annarra.  

  

Viðmælendur töldu að markaðsstjóra skorti oft fjármálaþekkingu eða leikni/færni sem 

óskað væri eftir og oft væri það einfaldlega ekki á þeirra áhugasviði. Í raun skiptust 

viðmælendur í tvo jafna hópa hvað varðar þennan þátt en annar hópurinn taldi að þessi 

aukna krafa um fjármálalega hæfni stæði þeim fyrir þrifum og væri það ekki gott ef 

einblínt væri á tölulæsi markaðsstjóra. 

 

Það er sko alls ekki hlutverk markaðsstjóra að vera einhver sérfræðingur í 

fjármálum það er nóg af öðrum aðilum til að liggja yfir því.  

 

Hinn hópurinn taldi að þessi aukna krafa, sem þeir fyndu fyrir, væri nauðsynleg en 

hingað til hefði verið gerð of lítil krafa til þessa þáttar og sá markaðsstjóri sem ekki 

hefði nokkuð góða þekkingu á fjármálum hefði lítið að gera sem stjórnandi 

markaðsmála.  

 

Hingað til hefur verið gerð lítil krafa til þess að markaðsfólk hafi eitthvað 

fjarmálavit... það hefur bara verið nóg að vera sæmilegur bissness maður, 

vera góður að búa til pening og búa til verkefni. En marga markaðsstjóra 

vantar fjármálahliðina til að ná á toppinn og þá meina ég sem forstjórar 

fyrirtækja. 
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6.5 Hefur markaðsleg færni áhrif á árangur fyrirtækja? 

 

Lokaspurningunni sem borin var upp í viðtölunum var ætlað að leiða í ljós hvað það 

væri sem skipti mestu máli hjá þeim fyrirtækjum sem hefðu staðið sig vel í 

markaðsfærslu á Íslandi. Lagði rannsakandi áherslu á að hann væri ekki að kanna 

hvaða fyrirtæki væri talin með íburðarmestu auglýsingaherferðir ársins né hefði mesta 

fjármagnið til markaðsfærslu heldur óskaði hann eftir því að viðmælendur reyndu að 

kafa örlítið dýpra og reyna að meta hvaða hæfni ætti helst þátt í velgengni þessara 

fyrirtækja.  

Mörg fyrirtæki voru nefnd en flestum þótti erfitt að svara þessari spurningu en 

auðveldara að meta þá sem hefðu verið hvað mest áberandi á auglýsingamarkaði. En 

eftir góða umhugsun komu fram þeir hæfniþættir sem markaðsstjórar töldu skipta máli 

og töldu þeir upp mörg fyrirtæki eða aðila sem þeim þótti hafa það til að bera sem 

þyrfti til að ná árangri.  

Margir nefndu fyrirtæki sem hefðu markaðsstjóra eða aðra stjórnendur sem 

sýndu frumkvæði og biðu ekki eftir að hlutirnir bara gerðust. Þetta væru aðilar sem 

sýndu bæði kjark og þor til að gera eitthvað nýtt og breyta áherslum sínum í rekstri 

eða markaðsfærslu. Auðvelt væri að eltast við samkeppnisaðila og keppa í verðum en 

þeir sem gætu rifið sig upp úr þeim sporum og farið ótroðnar slóðir væru mun 

vænlegri til að ná árangri í markaðsstarfi og auka þannig við samkeppnishæfni 

fyrirtækisins.  Til að taka slíkar ákvarðanir þyrftu þeir að hafa lagst í ítarlegar 

greiningar og sjá götin á markaðnum og finna sylluna. Viðmælendur töldu að það sem 

væri einkennandi fyrir fyrirtæki sem næðu árangri væri öflugt markaðsstarf og skýr 

stefna fyrir fyrirtækið sem væri skiljanleg almenningi og væri trúverðug. 

Framúrskarandi fyrirtæki byggi án efa yfir góðri liðsheild sem endurspeglaðist í 

afburðaþjónustu og jákvæðu orðspori.  

Þegar spurningunni hér að ofan var varpað fram kom í ljós að margir 

markaðsstjórar væru orðnir leiðir á „endalausum fegurðarsamkeppnum“ þegar rætt 

væri um árangur í markaðsmálum. Töldu þeir að þar sem nú væru breyttir tímar, og 

nefndu þar föllnu bankana sem ár eftir ár vöktu athygli fyrir markaðsstarfs sitt, þá 

mætti endurskoða hvað fælist í hugtakinu markaðslegur árangur. 
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Það er bara alls ekki eðlilegt að meta árangur fyrirtækja bara út frá flottustu 

auglýsingunum eða hvað fyrirtækið á mikinn pening til að birta þær, málið er 

bara mikið flóknara en svo.  



 

 

7 Umræður  

 

Út úr niðurstöðum má meðal annars lesa að markaðsstjórar telja almenna 

stjórnendafærni skipta mestu máli fyrir árangurríkt markaðsstarf og styðja þessar 

niðurstöður vel við fyrri rannsóknir (t.d. Middleton og Long, 1990, Mathews og 

Redman, 1994; Melaia, Albratt og Bick , 2008). Markaðsstjórar meta samskiptahæfni 

mikils sem og mikilvægi þess að búa yfir hæfni í töluðu og rituðu máli þetta kemur 

ekki á óvart þegar tekið er mið af þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar, en 

samkvæmt þeim er hæfni í mannlegum samskiptum lykilinn af árangri í stjórnun 

markaðsmála (McDonald, 1992, Mathews og Redman, 1994, Meldrum, 1996, Duke 

2002 og MSSSB, 2004). Niðurstöður virðast einnig styðja við fullyrðingar Day (1994) 

sem sagði að enn meiri þörf væri á félagslegri færni í nútíma skipulagi þar sem 

sameiginleg ábyrgð á úthlutun og úrvinnslu verkefna hefði aukist vegna frekari 

tengsla á milli deilda innan skipulagsheildarinnar. 

Samkvæmt niðurstöðunum virðist sem markaðsstjórarnir leggi mesta áherslu á 

að búa yfir þekkingu og færni/leikni í markaðssamskiptum. Kom því ekki á óvart að 

þeir telja mikilvægt að búa yfir hugmyndaauðgi til að geta betur leyst verkefni sín og 

náð betri árangri í markaðsfærslu. Styður það við skoðun McCole (2004) sem færir 

rök fyrir því að markaðsfærsla 21. aldarinnar muni einkennast af hugvitssemi, 

hugmyndaauðgi og nýbreytni og þurfi markaðsstjórar að leggja enn ríkari áherslu á 

sköpunargáfu. Þrátt fyrir að markaðsstjórarnir telji mikilvægt að búa yfir þekkingu og 

færni/leikni í markaðssamskiptum virðast þeir vera orðnir leiðir á að markaðsstarf 

snúist að mestu leyti um þennan eina þátt markaðsráðanna, en þeir væru bundnir þeim 

kröfum sem væru gerðar til þeirra í starfi, og væru auglýsingar og kynningarstarf á 

þeirra ábyrgð. Styður það við skoðun Kotler (2002) sem telur gæta ákveðins 

misskilnings í því hvað markaðsfærsla snúist um og hvaða hlutverki hún gegnir innan 

fyrirtækja en sumir virðast álíta að hún snúist aðallega um sölu og auglýsingar. 

 

7.1 Þekkingarsvið markaðsfræðinnar 

Í viðtölunum við markaðsstjórana, sem starfa í ólíkum atvinnugreinum þar sem 

áherslur eru mismunandi kom það rannsakanda mest á óvart hversu svör þeirra voru 
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áþekk og hversu sammála þeir voru um mikilvægi þeirra hæfniþátta sem fram komu. 

Einnig var áhugavert að sjá hversu vel þessir þættir styðja við erlendar rannsóknir. 

Þegar þekkingarsvið markaðsfræðinnar eru skoðuð virðist sem markaðsstjórar 

meti menntun í markaðsfræðum minna en almenna stjórnun og er það í raun ákveðið 

áhyggjuefni fyrir þróun markaðsfræðinnar sem fræðigrein og hagnýtingu hennar í 

rekstri fyrirtækja. Virðist svo vera að að áherslur á þekkingu og færni/leikni 

markaðsstjóra virðist vera á nokkurskonar breytingaskeiði. Kröfur markaðsstjóranna 

og vinnumarkaðarins virðast beinast fyrst og fremst af því að búa yfir almennri 

stjórnendahæfni og minni áhersla er því lögð á markaðsfræðilega þekkingu. Þeir 

virðast sjálfir líta fyrst og fremst á markaðsstarfið sem verk sem þarf að vinna og því 

sé mikilvægt að vita hvernig eigi að gera hlutina (Know how). Þetta kemur fram í 

niðurstöðunum þar sem þeir fjalla um mikilvægi þess að hafa þekkingu á 

verkefnastjórnun. Styður þetta við skoðanir Roissiter (2001) sem telur að 

markaðsstjórar eigi ekki einungis að einblína á að bæta við sig menntun í 

markaðsfræðum heldur skoða frekar hvernig þeir geti nýtt markaðsþekkinguna til 

ákvarðanatöku og við úrlausn vandamála.  

Sá áhersluþungi sem markaðsstjórar leggja á almenna stjórnendafærni fremur 

en viðfangsefni markaðsfræðinnar er því áhugaverður. Markaðsfræði sé ekki mikilvæg 

heldur skipti meira máli að búa yfir almennri þekkingu á viðfangsefninu og nýta sér þá 

reynslu sem þeir hafa öðlast í starfi til að vinna verkið. Styður þetta við rannsókn, 

Walker ofl. (2009) þar sem niðurstaða var að markaðsfræðimenntaðir einstaklingar 

væru ekki tilbúnir til að takast á við hagnýt verkefni fyrr en eftir að minnsta kosti 2 ár 

í starfi og að þeir þyrftu alla jafna 3-5 ár til að uppfylla hæfnikröfur fyrir starf 

markaðsstjóra þar sem þá skorti hæfni til að beita verkfærum markaðsfræðinnar og 

kenningum. 

Þrátt fyrir að viðmælendur virðist ekki leggja mikla áherslu á menntun í 

markaðsfræðum telja þeir þó að ákveðin grunnþekking á kenningum 

markaðsfræðinnar sé nauðsynleg til að ná árangri (þekkingu á markaðsráðunum og 

færni til að beita þeim). Þeir telja þó ekki að langskólamenntun þurfi til að öðlast 

þessa færni heldur sé það reynslan sem skipti mestu máli og hún kenni þeim að nýta 

sér þekkinguna.   

Sú niðurstaða markaðsstjóra að allir starfsmenn fyrirtækisins þyrftu að búa yfir 

markaðslegri hugsun og að fyrirtækjabragurinn yrði að vera markaðshneigður til að 
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það væri möguleiki að ná góðum árangri styður vel fyrri rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á markaðshneigð (t.d Kohli og Jaworski og Narver og Slater, 1990).  

 

7.2 Fá markaðsstjórar sæti við borðið? 

 

Í mörgum markaðsdeilda þar sem markaðsstjórar voru í forsvari hafði verið skorið 

niður bæði mannafl og fjármagn þar sem arðsemi fyrirtækisins var ekki fullnægjandi.  

Markaðsstjórarnir voru flestir sammála um að slíkar aðgerðir sýndu fram á visst 

dómgreindarleysi yfirstjórnar. 

Áhersla markaðsstjóranna á samskiptahæfni gæti verið ein afleiðing 

efnahagshrunsins og þeirra breyttu aðstæðna sem hafa orðið á markaði en margir 

nefndu aukna áherslu á innri markaðsfærslu sem grunninn af því að byggja upp traust 

viðskiptavina og mátu þeir það svo að best væri þá að byrja á starfsfólki til að byggja 

upp árangursríkara markaðsstarf. Þrátt fyrir að einhverjir bæru vissan trega til þess 

sem  var, og áttu þá við síðastliðin ár þegar þeir höfðu úr meiru að moða í 

markaðsstarfi, var samt greinilegt að það fylgdi þessum nýju aðstæðum einnig 

ákveðinn léttir og nú væri kannski tími til að einbeita sér betur að markaðsstarfinu og 

setja niður ítarlegri áætlanir og haldið sig enn frekar við þær. Einnig töldu 

markaðsstjórarnir að nú reyndi töluvert hæfni þeirra til að stýra markaðsstarfi á 

faglegan hátt og reyndi á hugmyndaauðgi og útsjónarsemi til að laga sig að breyttum 

aðstæðum.  

Samkvæmt niðurstöðunum virðast markaðsstjórarnir flestir sáttir við hlutskipti 

sitt þar sem þeir telja að verkefni þeirra hafi öðlast aukið mikilvægi og skilningur 

yfirstjórnenda sé meiri en áður á markaðslegum aðgerðum sem þó snúa flestar að 

markaðssamskiptum. Svo virðist sem að síðastliðin ár hafi starf markaðsstjóra fengið 

aukið vægi og að stjórnendur séu frekar farnir að gera sér grein fyrir áhrifum 

markaðsfærslu á árangur fyrirtækja. Styður það við fullyrðingar Lehmann (2004) sem 

sagði að ef markaðsstjórar vildu sæti við borðið þyrftu þeir að sýna fram á 

raunverulegan árangur i markaðsstarfi.  
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7.3 Frekari rannsóknir 

 

Rannsókninni er lokið og niðurstöður hennar liggja fyrir. Það er von rannsakanda að 

markmiði rannsóknarinnar sé náð og að niðurstöður hennar dýpki skilning á hvaða 

hæfniþættir það eru sem markaðsstjórar telji mikilvæga í starfi sínu.  

 

Í frekari rannsóknum á hæfni markaðsstjóra væri áhugavert að rannsaka stöðu 

markaðsstjóra í minni fyrirtækjum, það er ef að þar er yfirhöfuð starfandi 

markaðsstjóri, en rannsakanda grunar að þar reyni enn frekar á markaðslega þekkingu 

og færni/leikni í stefnumiðaðri áætlanagerð og innleiðingu hennar . Markaðsstjórinn 

starfar þá jafnvel aðeins einn að markaðsmálum.  

Þar sem fjöldi þátttakenda í eigindlegum rannsóknum er yfirleitt lítill er ekki 

hægt að alhæfa um þýðið út frá niðurstöðum, enda er tilgangurinn ekki sá, heldur er 

markmiðið að gefa raunsæja mynd af viðhorfum og skoðunum þátttakenda. 

Rannsakandi telur þó að áhugavert væri að skoða betur alla þá þætti sem upp komu í 

viðtölunum í megindlegri rannsókn þar sem úrtakið er stærra og auðvelt væri að meta 

mikilvægi þeirra þátta eftir stærð fyrirtækja og stöðu markaðsstjóra og niðurstöður þá 

enn frekar hægt að nýta til að bæta markaðsfræðinám í háskólum og auka þekkingu 

meðal markaðsstjóra á mikilvægi þess. 
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Viðauki 1 

Skilgreiningar á markaðsfærslu samkvæmt amerísku markaðsfræðisamtökunum 

(A.M.A) 

 

1948 

„Markaðsfærsla fjallar um þær viðskiptalegu aðgerðir sem miðast við að 

stjórna flæði vara og þjónustu frá framleiðendum til neytenda.”  

The performance of business activities directed toward, and incident to, the 

flow of goods  and services from producer to consumer.  

 

1985 

„Markaðsfærsla er ferli þróunar, verðlagningar, kynningar og dreifingu á 

hugmyndum, vörum, þjónustu til að skapa viðskipti sem fullnægja bæði 

markmiðum einstaklinga og fyrirtækja. „ 

Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, 

promotion, and distribution of ideas, goods and services to create exchanges 

that satisfy individual and organizational objectives. 

 

2004 

„Markaðsfærsla eru aðgerðir skipulagsheildarinnar, um er að ræða  

ferli til að skapa, miðla og færa viðskiptavinum virði, ásamt stjórnun 

viðskiptavinatengsla á þann hátt að bæði fyrirtæki og hagsmunaaðilar 

hagnist. “  

Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, 

communicating, and delivering value to customers and for managing customer 

relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. 

2008 

„Markaðsfærsla er athafnir, stofnanir og ferlar sem skapa, miðla, dreifa og 

skipta á tilboðum sem hafa virði fyrir viðskiptavini, skjólstæðinga, hluthafa og 

samfélagið í heild.“ 

Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for 

customers, clients, partners, and society at large. 
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Viðauki 2 

Spurningaramminn sem stuðst var við í viðtölunum.  

 

1. Hvaða hæfni telur þú vera mikilvægasta í þínu starfi?  

What competencies do you perceive to be the most important to your role as a 

marketing manager? 

 

2. Hvernig finnst þér að starfshlutverk þitt sem markaðsstjóri gæti breyst í 

framtíðinni?  

How do you perceive your role as a marketing manager to change in the 

future? 

 

3. Hvað hæfni myndir þú telja að muni nýtast þér best í framtíðinni í 

hlutverki markaðsstjórans?  

What competencies do you perceive to be the most important in the role of 

marketing manager? 

 

4. Hvað hæfni telur þú almennt vera mikilvægasta meðal íslenskra 

markaðsstjóra?  

What competencies do you perceive the most important to marketing managers 

in the Icelandic context? 

 

5. Er eitthvað sem þú hefðir við að bæta varðandi hlutverk eða hæfni 

markaðsstjóra byggt á þinni eigin reynslu í því starfi?  

What additional comments would you like to make regarding the competencies 

or role of marketing managers based on your own experience as a marketing 

manager? 

 

6. Hversu mikilvægt telur þú að búa yfir hæfni til að sinna markaðsmálum á 

alþjóðavettvangi?  

How do you perceive the importance of global marketing competencies in your 

current role as a marketing manager?  

 



  

70 

 

 

 

7. Hugsa þú um fyrirtæki sem hefur staðið sig vel í markaðsfærslu á Íslandi 

og nefndu þá hæfniþætti sem þú telur skipta mestu máli hvað varðar 

árangur þess?  

Think about an Icelandic company that has been successful in marketing -  

what factors do you think that matters the most regarding its competencies?



 

 

Viðauki 3 

 

Listi yfir þá þætti sem markaðsstjórar töldu skipta mestu máli skipta mestu máli 

hvað varðarþekkingu  og færni /leikni  

 

1. Samskiptafærni  

2. Hugmyndaauðgi  

3. Færni í töluðu og rituðu máli  

4. Stefnumiðuð markaðsfærslu og fagleg útfærsla markaðsstarfs  

5. Verkefnastjórnun  

6. Hugmyndaauðgi 

7. Fjármála- og töluleg færni  

8. Almennt viðskiptavit og rekstarþekking  

9. Reynsla  

10. Heiðarleiki  

11. Skipulagshæfni 

12. Markaðsleg hugsun 

13. Markaðshneigð  

14. Markaðsleg þekking  

15. Tengslanet  

16. Alþjóðamarkaðsfærslu  

17. Greiningarhæfni 

18. Aðlögunarhæfni 

19. Upplýsingatækni  

20. Sérþekking á netviðskiptum og rafrænum markaðssamskiptum  

21. Innri markaðsfærslu 

22. Útsjónarsemi 

23. Markaðssamskipti  

24. Samningatækni 

25. Lagaleg þekking 

26. Góð tölvuþekking (geta til að nýta forrit og tækni) 

27. Sköpunargáfa 

28. Framsöguhæfni 
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29. Markaðsáætlanagerð 

30. Vöruþróun 

31. Markaðsrannsóknir  

32. Greiningarhæfni 

33. Auglýsingar 

34. Dreifing 

35. Söluþekking 

36. Tímastjórnun 

37. Gæðastjórnun 

38. Sjálfstæð vinnubrögð 

39. Frumkvæði  

40. Vörumerkjastýring 

41. Færni í samskiptum á fyrirtækjamarkaði B2B 

 

 


