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Útdráttur 

Útflutningur íslenska hestsins á undir högg að sækja. Þar vegur þungt að erlendir aðilar 

eru orðnir ötulir ræktendur og eru Þjóðverjar þar stórtækastir. Ef snúa á þeirri þróun við 

er nauðsynlegt að íslenskir útflytjendur íslenska hestsins grípi til aðgerða varðandi 

markaðsfærslu hans. Áður en farið er í slíkar aðgerðir er nauðsynlegt að kanna stöðu 

íslenska hestsins í Þýskalandi. Í þessari ritgerð er tekist á við það viðfangsefni, nánar 

tiltekið vörumerkjarýni. Notast var við bæði eigindlega og megindlega rannsókn.  

 Tilgangur eigindlegu rannsóknarinnar var að athuga hvernig íslenskir ræktendur 

íslenska hestsins hafa staðið að uppbyggingu vörumerkjavirðis hans í Þýskalandi 

síðastliðin þrjú ár.  Rannsóknin leiddi í ljós að mörgu er ábótavant í þeim efnum og hægt 

er að bæta markaðsfærslu íslenska hestsins. Með því að skilgreina markhópa sem hafa 

mismunandi þarfir og langanir er hægt að bæta sérhæfingu útflytjendanna og stuðla 

þannig að meiri velgengni. Einnig ætti að nota aðgreiningar- og sameiginlega þætti við 

markaðsfærslu íslenskrar ræktunar.  

 Tilgangur megindlegu rannsóknarinnar var tvíþættur. Í fyrsta lagi var markmiðið 

að athuga hver er vitund íslenskra ræktenda í samanburði við þýska ræktendur íslenska 

hestsins og í öðru lagi að athuga hver er ímynd íslenska hestsins sem er ræktaður 

hérlendis í samaburði við íslenskan hest sem er ræktaður í Þýskalandi.  

 Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar er það mat höfundar að markaðssetja eigi 

íslenska ræktun sem gæðavöru og í framhaldi af því eigi að endurskoða verðlagningu 

hestsins. Einnig sýndu niðurstöðurnar að vitund íslenska útflytjenda er mjög lítil. 

Mikilvægt er að útflytjendur bæti úr því með því að gera sig sýnilega í Þýskalandi með 

því að nýta betur þá viðburði sem tengjast íslenska hestinum, nota tengingu við 

upprunaland og ábekinga.  Í kjölfarið er hægt að byggja upp æskilega ímynd. Hvað 

staðfærsluna varðar telur höfundur að nauðsynlegt sé að endurstaðfæra íslenska 

ræktun og tengja hana við aðgreiningarþættina; frelsi, náttúru, styrkleika, stolt, anda og 

liti. 
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Abstract 

Export of the Icelandic horse is at a challenging juncture. This is particularly the case at 

the present because foreign breeders have become more adept at breeding, especially 

the Germans, who are proving very effective breeders. To change this it will be 

necessary for Icelandic exporters to market the Icelandic horse far more effectively. 

Before launching such an initiative it is necessary to find out what is the position of the 

Icelandic horse in Germany. This thesis addresses the issue, i.e. a brand audit was 

performed. Both qualitative and quantitative researches were used.  

 The objective of the qualitative research was to examine how Icelandic exporters 

have tried to build the Icelandic horse’s brand equity in Germany for the past three 

years. The research revealed that significant improvements are needed and it is possible 

to greatly improve the marketing of the Icelandic horse. By defining target groups that 

have different needs and wants it is possible to improve the inherent advantage of the 

Icelandic exporters and thus contribute to greater marketing success. It is also 

important to use points of parity and points of difference in all marketing actions.  

 The objective of the quantitative research was twofold.  The first goal was to 

examine how much awareness Icelandic exporters have compared to German breeders. 

The second goal was to examine what is the image of an Icelandic horse, in Iceland, 

compared to the image of an Icelandic horse, in Germany.  

 Based on the results it is the author’s view that the Icelandic horse should be 

marketed as a luxury item and therefor it will be necessary to reconsider its price.  

Additionally, research showed that the Icelandic exporters are lacking awareness of 

these issues and therefore it will be important that they be more visible in Germany by 

leveraging secondary brand, i.e. using events involving the Icelandic horse, connecting 

the Icelandic horse to its country of origin and using endorsements. By increasing the 

awareness of the Icelandic horse breeding it is possible to create a far more desirable 

image of the breed. It is the author’s opinion that it is necessary to reposition Icelandic 

horse breeding and connect it to the points of difference factors; freedom, nature, 

sturdiness, pride, spirit and colors.   
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1  Inngangur  

Íslenski hesturinn er einstök skepna og frábrugðinn öðrum hestategundum að mörgu 

leyti. Talið er að uppruna hans megi rekja til Mongólíu. Hann er samstofna arabíska 

hestinum og norskum lynghesti sem landnámsmenn fluttu með sér til landsins á elleftu 

öld. Eftir landnám lagðist hrossainnflutningur af og hefur einangrun og gott kyn 

viðhaldið eiginleikum íslenska hestsins og skapað honum sérstöðu.  

 Hesturinn var sannanlega nauðsynlegur Íslendingum allt frá landnámi fram á 20. 

öld, hvort sem um var að ræða við flutninga eða landyrkju og leiða má líkum að því að 

búseta hér hefði verið illmöguleg án hans enda hefur hesturinn verið kallaður þarfasti 

þjónninn. Nú gegnir hesturinn öðru hlutverki og er notaður við tómstundaiðju, keppni 

og í atvinnuskyni, hvort sem um ræðir ræktun eða sölu.  

 Íslenski hesturinn býr yfir ýmsum eiginleikum sem öðrum hestakynjum hafa 

tapast en einangrun í þúsund ár og íslensk náttúra eiga mestan þátt í að skapa honum 

þessa sérstöðu. Hesturinn er einstaklega sterkur, þýður á gangi, þolmikill, viljugur og 

hefur mörg litaafbrigði, svo eitthvað sé nefnt (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 

2004).  

 Íslenski hesturinn hefur fimm gangtegundir; fet, stökk, brokk, skeið og tölt. 

Einkum er það fimmta gangtegundin, töltið, sem aðgreinir hann frá öðrum hestum en 

talið er að einungis sá íslenski, forfeður hans og Pasofino hesturinn frá Suður Ameríku 

búi yfir þessari gangtegund. Ef hesturinn hefur fjórar gangtegundir er sagt að hann sé 

klárhestur eða fjórgangshestur en ef hann býr yfir þeim öllum þá er talað um að hann sé 

alhliða hestur (Friðþjófur Þorkelsson og Sigurður A. Magnússon, 1997).  

 Skiptar skoðanir hafa verið um útflutning íslenska hestsins. Flutt hafa verið út 

góð kynbótahross í gegnum tíðina sem hefur haft þær afleiðingar að samkeppnin við 

erlenda ræktendur hefur harðnað. Hins vegar væri íslenski hesturinn ekki eins þekktur 

og raun ber vitni ef útflutningur hefði ekki komið til.  

 Útflutningur íslenska hestsins á undir högg að sækja. Þar vegur þungt að erlendir 

aðilar eru orðnir ötulir ræktendur og eru Þjóðverjar þar stórtækastir. Ef snúa á þeirri 

þróun við er nauðsynlegt að íslenskir útflytjendur íslenska hestsins grípi til aðgerða 

varðandi markaðsfærslu hans. Áður en farið er í slíkar aðgerðir er nauðsynlegt að kanna 

stöðu íslenska hestsins í Þýskalandi. Í þessari ritgerð er tekist á við það viðfangsefni. Í 
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framhaldinu er hægt að skilgreina eða endurskilgreina markhóp og eðli samkeppninnar, 

ákveða staðfærslu eða endurstaðfærslu íslenska hestsins og/eða finna leiðir til að byggja 

upp vitund og ímynd hans.  

 Mikilvægt er að fyrirtæki finni vörumerki ákveðinn stað í hugum markhópsins í 

samanburði við vörumerki keppinauta. Þetta kallast staðfærsla. Huga þarf að fjórum 

þáttum þegar staðfærsla vörumerkis er ákveðin. Skilgreina þarf markhóp og eðli 

samkeppninnar á markaðinum og ákveða aðgreiningu og sameiginlega þætti 

vörumerkisins (Keller, Sternthal, og Tybout, 2002). 

 Markhópur er skilgreindur sem hópur viðskiptavina sem er með svipaðar þarfir 

eða eiginleika. Eiginleikarnir geta verið lýðfræðilegir þættir og einstaklingsbundnir 

þættir. Dæmi um lýðfræðilega þætti eru aldur, kyn og hjúskaparstaða. 

Einstaklingsbundnir þættir eru hvernig neytendur meta t.d. verð, skemmtanagildi og 

þægindi. Markmiðið er að skipta viðskiptavinum í undirhópa sem bregðast á 

mismunandi hátt við söluráðunum fjórum (marketing mix variables); vara, verð, 

markaðssamskipti og stjórnun dreifileiða. Þegar markhópur er valinn þurfa 

langtímasjónarmið að ráða för. Skoða þarf hvort hópurinn sé arðvænlegur, hvort 

fyrirtækið sé tilbúið að þjónusta hópinn og hvernig samkeppnin er á markaðinum  

(Keller, Sternthal, og Tybout, 2002). 

 Samkeppni á sér stað þegar auðlindir eru takmarkaðar og fyrirtæki keppast um 

þær. Með því að bjóða upp á lægra verð, meiri gæði eða betri þjónustu þá reyna 

fyrirtæki að auka sölu og hagnað á kostnað sölu og hagnaðar keppinauta. Mikilvægt er 

að fyrirtæki skilgreini keppinauta sína og fylgist náið með aðgerðum þeirra (Keller, 

Sternthal, og Tybout, 2002). 

 Með staðfærslu er reynt að ná fram ákveðinni mynd í hugum viðskiptavina af 

vörumerkinu í samanburði við vörumerki keppinauta. Vörumerki eru staðfærð með 

aðgreiningu (point of difference) og sameiginlegum þáttum (point of parity) (Keller, 

Sternthal og Tybout, 2002). 

 Aðgreining er hugtak sem felur í sér að skapa áþreifanlegan eða óáþreifanlegan 

mun á vörumerki í samanburði við vörumerki keppinauta, þ.e. hvaða þættir það eru 

tengdir vörunni eða vörumerkinu sem aðgreina vörumerkið frá vörumerkjum 

keppinauta. Aðgreining gerir það að verkum að markhópurinn tengir ákveðna eiginleika 
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(attributes) eða ávinning (benefits) við vörumerkið sem eru ólíkir eða ekki til staðar hjá 

vörumerki keppinauta (Keller, Sternthal og Tybout, 2002). 

 Sameiginlegir þættir eru eins og orðið gefur til kynna, þau hugrenningatengsl 

sem vörumerkið á sameiginleg með vörumerkjum keppinauta.  Tengslunum má skipta í 

tvo flokka. Annars vegar eru það hugrenningatengsl við vöruflokk (category) sem felur í 

sér þá eiginleika sem markhópur býst við af vörunni. Hins vegar eru það 

hugrenningatengsl við samkeppnina (competitive) sem felur í sér þá eiginleika sem eyða 

aðgreiningarþáttum keppinauta og gera þá að sameiginlegum þáttum (Keller, Sternthal 

og Tybout, 2002). 

  

Í ritgerðinni er byrjað á að skoða útflutning íslenska hestsins og í framhaldi af því þýska 

markaðinn, hlutdeild Íslendinga á honum og samkeppnina. Kaflar þrjú til fimm fjalla 

síðan um þau hugtök sem nauðsynlegt er að kunna skil á við lestur ritgerðarinnar.  

 Fjallað er um rannsóknaraðferð og niðurstöður eigindlegrar rannsóknar í kafla 

sex. Hún sneri að innri vörumerkjarýni íslenska hestsins. Tekin voru viðtöl við fjóra 

útflytjendur. Rannsóknarspurningin sem leitast var við að svara var „Hvernig hafa 

íslenskir ræktendur staðið að uppbyggingu vörumerkjavirðis íslenska hestsins í 

Þýskalandi síðastliðin þrjú ár“.  

 Fjallað er um rannsóknaraðferð og niðurstöður megindlegrar rannsóknar í kafla 

sjö. Hún sneri að ytri vörumerkjarýni íslenska hestsins. Spurningalisti var gerður 

aðgengilegur á netsíðum sem höfða til hestamanna sem búsettir eru í Þýskalandi. Leitast 

var við að svara tveimur rannsóknarspurningum. Sú fyrri var „Hver er vitund íslenskra 

ræktenda í samanburði við vitund þýskra ræktenda íslenska hestsins“, en sú seinni var 

„Hver er ímynd íslensks hests sem er ræktaður hérlendis í samanburði við íslenskan hest 

sem ræktaður er í Þýskalandi “.   

  Í áttunda kafla er umræða um niðurstöður eigindlegu og megindlegu 

rannsóknarinnar og tillögur höfundar varðandi skilgreiningu á markhópi og eðli 

samkeppninnar, endurstaðfærslu íslenska hestsins og hvernig megi byggja upp 

vörumerkjavirði hans, settar fram.  Að lokum eru settar fram tillögur að frekari 

rannsóknum og takmarkanir rannsóknanna sem gerðar voru útlistaðar.  
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2 Útflutningur íslenska hestsins 

Útflutningur íslenska reiðhestsins hófst uppúr 1950 og jókst jafnt og þétt til ársins 1996, 

ef árið 1995 er undanskilið. Eftir það dalaði útflutningurinn en samdráttinn má rekja til 

þess að hrossarækt jókst erlendis. Einnig ýtti slæmt efnahagsástand í Þýskalandi undir 

samdráttinn en Þýskalandsmarkaður hefur jafnan verið stærsta markaðssvæði íslenska 

hestsins utan landssteinanna (Ásta Möller o.fl., 2009).  

 Frá 1988 til 2011 voru alls flutt út 42.610 hross og meðalútflutningur á ári voru 

1775 hross en tölur um útflutning ná aftur til ársins 1988 (Félag hrossabænda, 2011).  

 Útflutningurinn tók stökk á árinu 2008, eins og sjá má á mynd 1, en þá jókst hann 

frá árinu áður um 279 hross. Aukninguna má rekja til lækkunar á gengi íslensku 

krónunnar.  

    

Mynd 1. Útflutningur íslenska hestsins frá 1988 til 2011, flokkaður eftir árum (Félag hrossabænda, 
2011).  

 Eins og sjá má á mynd 2, voru Þjóðverjar helstu kaupendur íslenska hestsins frá 

1988 til 2011. Svíar fylgdu fast á eftir, svo komu Danir og loks Norðmenn.  

 



 

15 

 

Mynd 2. Útflutningur íslenska hestsins frá 1988 til 2011, flokkaður eftir löndum 
1
 (Félag hrossabænda, 

2011).  

2.1 Þýskalandsmarkaður 

Í Þýskalandi er hefð fyrir hestareiðmennsku. Íslenski hesturinn er dreifður um ákveðin 

svæði og er þekktur hjá Þjóðverjum sem stunda hestamennsku. Hann er þó misvel 

þekktur eftir svæðum en sem dæmi má nefna að í gamla Austur-Þýskalandi er hesturinn 

lítt þekktur (Ásta Möller o.fl., 2009). Ástæða fyrir vinsældum íslenska hestakynsins er 

menningarlegs eðlis. Alls eru um 65 þúsund íslenskir hestar skráðir í Þýskalandi. Árið 

2010 komu 2.748 íslensk folöld í heiminn þar í landi  (Feif, e.d.).  

 Að sögn Huldu G. Geirsdóttur, framkvæmdastjóra Félags hrossabænda, er verð á 

íslenskum hesti sem ræktaður er í Þýskalandi hærra en verð á íslenskum hesti sem 

ræktaður er hérlendis þrátt fyrir kostnað sem bætist við vegna útflutningsins. Íslenskir 

ræktendur eru því samkeppnishæfir í verði.  

 Engin fyrirliggjandi gögn reyndust vera tiltæk er varða stærð þýska markaðarins, 

þ.e. hve margir íslenskir hestar eru seldir árlega í Þýskalandi og verðmæti þeirra.  

 

 

 

                                                      
1
 Mynd 2 sýnir sex stærstu löndin. Þau lönd sem voru undir 4% eru í flokknum önnur lönd.   
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2.2 Hlutdeild Íslendinga á Þýskalandsmarkaði 

Útflutningur til Þýskalands fór vaxandi allt til ársins 1994 en það ár náði hann hámarki 

þegar flutt voru út 1.321 hross eins og mynd 3 sýnir. Meðalfjöldi útfluttra hrossa á ári á 

tíunda áratugnum var um 860 hross. Mikill samdráttur hefur verið í útflutningi til 

Þýskalands en meðalfjöldi útfluttra hrossa á ári á fyrsta tug þessarar aldar er aðeins um 

290 hross. Samdrátturinn stafar fyrst og fremst af því að Þjóðverjar eru orðnir harðir 

keppinautar íslenskra hrossaræktenda en hrossarækt í Þýskalandi hefur aukist gífurlega. 

Árin 2008 og 2009 varð nokkur aukning á útflutningi en svo tók að halla aftur undan fæti 

(Félag hrossabænda, 2011).  

 

Mynd 3. Útflutningur íslenska hestsins til Þýskalands frá 1988 til 2011 (Félag hrossabænda, 2011) 

Eftirspurn eftir hestum í ódýrari kantinum, svo sem fjölskyldu- og reiðhestum, hefur 

hrunið en ástæðan er sú að Þjóðverjar eru sjálfum sér nógir í ræktun þess konar hrossa. 

Aftur á móti er meira flutt út af kynbóta- og keppnishrossum þar sem Þjóðverjar eru 

minna í þess konar hrossarækt. Samkvæmt Huldu G. Geirsdóttur hefur meðalverðið á 

íslenskum hrossum á Þýskalandsmarkaði hækkað nokkuð undanfarin ár. Meðalverðið 

var um 600 þúsund kr. árið 2011. 

 Helstu útflytjendur á Íslandi sem sérhæfa sig í útflutningi íslenskra hrossa á 

Þýskalandsmarkað eru hjónin Gunnar og Kristbjörg hjá Horse export, Eysteinn Leifsson 

hjá Export hestar, hjónin Hinrik og Hulda hjá Hestvit ehf og að lokum hjónin Sigurbjörn 

og Fríða frá Oddhóli  (Félag hrossabænda, 2011). 
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2.3 Samkeppni á markaðinum 

Mikið framboð er á íslenska hestinum í Þýskalandi. Þýskir ræktendur hafa að mörgu leyti 

leyst þá íslensku af hólmi. 

 Ódýrara er fyrir áhugasama kaupendur að ferðast um Þýskaland til að skoða og 

prófa hest en að fljúga til Íslands til sömu erindagjörða. Einnig eru flutningar með 

bifreiðum ódýrari en með flugi.  

 Erlendir kaupendur íslenska hestsins bera allan kostnað sem fylgir útflutningi 

hans. Samkvæmt Huldu Gústafsdóttur, hrossaútflytjanda hjá Hestvit ehf, er 

sundurliðaður útflutningskostnaður fyrir hest á Suðurlandi sem kostar u.þ.b. 640 þúsund 

kr., eftirfarandi: Kaupandinn borgar kostnað við útgáfu vottorðs frá dýralækni og 

hestavegabréfs frá Bændasamtökum Íslands. Einnig borgar kaupandinn 500 kr. af hverju 

hrossi í stofnverndunarsjóð sem Bændasamtök Íslands sjá um að innheimta (Lög um 

útflutning hrossa nr. 55/2002). Fyrrnefndur pappírskostnaður á Íslandi, múll á hestinn, 

hesthúsapláss í Reykjavík nokkra daga fyrir útflutning, tollafgreiðsla og vinna útflytjenda 

kostar samtals um 47.700 kr. Flutningur frá Suðurlandi til Reykjavíkur kostar 7.950 kr. og 

flutningur frá Reykjavík til Keflavíkur 5.565 kr. Icelandair Cargo flýgur með hrossin yfir 

hafið, nánar tiltekið til Liege í Belgíu og kostar það 99.375 kr á hvert hross. Kostnaður á 

Íslandi er því um 160 þúsund kr.  

 Þegar erlendis er komið bætist svo við eftirfarandi kostnaður: Flutningur frá 

flugvelli í Belgíu kostar 39.750 kr. Tollverð inn í Þýskaland og 7% virðisaukaskattur gerir 

55.809 kr. Flutningskostnaður innan Þýskalands fer eftir því hvar kaupandinn er 

staðsettur og getur verið frá 31.800 til 127.200 kr. Heildarkostnaður sem kaupandinn 

greiðir er því frá 288 til 383 þúsund króna.  
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3 Vörumerki og vörumerkjavirði 

Í kaflanum er fjallað um skilgreiningu á vörumerki og vörumerkjavirði og víddir þess, 

vörumerkjavitund og vörumerkjaímynd.  

3.1 Vörumerki 

Vörumerki er samansett úr vörunni sjálfri og viðbættu virði hennar og er ein helsta eign 

fyrirtækja. Viðbætt virði hefur tvær víddir, áþreifanlega þætti (performance) vörunnar 

og óáþreifanlega þætti (imagery) sem tengjast vörumerkinu (Keller, 1993), sjá mynd 4. 

Vörumerki auðkenna og aðgreina vörur frá vörum keppinauta (Aaker, 2001). Með 

aðgreiningu er átt við mismunandi skynjun viðskiptavina á vörunni (Friðrik Eysteinsson, 

2003), en hún felst í viðbætta virðinu (Keller, 1993).  

Áþreifanlegir þættir vöru

             Vörumerki                 Vara + Viðbætt virði

Óáþreifanlegir þættir vörumerkis
 

Mynd 4. Vörumerki  

 Vörumerkjastjórnun hefur með fengið meira vægi í starfsemi fyrirtækja eftir því 

sem skilningur markaðsfólks á því að vörumerki eru ein verðmætasta eign þeirra hefur 

aukist (Keller og Lehman, 2006). Markmið vörumerkjastjórnunar er að innleiða 

markaðsaðgerðir sem byggja upp, viðhalda eða auka vörumerkjavirði (brand equity) 

(Keller, 1993).  

3.2 Vörumerkjavirði 

Vörumerkjavirði er það viðbótarvirði sem vörumerkið ljáir vörunni (Farquhar, 1989).  

 Samkvæmt Aaker (1991) er vörumerkjavirði margvítt hugtak sem tengist því að 

vörumerki, heiti þess og tákn, auka við eða draga úr virði vörunnar. Vörumerkjavirði 

hefur skv. Aaker (1991) fjórar víddir; vörumerkjavitund (brand awareness), 

hugrenningatengsl við vörumerki (brand associations), skynjuð gæði (perceived quality) 

og tryggð viðskiptavina (brand loyalty). Fyrstu þrjár víddirnar falla undir skynjun 

neytenda en tryggð viðskiptavina fellur undir atferli þeirra.  
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 Samkvæmt Keller (1993) hefur vörumerki jákvætt virði þegar viðskiptavinir 

bregðast betur við markaðsaðgerðum tengdum vöru sem hefur þekkt vörumerkjaheiti 

en samskonar vöru sem ekki hefur tengingu við ákveðið vörumerki. Jafnframt er 

vörumerkjavirðið neikvætt ef viðskiptavinir bregðast betur við markaðsaðgerðum hjá 

síðarnefndu vörunni. Samkvæmt Keller eru víddir vörumerkjavirðis vitund og ímynd. 

Ímyndarvíddin innifelur hugrenningatengsl við vörumerki og skynjuð gæði Aakers.    

 Í raun og veru skilgreina Farquhar, Aaker og Keller vörumerkjavirði á svipaðan 

hátt, þ.e. vörumerkjavirði er viðbætt virði sem vörumerkisheiti ljáir vöru. Hvað víddir 

vörumerkjavirðis varðar þá tekur Aaker víddina tryggð með í jöfnuna. Að öðru leyti eru 

Aaker og Keller í raun að fjalla um sama hlutinn, þ.e. skynjun neytenda, sjá mynd 5.  

 Hægt er að mæla vörumerkjavirði út frá sjónarhóli fyrirtækisins (firm-based 

brand equity) eða út frá sjónarhóli viðskiptavina (costumer-based brand equity), sjá 

mynd 5. 

 

Mynd 5. Mælingar vörumerkjavirðis. Einfölduð mynd (Christodoulides og Chernatony, 2010). 

Fyrirtækja-grundað vörumerkjavirði (FBBE) er það virði sem vörumerkið skapar 

fyrirtækinu. Virðið eykst í kjölfar þess að vörumerkjaheiti hefur áhrif á atferli 

viðskiptavina, þ.e. tryggð viðskiptavina eykst og þeir eru viljugri til að greiða hærra verð 

fyrir vörumerkið (Christodoulides og Chernatony, 2010).  

Aðalforsenda viðskiptavina-grundaðs vörumerkjavirðis (CBBE) er að skynjun 

viðskiptavina á vörumerkinu sé það sem skapar vörumerkjavirði. Hægt er að hafa áhrif á 

það með vali á vöruauðkennum, samvali söluráða og hugrenningatengslum annarra 

(Keller, 1993). Nánar er fjallað um uppbyggingu vörumerkjavirðis í kafla 4.  
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 Eins og komið hefur fram eru víddir vörumerkjavirðis, vörumerkjavitund (brand 

awareness) og vörumerkjaímynd (brand image), sjá mynd 6. Vörumerkjavirði leiðir síðan 

af sér aukna framlegð á einingu og/eða fleiri seldar einingar sem skapar fyrirtækjum 

verðmæti. Þegar öllu er á botninn hvolft er markmið hjá flestum fyrirtækjum að búa til 

verðmæti. Því er mikilvægt að fyrirtæki fylgist með hvernig vörumerkjavitund og 

vörumerkjaímynd þróast. 

Uppsprettur:   Ávinningur: 

Ímynd      Vörumerkjavirði       Framlegð 

Vitund     Magn 

Virði         Verðmæti 

 
 

Mynd 6. Víddir og ávinningur vörumerkjavirðis.  

3.2.1 Vörumerkjavitund 

Vörumerkjavitund vísar til þess hve auðveldlega viðskiptavinir muna eftir og kannast við 

vörumerkið. Vitund felur í sér tengingu við vörumerkið, þ.e. nafn vörumerkisins, 

myndmerki, tákn o.s.frv. Markmið uppbyggingar á vörumerkjavitund er að tryggja að 

viðskiptavinir viti í hvaða vöruflokki varan er og hvaða kaup- og neyslutilefnum hún 

tilheyrir. Ef viðskiptavinir tengja ekki vörumerkið við ákveðin kaup- og neyslutilefni þá 

kemur það ekki upp í huga þeirra þegar þörf fyrir vöruna vaknar. Einnig þurfa 

viðskiptavinir að vera upplýstir um hvaða þörfum vörumerkið fullnægir.  

 Vitund er grundvöllur vörumerkjavirðis og hefur tvær víddir; dýpt og breidd. Dýpt 

vísar til þess hve auðveldlega markhópurinn man eftir eða kannast við vörumerkið og 

breidd til þess við hvaða kaup- og neyslutilefni það kemur upp í huga hans. 

Markhópurinn festir frekar kaup á þekktum vörumerkjum en óþekktum (Keller, 1993). 

3.2.2 Vörumerkjaímynd 

Vörumerkjaímynd er þau hugrenningatengsl sem markhópurinn tengir við vörumerkið. 

Mikilvægt er að í huga markhópsins séu sterkar, jákvæðar og einstakar tengingar við  

vörumerkið (Keller, 1993). Markhópurinn leggur mat á vörumerkið með því að mynda 

sér skoðun á áþreifanlegum þáttum vörunnar og óáþreifanlegum þáttum vörumerkisins.  

 Vörutengdir þættir tengjast því hvernig varan mætir þörfum markhópsins í 

samanburði við vöru keppinauta. Markhópurinn ber saman vörumerki sem mæta sömu 
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þörfum til að meta frammistöðu ákveðins vörumerkis. Ýmis viðmið eru notuð eins og 

einkenni og eiginleikar vörunnar, áreiðanleiki, ending og gagnsemi, hönnun og útlit og 

að lokum er verð vörunnar borið saman við verð vöru keppinautar. 

 Vörumerkistengdir þættir snúast um óáþreifanlega eiginleika vörunnar, þ.e. 

hvernig varan mætir sálfræðilegum, einstaklingsbundnum og félagslegum þörfum 

markhópsins. Sálfræðilegir þættir eru t.d. afstaða markhópsins til lífsins, starfsferils og 

efnislegra hluta, einstaklingsbundnir þættir eru t.d. aldur, kyn og kynþáttur og að lokum 

eru félagslegir þættir t.d. tekjur og hjúskaparstaða markhópsins (Keller, 2001).  
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4 Hvernig byggja má upp vörumerkjavirði 

Byggja má upp vörumerkjavirði með vali á vöruauðkennum (choosing brand elements), 

samvali söluráða (developing supporting marketing programs) og með 

hugrenningatengslum annarra (leveraging secondary associations), sjá mynd 7. Aukið 

vörumerkjavirði kallar fram jákvæðari viðbrögð meðal markhóps vörumerkisins (Keller, 

1993) sem skilar sér sem aukin framlegð á einingu og aukning í seldu magni af 

vörunni/þjónustunni (Friðrik Eysteinsson, 2003). 

 

Mynd 7. Hvernig byggja má upp sterk vörumerki. Aðlöguð mynd (Keller, Apéria og Georgson, 2008).  

4.1 Val á vöruauðkennum 

Vöruauðkenni eru allt það sem einkennir og aðgreinir vöru frá vöru keppinautar, þ.e. 

vörumerki (heiti), vefslóð, myndmerki, tákn, fígúrur, slagorð, auglýsingastef og 

pakkningar. Vöruauðkenni hjálpa markhópnum að staðsetja vöruna, þ.e.a.s. hvaða 

vöruflokki varan tilheyrir og hvaða eiginleikum hún býr yfir. Vörumerkisauðkennin þurfa 

að styðja við vörumerkið og eiga því að vera minnistæð, merkingarþrungin, 

viðkunnanleg, yfirfæranleg, aðlögunarhæf og verndanleg (Keller, 1993). 
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4.2 Samval söluráða 

Söluráðarnir fjórir; vara, verð, markaðssamskipti og stjórnun dreifileiða, eru sniðnir að 

markhópnum. Með beitingu þeirra er skapað virði í augum hans í samanburði við vöru 

keppnautar. Þannig er búin til vitund og jákvæð ímynd af vörumerkinu sem dregur úr 

líkum á að markhópurinn eigi viðskipti við keppinaut. Mikilvægt er að samhljómur sé 

milli söluráðanna þannig að þeir framkalli þá mynd í huga markhópsins sem stefnt var 

að (Keller, 1993). 

4.2.1 Vara 

Varan þarf að fullnægja þörfum og uppfylla óskir markhópsins. Það sem fellur undir 

söluráðann eru bæði skynjuð gæði tengd vörunni sjálfri og óáþreifanlegir þættir sem 

tengjast vörumerkinu. Huga þarf bæði að áþreifanlegum þáttum vörunnar og 

óáþreifanlegum þáttum til að auka virði vörunnar (Keller, 1993). 

4.2.2 Verð 

Þegar fyrirtæki styðjast við virðisverðlagningu er mat markhópsins á vörunni í 

brennipunkti. Hversu hátt verð markhópurinn er tilbúinn til að greiða fyrir vöruna fer 

eftir því hvernig hann skynjar hana. Hann ber saman ávinning vörunnar og verð hennar 

og metur að lokum virðið. Eftir því sem ávinningur markhópsins er meiri því hærra er 

hægt að verðleggja vöruna. Því má segja að rétt verðlagning sé það verð sem hægt er að 

sannfæra markhópinn um að greiða fyrir vöruna. Verð vöru er einnig vísbending um 

gæði, þ.e. hátt verð á vöru bendir til þess að um gæðavöru sé að ræða (Keller, 1993). 

4.2.3 Markaðssamskipti 

Tilgangur markaðssamskipta er að gera vöruna sýnilega og bæta ímynd hennar og auka 

þannig vörumerkjavirði.  

 Hægt er að blanda saman fimm kynningarráðum; auglýsingum, beinni 

markaðssetningu, söluhvötum, almannatengslum og persónulegri sölumennsku en val 

miðla fer eftir því hvar líklegast er að nálgast markhópinn og kostnaðinn við það (Belch 

og Belch, 2003). Mikilvægt er að skilaboðin séu í samræmi við staðfærslu vörumerkisins 

og að samhljómur sé í skilaboðunum, sama hvaða miðill er notaður (Keller, 1993).  
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4.2.4 Stjórnun dreifileiða 

Dreifileiðir gera markhópnum kleift að nálgast vöruna. Mikilvægt er að velja þá dreifileið 

sem hæfir ímynd hennar, t.d. að vara sem tengd er við gæði sé seld hjá dreifingaraðila 

sem styður við hugrenningatengsl tengd vörunni. Fyrirtæki geta valið á milli beinna 

dreifileiða og óbeinna. Ef fyrirtæki velur að fara beinu leiðina þá sér það alfarið um að 

koma vörunni til markhópsins og þjónusta hann.  

 Beinar dreifileiðir hafa þá kosti að fyrirtækið hefur fulla stjórn á þeim og verði 

vörunnar og einnig eru betri tengsl milli markhóps og fyrirtækis.   

 Óbeinar dreifileiðir lýsa sér þannig að milliliðir sjá um að koma vörunni til 

markhóps og þjónusta hann. Óbeinar dreifileiðir geta aukið verðmæti vörumerkisins  

með því að gera vöruna aðgengilegri og minnka áhættu.  

 Þegar ákveðið er hvora leiðina skal fara eru tekjur og kostnaður við dreifingu 

helstu forsendur sem lagðar eru til grundvallar,  þ.e. hvort tekjur eru meiri en kostnaður 

við fjölgun dreifileiða. Ekki er sjálfgefið að óbeinir milliliðir séu tilbúnir til að dreifa 

vörunni. Ef sú staða kemur upp nota fyrirtæki einkum tvær aðferðir.  

 Þrýstiaðferð (push strategy). Fyrirtækið beinir markaðsaðgerðum að millilið sem í 

kjölfarið sækist eftir því að taka vörumerkið til dreifingar. Milliliðurinn beinir síðan 

markaðsaðgerðum sínum að markhópi og býr til eftirspurn á markaði.   

 Togaðferð (pull strategy). Fyrirtækið beinir markaðsstarfi að markhópi og býr 

þannig til eftirspurn á markaði. Í kjölfarið sækjast milliliðir eftir því að taka vöruna til 

dreifingar (Keller, 1993).  

 Eftir því sem vörumerkjavirðið er meira, því minna þurfa fyrirtæki að hafa fyrir 

því að sannfæra milliliði um að dreifa vörunni (Narasimhan og La, 1996). 
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4.3 Hugrenningatengsl annarra 

Þriðja aðferðin sem hægt er að nota til að byggja upp vörumerkjavirði eru 

hugrenningatengsl annarra en þá er markmiðið að fá að láni jákvæða ímynd og yfirfæra 

hana yfir á vöruna. Með uppbyggingunni eru sköpuð ný hugrenningatengsl og/eða þau 

hugrenningatengsl sem fyrir eru styrkt. Varan verður verðmætari fyrir vikið þegar hinir 

nýju óáþreifanlegu þættir koma til sögunnar. Þegar hugrenningatengsl annarra eru 

notuð er hægt að tengja vöruna við fyrirtæki, upprunaland, dreifileiðir, önnur 

vörumerki, ábekinga og viðburði (Keller, 1993). 

4.4 Ávinningur vörumerkjavirðis 

Vörumerkjavirði eykur líkurnar á því að vörumerki verði fyrir valinu hjá markhópnum og 

þ.a.l. höfðar vara sem hefur mikið vörumerkjavirði til fleiri neytenda. Skynjað 

vörumerkjavirði hefur áhrif á atferli markhópsins með þeim hætti að hann kaupir oftar, 

kaupir meira magn í einu og er tilbúinn að greiða hærra verð fyrir vöruna (Starr og 

Rubinson, 1978).  

 Endanlegur ávinningur uppbyggingar vörumerkjavirðis felst í aukinni framlegð á 

einingu og aukningu á seldu magni af vörunni/þjónustunni (Friðrik Eysteinsson, 2003). 

4.5 Rannsóknir 

Samkvæmt rannsókn Yoo, Donthu og Lee (2000) hefur mikil dreifing og miklar 

auglýsingar mestu áhrifin á virði vörumerkja. Þar á eftir kemur ímynd verslunar og að 

lokum hátt verð. Einnig sýndi rannsóknin að tíð verðtilboð hafa neikvæð tengsl við 

vörumerkjavirði, þ.e. ef viðskiptavinir upplifa tíð verðtilboð þá skynja þeir vöruna sem 

lakari.  

 Buil, Cernatony og Martiínez (2011) sýndu fram á að peningalegir söluhvatar 

hafa neikvæð tengsl við skynjuð gæði. Hins vegar hafa ópeningalegir söluhvatar jákvæð 

tengsl við ímynd.  

 Valette-Florence, Guizani og Merunka (2011) rannsökuðu hvaða áhrif söluhvatar 

almennt hefðu á vörumerkjavirði. Í ljós kom að söluhvatar hafa neikvæð tengsl við 

vörumerkjavirði en aftur á móti eru tengslin jákvæð hjá þeim sem eltast við tilboð.    
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5 Mæling vörumerkjavirðis 

Stjórnendur markaðsstarfs eru undir þrýstingi um að réttlæta kostnað við 

markaðsaðgerðir og því er aukin áhersla lögð á að leggja mat á hve miklu markaðsstarf 

skilar fyrirtækjum (Christodoulides og Chernatony, 2010). Vörumerkisrýni (brand audit) 

er rannsóknaraðferð sem getur gagnast þeim til að mæla víddir vörumerkjavirðis og sjá 

þar með hvort markaðsaðgerðir fyrirtækisins hafa skilað árangri.  

 Vörumerkisrýnin nýtist fyrirtækjum við að skilgreina eða endurskilgreina 

markhóp og/eða eðli samkeppninnar og til að ákveða staðfærslu eða endurstaðfærslu 

vörumerkisins. Einnig gefa niðurstöðurnar til kynna hvort vitundin er nægileg og hvort 

ímyndin er í samræmi við staðfærslu. Þannig er hægt að finna út hvernig bæta má 

vitundina eða ímyndina og þar með virði vörumerkisins. Vörumerkisrýni skiptist í innri 

rýni (brand inventory) og ytri rýni (brand exploratory) (Keller, 2003). 

5.1 Innri rýni 

Innri rýni er hugsuð sem greining á því hvernig fyrirtæki hafa staðið að uppbyggingu 

vörumerkisins síðastliðin þrjú ár. Í innri rýninni er athugað hvernig vöruauðkenni, 

söluráðar og hugrenningatengsl annarra hafa verið notuð (Keller, 2006). 

5.2 Ytri rýni 

Markmið ytri rýninnar er að komast að því hver núverandi staða vörumerkisins er í 

hugum markhópsins, þ.e. hver vitund og ímynd vörumerkisins er, m.ö.o víddir 

vörumerkjavirðis. Með ytri rýninni geta fyrirtæki fundið út hvar þau standa gagnvart 

keppinautum (Keller, 2006). 
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6 Rannsóknaraðferð og niðurstöður eigindlegrar rannsóknar 

Í kaflanum er fjallað um rannsóknaraðferð eigindlegu rannsóknarinnar og niðurstöður 

hennar, þ.e. innri rýni. Rannsóknarspurningin sem leitast var við að svara var „Hvernig 

hafa íslenskir ræktendur staðið að uppbyggingu vörumerkjavirðis íslenska hestsins í 

Þýskalandi síðastliðin þrjú ár“. 

6.1 Rannsóknaraðferð 

Eigindleg rannsókn í formi hálf opinna viðtala varð fyrir valinu til að svara 

rannsóknarspurningunni. 

6.1.1 Þátttakendur 

Þátttakendur eigindlegu rannsóknarinnar voru þeir fjórir aðilar sem að mati Félags 

hrossabænda eru helstu útflytjendur íslenska hestsins til Þýskalands. Tekin voru viðtöl 

við tvo karlmenn og tvær konur. Allir viðmælendurnir voru eigendur 

útflutningsfyrirtækjanna.  

6.1.2 Mælitæki 

Rannsakandi útbjó viðtalsramma í samvinnu við leiðbeinanda. Hann innhélt 11 

spurningar sem snéru að viðfangsefni rannsóknarinnar og var notaður sem 

útgangspunktur í viðtölunum. Viðtalsrammann má finna í viðauka 1. 

6.1.3 Framkvæmd og úrvinnsla 

Rannsakandi sendi tölvupóst á fyrrnefnda útflutningsaðila og útskýrði tilurð og tilgang 

rannsóknarinnar. Viku síðar hringdi rannsakandi í viðmælendur til að finna tíma fyrir 

viðtöl. Viðmælendur voru meðvitaðir um að fyllsta trúnaðar væri gætt. Allir gáfu leyfi 

fyrir hljóðritun viðtala og allir sýndu rannsókninni áhuga.   

 Viðtölin voru tekin á tímabilinu 18. október til 2. nóvember og var lengd þeirra 

40-50 mínútur. Þau fóru fram á heimilum viðmælenda eða á kaffistofum í hesthúsum 

þeirra. Rannsakandi hljóðritaði viðtölin og afritaði þau samdægurs. Að því loknu voru 

viðtölin lesin yfir og kóðuð. Bætt var við athugasemdum rannsakanda. Eftir afritun var 

viðtölum eytt. 
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6.2 Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar 

Í kaflanum eru útlistaðar niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar. Kaflinn er tvískiptur. 

Fyrri hlutinn snýr að markhópi, eðli samkeppninnar og staðfærslu og seinni hlutinn að 

innri rýni.  

6.2.1 Markhópur, eðli samkeppninnar og staðfærsla 

Viðmælendur voru spurðir spurninga sem tengjast markhópi, eðli samkeppninnar og 

staðfærslu íslenska hestsins. Rannsakandi spurði hvernig viðmælendur skilgreindu 

markhóp og keppinauta sína. Einnig var spurt um það hvaða þættir það eru sem 

viðmælendur telji aðgreina íslenskan hest sem ræktaður er hérlendis frá íslenskum hesti 

sem ræktaður er í Þýskalandi. Að lokum voru dregnir fram þeir þættir sem 

viðmælendum fannst íslenskur hestur, sem ræktaður er hérlendis, eiga sameiginlega 

með íslenskum hesti sem ræktaður er í Þýskalandi. Skilgreiningar og skoðanir 

viðmælenda voru svipaðar. 

 

Markhópur 

Viðmælendur voru spurðir um skilgreiningar á markhópum þeirra. Að þeirra sögn er 

markhópur íslenska hestsins í Þýskalandi nokkuð vítt skilgreindur. Sá viðmælandi sem 

hafði víðustu skilgreininguna sagði markhópinn vera alla þá sem áhuga hefðu á íslenska 

hestinum, hvort sem um væri að ræða byrjendur, keppendur eða ræktendur. Hann lagði 

áherslu á að sinna öllum viðskiptavinum því kaupin gætu haft keðjuverkandi áhrif eða 

eins og hann orðaði það: 

„...tökum sem dæmi fjölskyldu sem kaupir barnahest handa barninu sínu. 
Hlutir þróast, áhugi vaknar og á endanum er fjárfest í hestum fyrir alla 
fjölskylduna. Ef vel gengur og áhugi er til staðar gætu þessi viðskipti endað á  
kaupum á keppnishesti. Af þessu má sjá að lítið getur leitt til mikils og í 
viðskiptum er mikilvægt að brauðmylsnan  falli ekki af skurðarbrettinu“.  

Markhópaskilgreiningin var ívið þrengri hjá öðrum viðmælanda. Tveir markhópar voru 

nefndir sem einkenndust af aldri, þ.e. miðaldra fólk og ungmenni.  

„...tveir markhópar í sjálfu sér... þetta er mikið fólk sem er miðaldra. Svo er 
náttúrulega fullt af ungu fólki, það er búið að vera öflugt unglingastarf og 
það er töluvert mikið af ungum krökkum sem að foreldrarnir kaupa hesta 
fyrir til keppni og sýninga og annað. Það er oft þannig að miðaldra fólk er 
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búið að koma sér upp og er að fara út í eitthvað skemmtilegra, minnka við 
sig vinnu. Þetta fólk er búið að lifa og  hrærast með íslenska hestinum í fjölda 
ára, eða frá því að þeir voru krakkar og eru núna að koma mjög öflugt inn í 
reiðmennskuna. Eru framsækin og vilja ná langt og vera með góð hross.“ 

Hinir viðmælendurnir sögðu að markhópur þeirra væri að mestu leyti efnað fólk sem 

aðallega leitar eftir keppnis- og ræktunarhestum.  

 

Eðli samkeppninnar 

Viðmælendur voru spurðir hverja þeir teldu sína helstu keppinauta í Þýskalandi. Þeir 

voru sammála um að allir þeir sem rækta íslenska hesta í Þýskalandi í þeim tilgangi að 

selja þá, væru keppinautar þeirra. Nokkur nöfn og fyrirtæki voru nefnd, eins og 

Kronshof, Jens Füchtenschnieder hjá Wiesenhof, Uli Reber hjá Lipperthof. Einn 

viðmælandinn tók svo til orða: 

„Ég myndi segja að allir almennir ræktendur sem sinna viðskiptavinum sem 
sækjast  eftir reiðhestum séu mínir keppinautar. Ný markaðssókn hefur ekki 
verið nægilega  öflug af hálfu okkar Íslendinga og þar af leiðandi eru allir 
Íslendingar og  Þjóðverjar að róa á sömu mið. Klárlega er það þannig að 
Íslendingar hafa orðið  eftir á í að skapa ný markaðstækifæri. Ég meina, áður 
var mikill kraftur og öflug markaðssetning á íslenska hestinum þar sem 
einblínt var á að hesturinn væri fjölhæfur, fjölskyldu- og keppnishestur og 
allt það. Segja má að við höfum ekki fylgt því eftir með sambærilegum krafti 
eins og var gert í fyrstu.“ 

Annar viðmælandi bætir við: 

„Það er náttúrulega fullt af fólki sem er að rækta og ná árangri. Maður sér 
það bara eins og á heimsmeistaramótunum. Uli Reber og fleiri sem eru mjög 
framsæknir og eru búnir að kaupa góð hross og eru að ná árangri með sína 
ræktun.“  

 

Staðfærsla 

Viðmælendur voru spurðir spurninga sem sneru að staðfærslu íslenska hestsins, þ.e. 

aðgreiningu og sameiginlegum þáttum. 
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a) Aðgreining  

Viðmælendur voru spurðir hvaða þættir það eru, sem að þeirra mati aðgreina íslenskan 

hest sem ræktaður er hérlendis, frá íslenskum hesti sem ræktaður er í Þýskalandi. Þeir 

voru sammála um að betri vöðvauppbygging, meira sjálfstæði og meiri virðing fyrir 

tamningamanni væri helsta aðgreiningin. Ræktun hestsins á Íslandi leiðir af sér 

fyrrnefnda aðgreiningarþætti.   

    

b) Sameiginlegir þættir  

Rannsakandi spurði viðmælendur hvað það væri, að þeirra mati, sem íslenskur hestur 

sem ræktaður er hérlendis eigi sameiginlegt með íslenskum hesti sem ræktaður er í 

Þýskalandi. Viðmælendur höfðu sömu sjónarmið, hesturinn væri sá sami í grunninn, 

hvort sem um væri að ræða gangtegundir, geðslag eða vilja.  

 

6.2.2 Innri rýni 

Seinni hluti eigindlegu rannsóknarinnar snerist um innri rýni. Rannsakandi spurði 

viðmælendur spurninga um val á vöruauðkennum, samval söluráða og 

hugrenningatengsl annarra.  

 

Val á vöruauðkennum 

Viðmælendur voru spurðir hvaða vöruauðkenni þeir hefðu notað við markaðssetningu 

sína síðastliðin þrjú ár. Gefin voru dæmi eins og vörumerki, vefslóð, myndmerki, tákn, 

fígúrur, slagorð og auglýsingastef.  

 Í ljós kom að vörumerki, myndmerki og vefslóð eru þau auðkenni sem allir 

viðmælendurnir notuðu í sínu markaðsstarfi. Vörumerki og myndmerki voru notuð til að 

auðkenna og aðgreina fyrirtækin. Viðmælendurnir voru einnig með vefslóðir sem 

tengdust starfsemi þeirra.   

 

Samval söluráða 

Rannsakandi spurði viðmælendur spurninga sem snúa að samvali söluráða; vara, verð, 

markaðssamskipti og stjórnun dreifileiða.  
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a) Vara 

Eins og komið hefur fram liggur sérstaða íslenska hestsins sem ræktaður er hérlendis, að 

mati viðmælenda, í meiri virðingu fyrri tamningamanni, meira sjálfstæði og betri 

vöðvauppbyggingu.  

 Sjálfstæðið má rekja til þess að fyrstu árin er hesturinn hluti af stóði og kynnist 

ekki manninum fyrr en að frumtamningu er komið, oftast um 4-5 vetra. Í Þýskalandi er 

meiri nálægð við manninn frá upphafi eða eins og einn viðmælandi orðaði það: 

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

Einnig álitu viðmælendur að hestur sem ræktaður er í íslenskri, víðáttumikilli og 

harðgerðari náttúru sé sterkari en hestur sem er ræktaður við þýskar aðstæður.  

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

 

b) Verð 

Viðmælendur voru spurðir um hvaða þættir það væru sem ákvörðuðu verð á íslenskum 

hesti sem seldur er til Þýskalands. Allir sögðu að fyrst og fremst væri það gæði hestsins 

sem ákvarðar verðið. Aðrir þættir sem nefndir voru eru ætterni hestsins, árangur hans í 

keppni eða ræktunarsviði, kynbótamat, fegurð og litir. Einn viðmælandi tók svo til orða: 

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

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

Aðeins einn viðmælandi tók kostnað með í jöfnuna og þá einkum umsýslukostnað.  

 

c) Markaðssamskipti 

Viðmælendur voru spurðir hvernig þeir hefðu hagað sínum markaðssamskiptum 

síðastliðin þrjú ár. Þegar kynningarráðarnir fimm eru skoðaðir má sjá að viðmælendur 

hafa notað tvo þeirra, persónulega sölumennsku og auglýsingar. Persónuleg 

sölumennska reyndist vera sá kynningarráður sem mest var notaður. Einn viðmælenda 

tók svo til orða: 

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

Viðmælendur höfðu einnig að einhverju marki notað auglýsingar en þó í mun minna 

mæli en persónulega sölumennsku. Auglýsingar voru birtar í hestablöðum og með 

auglýsingaborðum á veraldarvefnum. Tilgangur markaðssamskiptanna var að gera 

fyrirtækin sýnileg og kynna starfsemi þeirra.   

 Viðmælendur voru einnig spurðir hvort þeir hefðu notað aðgreiningarþætti í 

markaðssamskiptum sínum síðastliðin þrjú ár. Sú var ekki raunin. Þó sagðist einn þeirra 

impra á aðgreiningarþáttum þegar hann stundaði persónulega sölumennsku.  

„Ekki beint í auglýsingum eða svoleiðis, meira að við segjum kúnnum frá 
þessu, maður á mann. Maður kemur svona inná þetta. Svo eigum við eftir að 
sjá það með tímanum hvort að íslenski hesturinn sem er ræktaður í 
Þýskalandi og svo hesturinn okkar, hvort að þegar við erum komin í 10. 
kynslóð eða 15. eða eitthvað hvort þessir hestar séu eitthvað öðruvísi.“ 

Einnig voru viðmælendur spurðir hvort þeir hefðu notað sameiginlega þætti í 

markaðssamskiptum sínum síðastliðin þrjú ár. Svörin voru öll á sömu lund. Allir höfðu 

notað sameiginlega þætti en  þó einungis við persónulega sölumennsku.  
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d) Stjórnun dreifileiða 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir sæju alfarið um sölu á íslenska hestinum til þýskra 

viðskiptavina (bein dreifileið) eða hvort þeir væru með millilið/umboðsmann (óbein 

dreifileið). Í ljós kom að dreifileið þeirra allra er bein þar sem þeir sjá alfarið um að koma 

hestinum til skila.  

 

Hugrenningatengsl annarra 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu notfært sér tengingu við fyrirtæki, 

upprunaland, dreifileiðir, önnur vörumerki, ábekinga eða viðburði og yfirfært yfir á 

íslenska hestinn.  

 Tengsl við viðburði voru notuð í þó nokkrum mæli. Viðmælendur voru sýnilegir á 

Landsmótum hestamanna og Heimsmeistaramótum. Allir höfðu verið með hross með 

sínu ræktunarnafni í keppni á slíkum mótum. Einnig voru viðmælendur með bása á 

fyrrnefndum mótum og voru þannig sýnilegir og kynntu starfsemi sína. 

 Allir viðmælendur nefndu tengsl við upprunaland og að mati þeirra hefur 

hesturinn sterka skírskotun til Íslands, eins og nafnið „Íslenski hesturinn“ gefur til kynna. 

Einn viðmælandi tók svo til orða: 

„Hesturinn er náttúrulega rosalega tengdur við Ísland og það er fullt af fólki 
sem á íslenskan hest úti sem verður að komast til Íslands, það er þeirra 
Mekka. Það þarf að eignast íslenska lopapeysu og íslenskan hund. Þetta 
verður menning og fólk leitar í allt sem er íslenskt. Þannig að hesturinn er 
ofboðslega mikil tenging og ég held að það  sé hægt að nota það mun 
meira, langtum meira.“ 

Helmingur viðmælenda sagðist nota tengingu við ábekinga. Í báðum tilvikum voru notuð 

eigin nöfn þar sem þeir höfðu skapað sér nafn í Þýskalandi og eru þekktir í 

hestagreininni. 
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7 Rannsóknaraðferð og niðurstöður megindlegrar rannsóknar 

Í kaflanum er fjallað um rannsóknaraðferð megindlegu rannsóknarinnar og í kjölfarið er 

fjallað um niðurstöður hennar, ytri rýni. Leitast var við að svara tveimur 

rannsóknarspurningum. Fyrri rannsóknarspurningin var „Hver er vitund íslenskra 

ræktenda í samanburði við vitund þýskra ræktenda íslenska hestsins“. Seinni 

rannsóknarspurningin var „Hver er ímynd íslensks hests sem er ræktaður hérlendis í 

samanburði við íslenskan hest sem ræktaður er í Þýskalandi“.   

7.1 Rannsóknaraðferð 

Megindleg rannsókn, í formi spurningakönnun, varð fyrir valinu til að svara 

rannsóknarspurningunum.   

7.1.1 Þátttakendur 

Þýði megindlegu rannsóknarinnar voru þýskir áhugamenn um íslenska hestinn, búsettir í 

Þýskalandi.  Úrtakið var án líkinda þar sem líkurnar á að velja einstakling úr þýðinu í 

úrtakið voru óþekktar, nánar tiltekið þægindaúrtak.  

7.1.2 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var spurningalisti sem rannsakandi útbjó í samvinnu við 

leiðbeinanda. Spurningalistinn samanstóð af 10 spurningum. Tvær spurningar sneru að 

vitund íslenska hestsins, ein spurning sneri að ímynd íslenska hestins og sjö spurningar 

voru bakgrunnsbreytur.  Vitundarspurningarnar tvær og ein bakgrunnsbreyta voru með 

opnu spurningaformi. Hinar sjö spurningarnar voru með lokuðu spurningaformi og voru 

allt nafnbreytur.  

 Til þess að vita um hvaða ímyndarþætti ætti að spyrja í ímyndarspurningunni var 

forrannsókn unnin. Spurningin „Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir 

íslenskan hest nefndan“ var færð inn í Createsurvey.com og var aðgengileg dagana 20.-

25. október. Rannsakandi fékk leyfi hjá Henning Drath sem er eigandi að einni  

fjölsóttustu netsíðunni sem snýr að íslenska hestinum í Þýskalandi, www.isibless.de, til 

að setja rannsóknina inn á síðuna. Alls fengust fram 108 ímyndarþættir. Þeir 



 

35 

ímyndarþættir sem helmingur úrtaksins eða fleiri nefndu, voru hafðir sem fullyrðingar í 

ímyndarspurningunni. Höfundur notaðist við sömu aðferðarfræði og gert var í greininni 

„Brand concept maps“ (John, Loken, Kim og Monga, 2006). Vegna þess voru þeir þættir 

sem komu fram sem aðgreinandi og sameiginlegir þættir í eigindlegu rannsókninni 

meðal útflytjenda íslenska hestsins, ekki notaðir. Um var að ræða ellefu ímyndarþætti.  

 Spurningalistinn var því næst þýddur yfir á þýsku. Til að tryggja gæði hans var 

gerð forprófun meðal tveggja einstaklinga sem hafa þýsku að móðurmáli. Með 

forprófun, gagnrýni á orðalag og þýðingu hans til hliðsjónar var spurningalistinn 

endurskoðaður.  

 Íslenska spurningalistann má finna í viðauka 2 og þann þýska má finna í viðauka 

3.  

7.1.3 Framkvæmd og úrvinnsla 

Rannsakandi hafði samband við þýsku Íslandshestasamtökin IPZV og bað þau um að 

senda spurningakönnunina til þeirra 24 þúsund manna sem skráðir eru í 

hestamannafélög sem stofnuð hafa verið í kringum íslenska hestinn í Þýskalandi. 

Íslandshestasamtökin vildu ekki senda út könnunina en samþykktu að setja hana inn á 

netsíðu félagsins, ipzv.de.  

 Spurningalistinn var færður inn í spurningaforritið Createsurvey.com og var 

aðgengilegur dagana 9.-23. nóvember 2011 á netsíðunum isibless.de og ipzv.de.  

 Rannsakandi notaðist við Excel 2007 við úrvinnslu gagnanna. Bæði lýsandi 

tölfræði og ályktunartölfræði var notuð. Myndræn úrvinnsla gagna var unnin í Excel. 
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7.2 Niðurstöður megindlegrar rannsóknar 

Í kaflanum eru útlistaðar niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar. Kaflinn er þrískiptur. 

Byrjað er á að greina frá niðurstöðum bakgrunnsbreytanna sjö og þátttakendum 

rannsóknarinnar lýst með lýsandi tölfræði. Því næst eru niðurstöður 

vitundarspurninganna tveggja útlistaðar og að lokum er fjallað um niðurstöður 

ímyndarspurningarinnar.  

 Alls svöruðu 498 manns spurningakönnuninni. Sama svörun var við öllum 

spurningunum sem voru með lokuðu spurningaformi. Breytileg svörun var við 

spurningunum sem voru með opnu spurningaformi.  

7.2.1 Bakgrunnsbreytur 

Bakgrunnsbreytur rannsóknarinnar voru sjö talsins, nánar tiltekið spurningar 1, 2, 6, 7, 8, 

9 og 10. 

 

Spurning 1 -  Átt þú íslenskan hest 

Samkvæmt rannsókninni eiga um 93% þátttakenda íslenskan hest. Alls áttu 31% 

þátttakenda einn íslenskan hest, 23% áttu tvo íslenska hesta en 38% áttu þrjá íslenska 

hesta eða fleiri. Einungis 7% þátttakenda áttu ekki íslenskan hest.  

 

Mynd 8. Fjöldi íslenskra hesta sem þátttakendur eiga.  

 

Spurning 2 – Af hvaða ræktanda keyptirðu íslenska hestinn sem síðast var keyptur 

Þátttakendur voru spurðir af hvaða ræktanda þeir hefðu keypt íslenska hestinn sem 

síðast var keyptur. Mikill meirihluti þátttakenda leituðu til þýskra ræktenda eða 57% 
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þeirra. 24% þátttakenda sagðist ekki hafa keypt hestinn af ræktanda og 13% 

þátttakenda leituðu til íslenskra ræktenda.  

 

Mynd 9. Þjóðerni ræktenda sem seldu þátttakendum íslenska hestinn sem síðast var keyptur.  

 

Spurning 6 – Ef þú myndir festa kaup á íslenskum hesti, hvort myndirðu frekar velja 

þér hest sem er ræktaður á Íslandi eða í Þýskalandi 

Afgerandi meirihluti þátttakenda kjósa íslenskan hest sem er ræktaður í Þýskalandi eða 

82%. Einungis 18% þátttakenda kjósa íslenskan hest sem er ræktaður hérlendis.  

 

Mynd 10. Hvort þátttakendur myndu kaupa íslenskan hest sem er ræktaður á Íslandi eða í Þýskalandi.  

 

Spurning 7 – Hversu oft hefur þú fest kaup á íslenskum hesti undanfarin 3 ár 

Þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir hefðu fest kaup á íslenskum hesti undanfarin 

þrjú ár. Flestir höfðu einu sinni fest kaup á íslenskum hesti á tímabilinu eða 43% 

þátttakenda. Alls höfðu 14% tvisvar sinnum keypt hest, 6% höfðu fimm sinnum eða 

oftar keypt hest, 4% höfðu þrisvar sinnum keypt hest og 2% þátttakenda höfðu fjórum 
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sinnum keypt íslenskan hest undanfarin þrjú ár. 32% þátttakenda höfðu ekki keypt 

íslenskan hest á tímabilinu. 

 

Mynd 11. Hversu oft þátttakendur hafa keypt íslenskan hest síðastliðin 3 ár.  

 

Spurning 8 – Frá hvaða sambandslandi ertu 

Notast var við opið spurningaform. Svörin voru kóðuð. Flestir þátttakendur komu frá 

Nordrhein-Westfalen eða 26%. Næst á eftir komu sambandslöndin; Baden-

Württemberg (15%), Niedersachsen (14%), Bayern (13%), Hessen (9%) og Schleswig-

Holstein með 6% þátttakenda. Nánari skiptingu þeirra má sjá á mynd 12.  

 

Mynd 12. Skipting þátttakenda eftir sambandslöndum.  
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Spurning 9 – Hver er aldur þinn  

Meirihluti þátttakenda var á aldrinum 21-30 ára eða 36%. 21% þátttakenda voru á 

aldrinum 41-50 ára. Þar á eftir voru 18% á aldrinum 31-40 ára, 16% á aldrinum 20 ára og 

yngri, 9% á aldrinum 51-60 ára og að lokum var 1% þátttakenda á aldrinum 61 ára eða 

eldri.  

 

Mynd 13. Aldursskipting þátttakenda.  

 

Spurning 10 – Hvert er kyn þitt 

Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda rannsóknarinnar voru konur, eða 92%.  

 

Mynd 14. Svarhlutfall eftir kyni.  
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7.2.2 Vitund 

Spurningar sem sneru að vitundarþættinum voru tvær, nánar tiltekið spurningar 3 og 4.  

 

Spurning 3 – Hvaða ræktandi yrði fyrir valinu ef þú hygðist kaupa íslenskan hest 

Notast var við opið spurningaform. Svörin voru kóðuð. Markmið spurningarinnar var 

ekki, eins og orðalag hennar gefur til kynna, að athuga hver er fyrsti ræktandi sem 

þátttakendum dettur í hug. Þegar niðurstöður spurninga 3 og 4 eru hins vegar lagðar 

saman fæst heildarvitund ræktenda íslenska hestsins.  

 Eins og sjá má á mynd 15, myndu þátttakendur rannsóknarinnar mun frekar velja 

ræktanda sem er með starfsemi sína í Þýskalandi. 52% sögðu að þýskir ræktendur yrðu 

fyrir valinu ef þeir hygðust kaupa íslenskan hest. Einungis 10% þátttakenda nefndu 

íslenska ræktendur. 39% þátttakenda kusu að svara ekki spurningunni.  

 

Mynd 15. Þjóðerni ræktenda sem yrðu fyrir valinu ef þátttakendur hygðust kaupa íslenskan hest.   

Sá ræktandi/ræktunarbú sem kom best út meðal hinna íslensku er Faxaból en 1,2% 

þátttakenda nefndu hann. Næst á eftir komu Fet og Litli-Garður (1%), Reynir 

Aðalssteinsson og Kjartansstaðir (0,8%),  Vatnsleysa og Blesastaðir (0,6%), Hestbakki 

(0,4%) og að lokum nefndu 0,2% þátttakenda Sigurbjörn Bárðason, Holtsmúla og 

Hestvit. Nánari skiptingu má sjá í viðauka 4 og 5.  
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Spurning 4 – Getur þú nefnt aðra ræktendur íslenska hestsins 

Notast var við opið spurningaform og þátttakendur beðnir um að nefna fleiri ræktendur 

íslenska hestsins. Á mynd 16 má sjá þjóðerni ræktenda sem yrðu fyrir valinu ef 

þátttakendur hygðust kaupa íslenskan hest (spurning 3), þjóðerni ræktenda sem 

þátttakendur gátu nefnt (spurning 4) og að lokum má sjá heildarvitundina fyrir bæði 

ræktunarlöndin.  

 Eins og sjá má á mynd 16 eru ræktendur/ræktunarbú sem eru með starfsemi 

sína í Þýskalandi með mun meiri vitund en íslenskir ræktendur/ræktunarbú. 98% 

þátttakenda nefndu þýska ræktendur/ræktunarbú í spurningu þrjú og fjögur en einungis 

16% þátttakenda nefndu íslenska ræktendur/ræktunarbú í sömu spurningum. 

 

Mynd 16. Heildarvitund ræktunarlandanna.  
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7.2.3 Ímynd 

Spurningalistinn innihélt eina spurningu sem sneri að ímyndarþáttunum, nánar tiltekið 

spurningu 5. Spurningin skiptist í 11 ímyndarþætti og tilgangur hennar var að afla 

upplýsinga svo hægt væri að bera saman ímynd íslensks hests sem ræktaður er 

hérlendis við ímynd íslensks hests sem ræktaður er í Þýskalandi. 

 Ímyndarþættirnir voru frelsi, náttúra, tölt, andi, vinskapur, fegurð, styrkleiki, 

fjölhæfni, litir, stolt og keppnishestur. Þátttakendur voru beðnir um að merkja við það 

ræktunarland sem að þeirra mati tengdist hverjum ímyndarþætti fyrir sig. Alls svöruðu 

498 þátttakendur hverjum ímyndarþætti. Svörin fyrir hvern ímyndarþátt og hvert 

ræktunarland voru talin og sett í tíðnitöflu, sjá viðauka 6. Því næst voru þau sett upp 

sem hlutfall (%) af fjölda svara (hrátt skor), sjá viðauka 7.  

  Sumir ímyndarþættir fá fleiri atkvæði vegna þess að hann hefur sterkari tengingu 

við íslenska hestinn eða vegna þess að annað ræktunarlandið er stærra en hitt. Til þess 

að leiðrétta skekkjuna sem myndast vegna þessa er reiknað út svokallað leiðrétt skor 

fyrir hvern ímyndarþátt/ræktunarland.  

 Leiðrétta skorið er fundið með því að draga hráa skorið frá margfeldi meðaltals 

ímyndarþáttarins og ræktunarlandsins eftir að búið er að deila í það með meðaltali allra 

ræktunarlanda/ímyndarþátta (Collins, 2002). 

 Til einföldunar er hér að neðan sýnt hvernig stak úr tíðnitöflu umreiknast yfir í 

hrátt skor og í kjölfarið hvernig hráa skorið umreiknast yfir í leiðrétt skor. 486 

þátttakendur tengja íslenskan hest sem ræktaður er hérlendis við ímyndarþáttinn 

„frelsi“. Tíðnin fyrir ímyndarþáttinn og ræktunarlandið Ísland er því 486. Úr tíðnitöflunni 

má finna meðaltal fyrir hvern ímyndarþátt og meðaltal fyrir bæði ræktunarlöndin. 

Meðaltal meðaltalanna er svo fundið með því að finna meðaltal allra meðaltala 

ímyndarþáttanna.  

 Til að finna hrátt skor er fjölda þátttakenda deilt upp í tíðnina 

(486/498*100=98%). Hrátt skor fyrir ímyndarþáttinn „frelsi“ og ræktunarlandið Ísland er 

því 98%. Úr töflunni með hráa skorinu má finna meðaltal fyrir ímyndarþáttinn „frelsi“ (a) 

og meðaltal fyrir ræktunarlandið Ísland (b). Meðaltölin eru fundin með því að deila 

fjölda þátttakenda í meðaltölin úr tíðnitöflunni og að lokum er svarinu breytt í %. Sama 

aðferð er notuð til að finna meðaltal meðaltalanna (y).  
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 Reikniaðferðin til að finna leiðrétt skor er eftirfarandi:  98 - ( a * b ) / y. Útkoman 

er 26, sjá töflu 1. Með því að finna leiðrétt skor er hægt að bera saman ímynd íslensks 

hest sem ræktaður er hérlendis við ímynd íslensks hest sem ræktaður er í Þýskalandi.  

 Þegar lesið er út úr leiðréttu skori þá þarf að skoða formerki og fjarlægð á milli 

skora.  

 Neikvætt formerki merkir að ímyndarþátturinn er veikar tengdur vörumerkinu en 

jákvætt formerki merkir sterkari tengingu við vörumerki.  

 Eftir því sem það er meiri fjarlægð á milli skora ræktunarlanda fyrir ákveðinn 

ímyndarþátt, því ólíkari er ímyndin. Eins eftir því sem það er minni fjarlægð á milli skora 

ræktunarlanda fyrir ákveðinn ímyndarþátt, því líkari er ímyndin.    

 Eins og sjá má á töflu 1, þá tengja þátttakendur rannsóknarinnar íslenskan hest 

sem ræktaður er hérlendis sterkar við frelsi, náttúru, styrkleika, stolt, anda og liti.  

 Þátttakendur tengja íslenskan hest sem ræktaður er hérlendis veikar við 

fjölhæfni, vináttu, keppnishest, fegurð og tölt.  

Tafla 1. Leiðrétt hrátt skor. 

Íslenskur hestur ræktaður á Íslandi Íslenskur hestur ræktaður í Þýskalandi

Frelsi 26 -26

Náttúra 13 -13

Tölt -6 6

Andi 3 -3

Vinskapur -17 17

Fegurð -6 6

Styrkleiki 6 -6

Fjölhæfni -18 18

Litir 1 -1

Stolt 6 -6

Keppnishestur -9 9   
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8 Umræður og tillögur 

Í kaflanum er rætt um niðurstöður eigindlegu og megindlegu rannsóknarinnar. Í kjölfarið 

er fjallað um tillögur höfundar varðandi skilgreiningu á markhópi og eðli samkeppninnar, 

endurstaðfærslu íslenska hestsins og hvernig megi byggja upp vörumerkjavirði hans. 

Einnig er fjallað um tillögur að frekari rannsóknum og takmarkanir rannsóknanna sem 

gerðar voru útlistaðar.   

8.1 Umræða um niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar 

Tilgangur eigindlegu rannsóknarinnar var að athuga hvernig íslenskir ræktendur íslenska 

hestsins hafa staðið að uppbyggingu vörumerkjavirðis hans í Þýskalandi síðastliðin þrjú 

ár.  Rannsóknin leiddi í ljós að mörgu er ábótavant í þeim efnum. Sem dæmi má nefna 

skilgreina íslensku ræktendurnir markhóp sinn og eðli samkeppninnar á 

Þýskalandsmarkaði vítt.   

 Innri rýnin sneri að vali á vöruauðkennum, samvali söluráða og 

hugrenningatengslum annarra. Í ljós kom að vörumerki, myndmerki og vefslóð eru þau 

vöruauðkenni sem ræktendurnir nota í sínu markaðsstarfi.   

  Hvað samval söluráðanna varðar þá skapar ræktun hrossins við harðger 

náttúruskilyrði sérstöðu íslenska hestsins. Ræktendurnir hafa virðisverðlagningu að 

leiðarljósi þegar íslenski hesturinn er verðlagður þar sem gæði hestsins ákvarða verðið. 

Mest fór fyrir persónulegri sölumennsku hjá ræktendunum í markaðssamskiptum en að 

einhverju leyti var notast við auglýsingar. Allir ræktendurnir höfðu imprað á 

sameiginlegum þáttum  hestsins (hesturinn er sá sami í grunninn) í markaðssamskiptum 

síðastliðin þrjú ár en minna fór fyrir þeim þáttum sem útflytjendurnir töldu að aðgreindi 

íslenska ræktun frá þýskri (betri vöðvauppbygging, meira sjálfstæði og meiri virðing fyrir 

tamningamanni). Dreifileið íslensku ræktendanna er bein þar sem þeir sjá alfarið um að 

koma hestinum til kaupandans.  

 Einnig kom í ljós að ræktendur hafa að nokkru leyti notast við hugrenningatengsl 

annarra, aðallega tengingar við viðburði eins og Landsmót hestamanna og 

Heimsmeistaramót til að kynna starfsemi sína.  
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8.2 Umræða um niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar 

Tilgangur megindlegu rannsóknarinnar var tvíþættur. Í fyrsta lagi var markmiðið að 

athuga hver er vitund íslenskra ræktenda í samanburði við þýska ræktendur íslenska 

hestsins og í öðru lagi að athuga hver er ímynd íslenska hestsins sem er ræktaður 

hérlendis í samaburði við íslenskan hest sem er ræktaður í Þýskalandi.  

 Hvað vitundina varðar komu íslenskir ræktendur illa út úr rannsókninni. 

Heildarvitund þýskra ræktenda/ræktunarbúa er 98% og er langtum meiri en 

heildarvitund íslenskra ræktenda/ræktunarbúa sem er einungis 16%.  

 Rannsóknin leiddi í ljós að munurinn á ímynd íslensks hests sem er ræktaður 

hérlendis og ímynd íslensks hests sem er ræktaður í Þýskalandi er afgerandi. 

Þátttakendur rannsóknarinnar tengja íslenskan hest sem er ræktaður hérlendis við frelsi, 

náttúru, styrkleika, stolt, anda og liti. Þátttakendur rannsóknarinnar tengja íslenskan 

hest sem er ræktaður í Þýskalandi við fjölhæfni, vináttu, keppnishest, fegurð og tölt. 

8.3 Tillögur að breytingum; markhópur, samkeppni og staðfærsla 

Hrossaútflytjendur hafa að mestu leyti skilgreint markhóp sinn sem alla þá sem sýna 

íslenska hestinum áhuga. Höfundur telur mikilvægt að útflytjendur íslenska hestsins 

hluti betur niður markaðinn og skilgreini ákveðna markhópa. Hættan er sú að með því 

að reyna að ná til allra verði þeir af mögulegum tekjum. Bæta mætti sérhæfingu 

útflutningsaðila, t.d. ef einn annaðist sölu keppnishrossa, annar sölu fjölskylduhrossa og 

þar fram eftir götunum. Þannig mætti aðlaga markaðsaðgerðir betur að mismunandi 

markhópum. 

 Útflytjendurnir höfðu nokkuð góða tilfinningu fyrir samkeppninni á 

Þýskalandsmarkaði. Í ljós kom að þau nöfn sem nefnd voru í eigindlegu rannsókninni 

reyndust vera þeir ræktendur í Þýskalandi sem höfðu mestu vitundina hjá þátttakendum 

rannsóknarinnar. Höfundur vill þó brýna fyrir útflytjendum að fylgjast náið með 

aðgerðum keppinauta.  

 Að mati höfundar er mikilvægt að endurstaðfæra íslenska ræktun. Samkvæmt 

niðurstöðum eigindlegu og megindlegu rannsóknarinnar er ósamræmi á milli þeirra 

aðgreiningaþátta sem útflytjendur nefndu og þeirra ímyndarþátta sem fengust við 

forrannsóknina. Þetta gefur til kynna að þeir þættir sem útflytjendur töldu aðgreina 

íslenska ræktun frá þýskri eru ekki í samræmi við skynjun markhópsins. M.ö.o. 
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útflytjendur töldu að ímynd íslenska hestsins væri betri vöðvauppbygging, meira 

sjálfstæði og meiri virðing fyrir tamningamanni (aðgreining a) en í ljós kom að 

markhópurinn tengir íslenska ræktun við frelsi, náttúru, styrkleika, stolt, anda og liti 

(aðgreining b). Þó skal taka fram að viss tenging er á milli vöðvauppbyggingar (a) og 

styrkleika (b) og náttúru (b). Einnig er tenging á milli sjálfstæði (a), meiri virðingu fyrir 

tamningamanni (a) og frelsis (b), náttúru (b), stolts (b) og anda (b).  

 Að mati höfundar er mikilvægt að nota þá aðgreiningarþætti íslenska hestsins, 

sem niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar gefa til kynna við markaðsfærslu hans. 

Þjóðverjar myndu, ef vel tækist til, tengja íslenskan hest sem ræktaður er hérlendis við 

frelsi, náttúru, styrkleika, stolt, anda og liti. Þannig væri búinn til ávinningur af því að 

kaupa íslenska ræktun. Einnig er nauðsynlegt að impra á sameiginlegum þáttum, þ.e. að 

íslenski hesturinn, sama hvar hann er ræktaður, er sá sami í grunninn.  

8.4 Tillögur að breytingum; Samval söluráða og hugrenningatengsl 
annarra 

Höfundur telur að hækka eigi verðið á íslenskri ræktun. Það sem styður þá skoðun er 

tvennt. Íslenska ræktun ætti að markaðssetja sem gæðavöru og verð er vísbending um 

gæði.  Einnig er hægt að hækka verð hestsins með því að auka ávinning íslenskrar 

ræktunar þar sem virði hestsins eykst.  

 Mikilvægt er að gera íslenska ræktun sýnilegri og viðhalda ímynd hennar á 

Þýskalandsmarkaði. Bæta ætti notkun fjögurra kynningarráða; auglýsinga, beinnar 

markaðssetningar, almannatengsla og persónulegrar sölumennsku. Skilaboðin eiga að 

vera í samræmi við hina nýju staðfærslu íslenskrar ræktunar.  

 Efla þarf vitund íslenskrar ræktunar. Þegar hún er til staðar má byggja upp 

æskilega ímynd sem fælist í því að íslenskur hestur sem ræktaður er hérlendis búi yfir 

meiri gæðum en íslenskur hestur sem ræktaður er í Þýskalandi. Þar sem hesturinn er sá 

sami í grunninn þarf að skerpa á þeim þáttum sem aðgreina íslenska ræktun frá þýskri. 

Til að mynda er hægt að gefa þau skilaboð að íslenskur hestur, ræktaður hérlendis, búi 

yfir meiri gæðum þar sem hann er ræktaður við náttúrulegar aðstæður.  

 Hvað hugrenningatengsl varðar þá telur höfundur að ýmis tækifæri séu ónýtt. Til 

að mynda má nýta betur þá viðburði sem tengjast íslenska hestinum eins og Landsmót 

hestamanna og Heimsmeistaramót íslenska hestsins. Tækifærin felast í því að gera 
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íslenska ræktun sýnilegri og kynna starfsemi íslenskra ræktenda. Árið 2013 verður 

Heimsmeistaramótið haldið í höfuðborg Þýskalands, Berlín. Vænta má mikillar kynningar 

á íslenska hestinum þar sem fjölmiðlar, stofnanir og samtök hafa heitið stuðningi við 

mótið. Alls búa um 5 milljónir manna í borginni og í nágrenni hennar og talið er að 

aðsókn verði meiri en nokkru sinni fyrr („Innrás íslenska“, 2010). Tækifærin eru því mikil.  

 Einnig telur höfundur að skoða megi möguleikann á að tengja íslenska ræktun 

við ábekinga. Þannig er jákvæð ímynd hjá frægu, vinsælu fólki fengin að láni og yfirfærð 

á íslenska ræktun.  

 Tenging við upprunaland er mikilvæg og tenging hestsins við Ísland ætti að vera 

brennidepill í öllum markaðslegum aðgerðum.  

8.5  Tillögur að frekari rannsóknum 

Gagnlegt væri að gera rannsókn sem sneri að verðlagningu íslenska hestsins sem 

ræktaður er hérlendis. Niðurstöður hennar myndu gefa til kynna hvernig Þjóðverjar 

meta virði íslenskrar ræktunar og í kjölfarið hvernig ætti að verðleggja hann.  

8.6 Takmarkanir rannsóknar 

Hvað varðar takmarkanir eigindlegu rannsóknarinnar þá voru einungis tekin viðtöl við 

fjóra útflytjendur og því er ekki hægt að fullyrða um útflytjendur íslenska hestsins í heild 

sinni. Rannsóknin gefur því aðeins innsýn í markaðssetningu íslenskra útflytjenda til 

Þýskalands.  

 Hvað varðar takmarkanir megindlegu rannsóknarinnar þá var úrtaksaðferðin án 

líkinda, svokallað þægindaúrtak. Það gerir það að verkum að ekki er hægt að alhæfa um 

þýðið út frá niðurstöðunum.  
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Viðauki 1. Viðtalsrammi 

Viðtal þetta er hluti af MS ritgerð minni við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Ritgerðin fjallar um stöðu íslenskra ræktenda í samanburði við þýska ræktendur íslenska 

hestsins.  

  

Hluti ritgerðarinnar snýr að innri vörumerkjarýni og því vil ég athuga hvernig þú hefur 

staðið að markaðssetningu íslenska hestsins síðastliðin þrjú ár.   

  

Þér er að sjálfsögðu frjálst að svara ekki spurningum en ég vil taka fram að það verður 

ekki hægt að rekja svörin til þín og fullum trúnaði er heitið. Með þínu leyfi er viðtalið 

tekið upp og afritað en að því loknu verður upptökunni eytt.  

 

1. Hver er þinn markhópur í Þýskalandi? 

2. Hvaða þýskir ræktendur eru þínir helstu keppinautar? 

3. Hvað er það, að þínu mati, sem aðgreinir íslenskan hest sem ræktaður er á 

Íslandi frá íslenskum hesti sem ræktaður er í Þýskalandi? 

4. Hefur þú notað aðgreininguna í markaðsstarfi þínu? 

5. Hvað er það, að þínu mati, sem íslenskur hestur sem ræktaður er á Íslandi á 

sameiginlegt með íslenskum hesti sem er ræktaður í Þýskalandi? 

6. Hefur þú notað sameiginlega þætti í markaðsstarfi þínu? 

7. Hvaða vöruauðkenni hefur þú notað við markaðssetningu þína, eins og 

vörumerki, vefslóð, myndmerki, tákn, fígúrur, slagorð eða auglýsingastef? 

8. Hvaða þættir eru það sem ákvarða verðið á íslenskum hesti sem þú selur til 

Þýskalands? 

9. Hvernig hefur þú hugað þínum markaðssamskiptum síðastliðin 3 ár. Með 

auglýsingum, beinni markaðssetningu, söluhvötum, almannatengslum eða 

persónulegri sölumennsku? 

10. Sérð þú alfarið um sölu á íslenska hestinum til þýskra viðskiptavina (bein 

dreifileið) eða ertu með millilið/umboðsmann (óbein dreifileið)? 
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11. Hefur þú notfært þér hugrenningatengsl við fyrirtæki, upprunaland, dreifileiðir, 

önnur vörumerki, ábekinga eða viðburði og yfirfært yfir á íslenska hestinn? 
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Viðauki 2. Spurningalisti á íslensku 

Rannsókn þessi er hluti af lokaritgerð og framkvæmd af meistaranema í 

Markaðsfræðum og alþjóðaviðskiptum við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Markmið rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um vitund og ímynd íslenska hestsins 

meðal hestamanna í Þýskalandi.  

Þátttaka þín hjálpar mér að gera rannsóknina og kann ég þér bestu þakkir fyrir.  Það 

tekur ekki nema 5 mín að svara spurningunum og ekki verður hægt að rekja svör til 

einstakra þátttakenda. Fullum trúnaði er heitið.  

 

1. Átt þú íslenskan hest? 

a) Nei  

b) Já, ég á einn hest 

c) Já, ég á tvo hesta 

d) Já, ég á þrjá hesta eða fleiri 

 

2. Af hvaða ræktanda keyptirðu íslenska hestinn sem síðast var keyptur? 

a) Ég á engan íslenskan hest 

b) Hann var þýskur 

c) Hann var íslenskur 

d) Ég keypti hestinn ekki af ræktanda 

 

3. Hvaða ræktandi yrði fyrir valinu ef þú hygðist kaupa íslenskan hest? 

Svar:________________________ 

 

4. Getur þú nefnt aðra ræktendur íslenska hestsins? 

Svar:_________________________ 

5. Vinsamlegast merktu við eftirfarandi fullyrðingar eftir því sem á við að þínu 

mati um íslenskan hest sem ræktaður er annars vegar á Íslandi og íslenskan 
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hest sem hins vegar er ræktaður í Þýskalandi. Ath. Merkja má við bæði 

ræktunarlöndin fyrir hverja fullyrðingu. 

Frelsi 

a) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er á Íslandi við frelsi 

b) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er í Þýskalandi við frelsi  

Náttúra 

a) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er á Íslandi við náttúru 

b) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er í Þýskalandi við náttúru  

Tölt 

a) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er á Íslandi við tölt 

b) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er í Þýskalandi við tölt 

Andi  

a) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er á Íslandi við anda 

b) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er í Þýskalandi við anda 

Vinskapur 

a) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er á Íslandi við vinskap 

b) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er í Þýskalandi við vinskap 

Fegurð 

a) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er á Íslandi við fegurð 

b) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er í Þýskalandi við fegurð 

Styrkleiki 

a) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er á Íslandi við styrkleika 

b) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er í Þýskalandi við styrkleika 

Fjölhæfni 

a) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er á Íslandi við fjölhæfni 

b) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er í Þýskalandi við fjölhæfni 

Litir 

a) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er á Íslandi við liti 
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b) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er í Þýskalandi við liti 

Stolt 

a) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er á Íslandi við stolt 

b) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er í Þýskalandi við stolt 

Keppnishestur 

a) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er á Íslandi við keppnishest 

b) Ég tengi íslenskan hest sem ræktaður er í Þýskalandi við keppnishest 

 

6. Ef þú myndir festa kaup á íslenskum hesti, hvort myndirðu frekar velja þér hest 

sem er ræktaður á/í 

a) Íslandi 

b) Þýskalandi 

 

7. Hversu oft hefur þú fest kaup á íslenskum hesti undanfarin 3 ár? 

a) aldrei 

b) einu sinni 

c) tvisvar 

d) þrisvar 

e) fjórum sinnum 

f) fimm sinnum eða oftar 

 

8. Frá hvaða sambandslandi ertu? 

Svar:____________________ 

 

 

 

9. Hver er aldur þinn? 

a) 20 ára eða yngri 
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b) 21-30 ára 

c) 31-40 ára 

d) 41-50 ára 

e) 51-60 ára 

f) 61 ára eða eldri 

 

10. Hvert er kyn þitt? 

a) karl 

b) kona 

 

 

 

Takk fyrir þátttökuna! 
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Viðauki 3. Spurningalisti á þýsku 

Hallo Liebe Deutsch Pferdefreunde. Meine name ist Tinna Dögg Kjartansdóttir, ich bin 

eine Studentin im Marketing und Internationalen Business bei der BWL Abteilung der 

Universitäts in Island. Als Teil meine Abschlussarbeits führe ich grade eine 

Untersuchung durch.  

Ziel der Untersuchung ist Information über Kenntniss und Image, das Islandpferdes 

beim Reitern im Deutschland zu sammeln.   

Ihre Teilnahme hilft mir diese Untersuchung abzuschliessen und ich bedanke mich 

herzlich dafür.  Es dauert nicht mehr als 5 Minuten die Fragen zu beantworten und im 

nachhinein wird keine Andwort mit ihnen in verbindung gebracht werden können. 

Dieser Fragebogen ist anonym. 

 

1. Besitzen Sie ein Islandpferd? 

a) Nein 

b) Ja, ich besitze ein Pferd 

c) Ja, ich besitzte zwei Pferde 

d) Ja, ich habe drei oder mehr 

 

2. Von welchen Züchter haben Sie das Pferd, was Sie zuletzt gekauft haben, 

gekauft? 

a) Ich besitze kein Islandpferd 

b) Der Züchter war ein deutscher. 

c) Der Züchter war ein isländer. 

d) Ich habe das Pferd nicht direkt von einem Züchter gekauft. 

 

3. Welche Züchter würden Sie wählen, wenn Sie ein Islandpferd kaufen wollten? 

Antwort:________________________ 

4. Können Sie andere Züchter des Islandpferdes nennen? 

Antwort:_________________________ 
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5. Bitte kreuzen Sie die folgenden Aussagen, die Ihre Meinung nach zu dem 

Islandpferd die in Island oder auch in Deutschland gezüchtet sind, zustimmen 

an. Hinweis sie können bei jeder Behauptung auch beide Länder ankreuzen.  

Freiheit 

a) Ich verbinde das Islandpferd was in island Gezuchtet ist mit Freiheit 

b) Ich verbinde das Islandpferd was in deutschland Gezuchtet ist mit Freiheit 

Natur 

a) Ich verbinde das Islandpferd was in island Gezuchtet ist mit Natur 

b) Ich verbinde das Islandpferd was in deutschland Gezuchtet ist mit Natur 

Tölt 

a) Ich verbinde das Islandpferd was in island Gezuchtet ist mit Tölt 

b) Ich verbinde das Islandpferd was in deutschland Gezuchtet ist mit Tölt 

Geist/Seele 

a) Ich verbinde das Islandpferd was in island Gezuchtet ist mit Geist/Seele 

b) Ich verbinde das Islandpferd was in deutschland Gezuchtet ist mit Geist/Seele 

Freundschaft 

a) Ich verbinde das Islandpferd was in island Gezuchtet ist mit Freundschaft 

b) Ich verbinde das Islandpferd was in deutschland Gezuchtet ist mit Freundschaft 

Schönheit 

a) Ich verbinde das Islandpferd was in island Gezuchtet ist mit Schönheit 

b) Ich verbinde das Islandpferd was in deutschland Gezuchtet ist mit Schönheit 

Stärke 

a) Ich verbinde das Islandpferd was in island Gezuchtet ist mit Stärke 

b) Ich verbinde das Islandpferd was in deutschland Gezuchtet ist mit Stärke 

Vielseitigkeit 

a) Ich verbinde das Islandpferd was in island Gezuchtet ist mit Vielseitigkeit 
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b) Ich verbinde das Islandpferd was in deutschland Gezuchtet ist mit Vielseitigkeit 

Farbenpracht 

a) Ich verbinde das Islandpferd was in island Gezuchtet ist mit Farbenpracht 

b) Ich verbinde das Islandpferd was in deutschland Gezuchtet ist mit Farbenpracht 

Stoltz 

a) Ich verbinde das Islandpferd was in island Gezuchtet ist mit Stoltz 

b) Ich verbinde das Islandpferd was in deutschland Gezuchtet ist mit Stoltz 

Turnierpferd 

a) Ich verbinde das Islandpferd was in island Gezuchtet ist mit Turnierpferd 

b) Ich verbinde das Islandpferd was in deutschland Gezuchtet ist mit Turnierpferd 

 

6. Wenn Sie ein Islandpferd kaufen würden, was würden Sie lieber kaufen?   

a) Ein Pferd der in Island geboren und aufgewachsen ist? 

b) Ein Pferd der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist? 

 

7. Wie oft haben Sie in den letzten 3 Jahren ein Islandpferd gekauft? 

a) Nie 

b) Einmal  

c) Zweimal 

d) Dreimal 

e) Viermal 

f) Fünf mal oder öfter 

 

8. Aus welchen Bundesland kommen Sie? 

Antwort:____________________ 

 

9. Wie alt sind Sie? 

a) 20 Jahre oder jünger 
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b) 21-30 Jahre 

c) 31-40 Jahre 

d) 41-50 Jahre 

e) 51-60 Jahre 

f) 61 Jahre oder älter 

 

10. Geschlecht? 

a) Männlich 

b) Weiblich 

 

 

 

 

Herzlichen Dank für die Teilnahme! 
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Viðauki 4. Þjóðerni ræktenda sem yrðu fyrir valinu ef 
þátttakendur hygðust kaupa íslenskan hest. Spurning 3.  
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Viðauki 5. Þjóðerni ræktenda sem þátttakendur gátu nefnt. 
Spurning 4.  
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Viðauki 6. Tíðnitafla 

 

Íslenskur hestur ræktaður á Íslandi Íslenskur hestur ræktaður í Þýskalandi Meðaltal

Frelsi 486 156 321

Náttúra 490 278 384

Tölt 475 437 456

Andi 471 351 411

Vinskapur 384 465 425

Fegurð 469 434 452

Styrkleiki 482 331 407

Fjölhæfni 357 452 405

Litir 476 372 424

Stolt 482 335 409

Keppnishestur 418 419 419

Meðaltal 454 366 410  
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Viðauki 7. Hrátt skor 

Íslenskur hestur ræktaður á Íslandi % Íslenskur hestur ræktaður í Þýskalandi % Meðaltal

Frelsi 98 31 64

Náttúra 98 56 77

Tölt 95 88 92

Andi 95 70 83

Vinskapur 77 93 85

Fegurð 94 87 91

Styrkleiki 97 66 82

Fjölhæfni 72 91 81

Litir 96 75 85

Stolt 97 67 82

Keppnishestur 84 84 84

Meðaltal 91 74 82  

 

 


