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Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis er að fjalla um vörumerkjastjórnun tölvuleikjafyrirtækisins CCP 

á vörumerkinu EVE Online og kanna hvort CCP stýri vörumerkinu á markvissan hátt 

miðað við það sem fræðin tiltaka um lykilþætti í slíkri stjórnun. Fjallað er um helstu 

hugtök vörumerkjastjórnunar og þau tengd við aðferðir CCP við stýringu vörumerkisins 

EVE Online. 

Höfundur gerði úrtakskönnun með megindlegri rannsóknaraðferð þar sem könnuð 

var vitund almennings um vörumerkið auk einkenna, stöðu og virðis þess. Tekið var 

viðtal við stofnanda og hugmyndasmið CCP og hönnuð myndmerkis EVE Online, Sigurð 

Reyni Harðarson, og niðurstöður viðtalsins bornar saman við niðurstöður megindlegu 

rannsóknarinnar. Í megindlegu rannsókninni voru þátttakendur spurðir spurninga á borð 

við hvað kæmi upp í hugann þegar þeir sæju myndmerki EVE Online til þess að kanna 

stöðu þeirra gagnvart merkinu og ímynd þess í huga þeirra. Þátttakendur voru einnig 

m.a. spurðir hversu vel eða illa þeir þekktu vörumerkið EVE Online til þess að kanna 

vitund þeirra um vörumerkið. 

Könnunin, sem framkvæmd var með hentugleikaúrtaki, leiddi í ljós að mikil vitund er 

bæði meðal karla og kvenna um vörumerkið en vitund karla var þó talsvert meiri en 

kvenna. Karlar voru einnig almennt jákvæðari út í vörumerkið en konur. Könnunin leiddi 

einnig í ljós að þátttakendur þekktu merkið fyrst og fremst af umfjöllun og auglýsingum í 

fjölmiðlum. 
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1 Inngangur 

CCP er tölvuleikjafyrirtæki og er þekktast fyrir vörumerkið EVE Online. Fyrirtækið setti 

tölvuleikinn EVE á markað árið 2003 en EVE Online er fjölspilunarleikur (e. multiplayer 

game) sem leikinn er á Netinu og eru þátttakendur í áskrift hjá fyrirtækinu. Myndmerki 

EVE Online hannaði frumkvöðullinn Sigurður Reynir Harðarson sem er einn stofnenda 

CCP og jafnframt helsti hugmyndasmiðurinn á bak við vörumerkið og leikinn sjálfan. 

Í köflum 2-4 eru útlistuð þau atriði úr tilgreindum fræðum sem skipta máli fyrir 

verkefnið. Í kafla 2 er hugtakið vörumerkjastjórnun útskýrt. Í kafla 3 er miðuð 

markaðsfærsla og þrír meginþættir hennar skýrðir og skoðaðir ítarlega: markaðshlutun 

(3.1), markaðsmiðun (3.2) og staðfærsla (3.3). Ennfremur er gerð grein fyrir þremur 

þáttum staðfærslu: aðgreinandi þáttum (3.3.1), sameiginlegum þáttum (3.3.2) og ímynd 

(3.3.3). 

Kafli 4 fjallar um vörumerki og sér í lagi hugtakið vörumerkjavirði (4.1). Gerð er grein 

fyrir sex meginþáttum vörumerkjavirðis: vörumerkjavitund (4.1.1), frammistöðu (4.1.2), 

vörumerkjaímynd (4.1.3), viðbrögðum (4.1.4), tilfinningum (4.1.5) og trausti (4.1.6). 

Kaflar 5-6 skoða vörumerkið EVE Online út frá fjölbreytilegum forsendum, nánar 

tiltekið lýsa þeir svokallaðri vörumerkjaúttekt vörumerkisins EVE Online. Kafli 5 fjallar 

um svk. eignarhluta vörumerkjaúttektar vörumerkisins. Gerð er grein fyrir einkennum 

stöðu og virðis vörumerkisins (5.1), áherslum í markaðssetningu vörumerkisins (5.2), 

frammistöðumælingum (5.3) og viðhaldi og virði vörumerkisins (5.4). Kafli 6 fjallar um 

svk. könnunarhluta vörumerkjaúttektar vörumerkisins. Gerð er grein fyrir skilgreiningu á 

viðfangsefni (6.1), aðferð og hönnun rannsóknar (6.2), þátttakendum (6.3) og greiningu 

gagna og úrvinnslu (6.4). 

Í kafla 7 er síðan gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar, skipt upp í helstu 

niðurstöður (7.1) og ítarlegar niðurstöður (7.2) þar sem svörin úr spurningunum sem 

lagðar voru fyrir í spurningakönnuninni eru birt og rædd. 

Kafli 8 birtir ályktanir og tillögur til úrbóta. Þar eru kostir og gallar vörumerkisins 

teknir til skoðunar og tillögur settar fram um það sem mætti gera til að vekja frekari 

athygli á því. Einnig eru helstu sóknartækifæri vörumerkisins könnuð og jafnframt hvað 

beri helst að varast í markaðssetningu vörumerkisins á tölvuleikjamarkaði.   
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Kafli 9 fjallar um þær Takmarkanir sem rannsóknin laut. 

Í kafla 10 eru svo Lokaorð þar sem farið er í stuttu máli yfir það hversu vel vöru-

merkinu EVE Online er stýrt í samræmi við lykilþætti fræðanna og þar með leitast við að 

svara rannsóknarspurningunni sem er titill ritgerðarinnar. 
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2 Vörumerkjastjórnun  

Vörumerkjastjórnun (e. brand management) snýst um það hvernig fyrirtæki stýra 

vörumerkjum og hvaða leiðir eru færar og farnar til þess að auka verðmæti og árangur 

vörumerkja á markaði. Hafa þarf nokkra samverkandi þætti í huga þegar kemur að 

vörumerkjastjórnun, t.d. er mjög mikilvægt að gæta þess að stefnumótun (e. policy) 

fyrirtækjanna komi ekki í veg fyrir að settum markmiðum vörumerkisstjórnunar verði 

náð. 

Fjárhagsáætlanir (e. budgets) þurfa að vera skýrar og nægt fjármagn þarf að vera til 

staðar svo að hægt sé að markaðssetja vörumerkið. Mikilvægt er að fyrirtækið skilgreini 

þjónustu við viðskiptavini sína (e. customer service) og setji staðla (e. brand standards) 

um áhrif og gildi vörumerkisins innan veggja fyrirtækisins og miðli þeim til starfsfólks. 

Einnig þarf að miðla þessum stöðlum út á markaðinn, til dreifiaðila og annarra 

hagsmunaaðila, það kallast vörumerkjafræðsla (e. brand education) (Hörður Harðarson, 

ed. a). 
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3 Miðuð markaðsfærsla 

Miðuð markaðsfærsla (e. target marketing) leggur línurnar fyrir nútíma markaðsstarf, 

hlutverk miðaðrar markaðsfærslu er að ákveða fjölda markhópa og hvaða markhópar 

verða fyrir valinu. Stefna og framtíð fyrirtækja er ákvörðuð með miðaðri markaðsfærslu, 

hún gefur ítarlega mynd af nær- og fjærumhverfi og nauðsynlegt er að þekkja þarfir 

markhópa því fyrirtækjum getur reynst erfitt að bjóða upp á vöru eða þjónustu sem 

hentar öllum markaðnum (Kotler, Armstrong, Wong og Sounders, 2008).  Markaðs-

setning skilar fyrst árangri þegar fyrirtæki nær að aðgreina sig frá vöru eða þjónustu 

samkeppnisaðila með því að sinna þörfum ákveðins markhóps og byggja upp tryggan 

hóp viðskiptavina (Dibb og Simkin, 2003). Að byggja upp tryggð við viðskiptavininn er 

gullin regla því ódýrara er að halda í núverandi viðskiptavini en að afla nýrra (Keller, 

Apéria og Georgson, 2008). Miðuð markaðsfærsla er þriggja skrefa ferli sem skiptist í 

markaðshlutun (e. segmentation), markaðsmiðun (e. targeting) og staðfærslu (e. 

positioning). 

Markaðshlutun 

  

 Markaðsmiðun 

   

Staðfærsla 

 

 

 

Mynd 2: Ferli miðaðrar markaðsfærslu (Kotler, Armstrong, Wong og 
Sounders, 2008). 

 

Fyrirtæki þurfa að byrja á því að skipta markaðnum niður. Með svonefndri 

markaðshlutun er markaðnum skipt upp í minni hópa þar sem hver hópur hefur 

mismunandi þarfir. Í næsta skrefi er horft á alla markaðshlutana og í framhaldinu er sá 
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hluta markaðinn? 
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markaðshlutum 
Hvað gerir markaðshlut 

áhugaverðan? 

Velja markhóp 
Hver á staðfærslan að 
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Samræmdar aðgerðir 

fyrir hvern hóp 
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hluti valinn sem fýsilegastur er talinn, þ.e.a.s. sjálfur markhópurinn. Síðan er þriðja 

skrefið að staðfæra vöruna eða þjónustuna í huga neytenda, það er gert með því að 

gera vöruna eða þjónustuna eftirsóknarverða. 

3.1 Markaðshlutun  

Markaðshlutun (e. segmentation) er mjög mikilvægur þáttur í stefnumótun fyrirtækja. 

Með því að hluta markaðinn niður eftir þörfum og löngunum viðskiptavina myndast 

tækifæri til aðgreiningar (e. point of difference). Með aðgreiningu geta fyrirtæki jafnvel 

aukið samkeppnisforskot sitt (Weinstein, 2004). Fyrirtæki horfa á ýmsar ólíkar breytur í 

markaðshlutun, t.d. kauphegðun, búsetu og kaupmátt fólks. Út frá slíkum breytum er 

markaðnum skipt upp í betur skilgreinda markhópa (Lilien og Rangaswamy, 2003). 

Breytur eru skilvirkar ef þær eru mælanlegar, aðgengilegar, arðvænlegar, mögulegar og 

aðgreinanlegar (Kotler, Keller, Brady, Goodman og Hansen, 2009). 

Með markaðshlutun geta fyrirtæki ákveðið og skilgreint þá viðskiptavini eða 

markaðshópa sem vert er að þjónusta. Markmiðið er að velja markhópa sem tengjast 

þeim eiginleikum sem auka arðsemi fyrirtækisins (Hutt og Speh, 2010). Markaðshlutun-

inni er síðan skipt í þrjú stig: könnunarstig, greiningarstig og lýsingarstig. Á könnunar-

stiginu er reynt af finna út hvað hentar markaðnum með því að athuga hegðun og 

viðhorf einstaklinga. Sú rannsókn fer yfirleitt fram með rýnihópum og viðtölum. Á 

greiningarstiginu eru þessar upplýsingar notaðar til að mynda samstæða markhópa. Á 

lýsingarstiginu eru einkenni hvers og eins markhóps dregin fram með því að greina þætti 

eins og viðhorf, hegðun og kaupvenjur (Kotler, Keller, Brady, Goodman og Hansen, 

2009). 

3.2 Markaðsmiðun 

Að markaðshlutun lokinni er næsta skref að ákveða hversu mörgum markhópum 

fyrirtækið ætlar að sinna á markaðnum, en það kallast markaðsmiðun (e. targeting). Það 

þarf að greina hagkvæmni hvers markaðshluta fyrir sig og er það gert með því að skipta 

níu atriðum í þrennt (Lilian og Rangaswamy, 2003). 

Fyrsti þátturinn inniheldur markaðsstærð og markaðsvöxt. Litið er á líftímakúrvuna 

(e. project life cycle) og skoðað hvort markaðurinn sé vaxandi eða hnignandi.  

Annar þátturinn tekur til fjögurra atriða sem eru samkeppni, mettun, vernd og ytri 

áhætta. Mettunarstig segir til um hvort markaðurinn sé fullnýttur eða hvort þar leynast 
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markaðstækifæri sem hægt væri að nýta. Vernd tekur til einkaleyfa eða annarra 

inngönguhindrana á markaðnum. Ytri áhætta er metin með því að nota svonefnda 

PESTEL greiningu þar sem horft er til breytinga á pólitískum (e. political), efnahagslegum 

(e. economic), félagslegum (e. social), tæknilegum (e. technological), umhverfislegum (e. 

environmental) og lagalegum (e. legal) þáttum. 

Þriðji og síðasti þátturinn snýst um samræmi, tengsl við aðra markhópa og 

hagnaðarvon. Samræmi segir til um hvort styrkur og ímynd fyrirtækisins samræmist 

kröfum markaðarins. Tengsl við aðra markhópa eru ekki síður mikilvæg, s.s. 

ímyndartengsl og kostnaðartengsl (Kotler, Armstrong, Wong og Sounders, 2008). 

Setja má hugmyndirnar hér að ofan fram með ýmsum aðferðum eins og t.d. GE-

líkaninu, sjá Mynd 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mynd 3: GE-Líkanið (Kotler, Armstrong, Wong og Sounders, 2008). 

 

Fyrirtækið General Electric kynnti þetta líkan til að meta skipulagseiningar fyrirtækja á 

grundvelli annarsvegar þess hve áhugaverð greinin er og hinsvegar styrks fyrirtækisins. 

Líkanið er tvívítt þar sem á y-ás er áhugaverðleiki greinarinnar, sem segir til um fýsileik 

markmiða, og á x-ás styrkur fyrirtækisins, sem segir til um samkeppnisstöðu. Mat á því 

hvort grein sé áhugaverð ræðst af ýmsum þáttum, s.s. markaðsvexti, markaðsstærð, 

hagnaðarstigi og hagnaðarmöguleikum, samkeppnisstigi, eftirspurnarstigi og eftir-

GE-líkanið 

A 

B 

Styrkur skipulagseiningarinnar 

H
ve

  á
h

u
ga

ve
rð

 g
re

in
in

 e
r 

Mikill Meðal Lítill 

Lítt 

Meðal 

Mjög 

B 



 

16 

spurnarhegðun ásamt kostnaðaruppbyggingu á markaðinum. Þá er hver þáttur metinn 

sérstaklega og gildi fundin út þar sem lagt er mat á verðhæfni, vörugæði, þekkingu á 

þörfum viðskiptavina, þekkingu á uppbyggingu markaðarins og styrk sölukerfisins. Inn á 

teikninguna eru teiknaðir hringir sem tákna stærð ákveðinna markaða og þar er hægt að 

sýna markaðshlutdeild með sneiðum úr hringjunum. Líkanið hefur þrjú svæði: 1) grænt 

svæði þar sem fyrirtækið ætti að fjárfesta og stefna að vexti, 2) gult svæði þar sem það 

ætti að reyna að halda stöðu sinni því þar er það áhugavert eða í meðallagi sterkt, 3) 

bleikt svæði þar sem fyrirtækið er vel undir meðallagi í áhugaverðleika og styrk (Kotler, 

Armstrong, Wong og Sounders, 2008). 

3.3 Staðfærsla  

Staðfærsla (e. positioning) er það að sníða tilboð fyrirtækis að þörfum viðskiptavina. 

Markmiðið er að festa vörumerkið í huga neytenda og skapa því ákveðinn sess í því skyni 

að auka ávinning fyrirtækisins. Góð staðfærsla felst í því að kynna vörumerkið fyrir 

neytendum og fá þá til að skynja að vörumerkið sé einstakt. Allir starfsmenn fyrirtæk-

isins ættu að skilja þá ímynd sem ýtt er undir við staðfærslu vörumerkis gagnvart við-

skiptavinum og styðja við þá ímynd þegar taka þarf ákvarðanir (Kotler, Keller, Brady, 

Goodman og Hansen, 2009). Skipta má staðfærslu í þrjá hluta: aðgreinandi þætti (e. 

point of difference) sameiginlega þætti (e. point of parity) og ímynd (e. image) (Lilian og 

Rangaswamy, 2003). 

3.3.1 Aðgreinandi þættir  

Aðgreining (e. point of difference) fjallar fyrst og fremst um það með hvaða hætti 

fyrirtæki aðgreinir tilboð sín frá tilboðum samkeppnisaðila. Aðgreiningin beinist því að 

vörunni sjálfri og tilboðinu (Keller, Apéria og Georgson, 2008). Stjórnendur fyrirtækja 

einblína oft nær eingöngu á aðgreiningu til að ná samkeppnisforskoti, en aðgreining ein 

og sér er ekki nógu sterk til að viðhalda samkeppnisforskoti á markaði. Stjórnendur 

þurfa einnig að skoða hvers eðlis samkeppnin er og ígrunda tækifæri og ógnanir 

markaðarins til að halda viðvarandi samkeppnisforskoti (Hooley, Piercy og Nicoulaud, 

2008).  

Aðgreining er nátengd SVÓT-greiningu sem er verkfæri úr markaðsfræði og oft 

notað til þess að greina styrkleika (e. strenghts), veikleika (e. weaknesses), ógnanir (e. 

threats) og tækifæri (e. opportunities) fyrirtækja. Þessari greiningu er því oft beitt í 
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markaðssetningu vöru og þjónustu. SVÓT-greining skiptist í tvo hluta, innri og ytri 

greiningu. Í innri greiningu eru skoðaðir styrkleikar og veikleikar vörumerkisins, það er 

hvernig vörumerkið stendur gagnvart samkeppnisaðilum. Í ytri greiningunni eru 

tækifærin og ógnanirnar metnar með innri greininguna til hliðsjónar (Griffin, 2008). Öll 

fjögur atriðin hafa síðan áhrif á það hvernig samvali söluráðanna (e. marketing mix) er 

háttað (Kotler, Armstrong, Wong og Sounders, 2008). 

3.3.2 Sameiginlegir þættir  

Sameiginlegir þættir (e. point of parity) snúast um það sem vörumerki fyrirtækis á 

sameiginlegt með samkeppnisaðilum. Sameiginlegir þættir skiptast í flokka og 

samkeppni. Sameiginlegir þættir sem skiptast í flokka snúast um það að neytendur þurfi 

að sjá mikinn tilgang með vörumerkinu og finnast það lögmætt og trúverðugt. Tökum 

sem dæmi að fólk lítur ekki á ferðaskrifstofu sem ferðaskrifstofu nema hún selji flug og 

gistingu, veiti ráðgjöf um ferðir og pakkatilboð og bjóði upp á greiðsluþjónustu. 

Sameiginlegir þættir breytast á milli ára vegna tæknibreytinga, lagalegra þátta og 

tískubylgna en þessir þættir eru allir mikilvægir fyrir markaðinn. Sameiginlegir þættir í 

samkeppni fyrirtækja koma í veg fyrir mikla aðgreiningu þeirra, en það er varan sjálf eða 

þjónustan sem búin er til sérstaklega til þess að mæta samkeppni sem getur verið 

aðgreinandi og skipt sköpum. Vörumerki samkeppnisaðila byggja oft á sömu eða 

svipuðum hugmyndum en til þess að vörumerki nái samkeppnisforskoti verða fyrirtækin 

að aðgreina sig með einhverjum hætti (Kotler, Keller, Brady, Goodman og Hansen, 

2009). 

3.3.3 Ímynd  

Ímynd (e. image) er einn af þáttum staðfærslunnar. Það fer eftir því hvar vörumerkið er 

staðfært og hvernig samvali söluráða (e. marketing mix) er beitt hver ímyndin verður í 

hugum neytenda. Samval söluráða er markaðstól sem notað er til þess að miðla 

upplýsingum um vöruna sem á að bjóða. Söluráðarnir þurfa að vera settir saman á 

réttan og skilvirkan hátt svo að varan sé samkeppnishæf á markaði. Það er undir 

fyrirtækinu komið hvernig eftirspurnin eftir vörunni er, samval söluráða krefst því 

ákveðins innsæis. Þeir söluráðar sem vega þyngst eru fjórir talsins: vara, verð, 

vettvangur og vegsauki. 

Varan (e. product) sjálf er grundvöllur fyrir tilvist hvers vörumerkis en fyrirtæki ráða 

mjög miklu um hvernig þau miðla vörunni til neytenda og hvernig þeir upplifa hana. 
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Verð (e. price) er sá þáttur sem skapar fjárhagslegt virði vörumerkisins. Allur 

kostnaður sem tengist vörunni sjálfri, sem og verð samkeppnisaðila, hefur mikil áhrif á 

verðstefnu fyrirtækja. 

Vettvangur (e. place) er staðurinn þar sem varan fæst. Fyrirtæki þurfa að ígrunda vel 

hvernig þau dreifa vörunni og hvar hún er fáanleg. Ef varan er ekki sýnileg getur það haft 

slæmar afleiðingar fyrir vörumerkið. 

Vegsauki (e. promotion) er síðan rödd vörumerkisins, þ.e.a.s. þær aðferðir sem 

fyrirtæki nota til þess að upplýsa markhóp sinn um vöruna (Kotler, Armstrong, Wong og 

Sounders, 2008).  

 

Mynd 4: Samval söluráða (MPAOnlineProgam, ed.) 

 
Í einhverjum tilfellum kemur sú staða upp að ímyndin er ekki sú sem fyrirtækið gerir 

ráð fyrir. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að einhver breytileiki sé í aðgreiningu, 

sameiginlegum þáttum og ímynd. Ekki ósjaldan eru viðskiptavinir búnir að mynda sér 

skoðun á tiltekinni vöru eða þjónustu án þess að hafa í raun og veru haldbæra þekkingu 

á því sem fyrirtækið stendur fyrir þannig að skoðanamyndunin stangast á við raunveru-

leikann, en það er nefnt undirstaðfærsla (e. underpositioning). Þá kemur fyrir að 

viðskiptavinir hafi of þrönga mynd af vöru eða þjónustu og kallast það yfirstaðfærsla (e. 

overpositioning). Þá getur það komið fyrir að viðskiptavinir hafi óljósa mynd af vörum 

eða þjónustu fyrirtækis og kallast það ruglingsleg mynd (e. confused positioning) (Cant, 

Strydom, Jooste og Plessis, 2007). 
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4 Vörumerki 

Vörumerki (e. brand) eru fyrst og fremst notuð til þess að aðgreina vöru eða þjónustu 

frá vöru eða þjónustu samkeppnisaðila. Vörumerki hjálpa oft neytendum og eru 

leiðbeinandi þegar kemur að vali á vörum og þjónustu og eru því mjög mikilvæg. 

Neytendur mynda sér skoðun á vörumerkjum og ef þeim líkar vel við tiltekið vörumerki 

er líklegra að þeir velji það aftur, aftur á móti ef neytendur hafa enga tengingu við 

ákveðið vörumerki er það oft umtal sem ræður úrslitum um það hvort þeir velji það 

aftur næst (Keller, Apéria og Georgson, 2008). 

4.1 Vörumerkjavirði 

Vörumerkjavirði (e. brand equity) er það virði sem vörumerki öðlast þegar vitneskja 

viðskiptavina um það verður mikil. Sú vitneskja sem verður til samanstendur af 

vörumerkjavitund (e. brand awareness) og vörumerkjaímynd (e. brand image) (Hörður 

Harðarson, ed. a). Vörumerkjavirðið þarf að vera vel uppbyggt svo að viðskiptavinurinn 

aðgreini vöruna eða þjónustuna fljótt frá öðrum samkeppnisvörum eða þjónustu (Keller, 

Apéria og Georgson, 2008). 

Til þess að mæla virði vörumerkja er stuðst við CBBE líkanið (e. customer based 

brand equity). Líkanið er notað til þess að svara tveimur grundvallarspurningum: 

Hvað gerir vörumerki sterkt? 

Hvernig er hægt að byggja upp sterkt vörumerki? (Hörður Harðarson, ed. c). 

Samkvæmt líkaninu má byggja vörumerkjavirði upp í fjórum skrefum: 

1. Auðkenni → Hver ertu?  

2. Merking → Hvað ertu? 

3. Viðbrögð → Hvað finnst mér um þig? 

4. Samband → Hvað með þig og mig? 

Markmiðið er að færast upp skrefin fjögur hér að ofan en til þess að geta færst upp 

þarf að vera búið að svara næstu spurningu fyrir neðan. Til þess að svara spurningunum 

er hægt að nota sex mælieiningakubba (e. building blocks) sem raðað er upp í pýramída, 

sjá mynd 4 (Hörður Harðarson, ed. a). 
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Mynd 5: CBBE líkanið (Keller, Apéria og Georgson, 2008). 

4.1.1 Vörumerkjavitund 

Vörumerkjavitund (e. salience) snýst um það hversu sterkt vörumerkið er í huga 

viðskiptavina. Hún kemur fram í hæfni þeirra til að bera kennsl á það. Til þess að 

vörumerki haldi velli er nauðsynlegt að það sé staðfært á réttan hátt, því þrátt fyrir að 

vitundin sé nauðsynleg þá skiptir ímyndin einnig miklu máli (Keller, Apéria og Georgson, 

2008). Vörumerkjavitund skiptist annarsvegar í dýpt vörumerkjavitundar (e. depth of 

brand awareness) sem segir okkur hversu auðveldlega viðskiptavinir þekki það. Einnig 

segir hún okkur hversu skýrt og sterkt það er í ákveðnum vöruflokki. Hinsvegar er það 

breidd vörumerkjavitundar (e. width awareness) sem snýst um það undir hvaða 

kringumstæðum fólk man eftir vörumerkinu (Hörður Harðarson, ed. b).  

Til þess að auka vörumerkjavitund þurfa fyrirtæki að skapa sér forskot á 

samkeppnisaðila sína með því að skapa virðisauka (e. added value). Þau geta í þessu 

skyni notað virðiskeðju sína til þess að greina stefnumarkandi hæfileika sína og skilja 

hvernig virði er búið til eða því glatað með tilliti til starfseminnar sem liggur til 

grundvallar. Virðiskeðjan greinir kjarnafærni fyrirtækis sem gefur viðskiptavinum 

virðisauka auk þess sem hún undirstrikar þætti sem ýta ekki undir virðisauka og er því 

betra að úthýsa (e. outsource). Virðiskeðjan krefur einnig stjórnendur um að hugsa um 

samhengi allra þátta innan skipulagsheildarinnar. Auk þess er hægt að nota hana til þess 
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að greina kostnað og verðmæti starfseminnar (Johnson, Whittington og Scholes, 2011). 

Sjá Mynd 6. 

 

Mynd 6: Virðiskeðjan (Johnson, Whittington og Scholes, 2011). 

4.1.2 Frammistaða 

Fyrir frammistöðu (e. performance) vörumerkja er varan sjálf aðalatriði vörumerkja-

virðis. Frammistaða vörumerkis segir okkur hvernig varan mætir væntingum viðskipta-

vina gagnvart vöru eða þjónustu (Hörður Harðarson, ed. a). Það sem spilar inn í 

frammistöðu vörumerkis eru áreiðanleiki þess, ending og þjónustuhæfni, skilvirkni, 

nytsemd og gæði þjónustu auk þess sem hönnun, útlit og verð skiptir sköpum (Hörður 

Harðarson, ed. b).  

4.1.3 Vörumerkjaímynd 

Vörumerkjaímynd (e. brand image) er grundvallaratriði fyrir uppbyggingu vörumerkja-

virðis. Miklu máli skiptir að ímyndin sé jákvæð svo að fyrirtæki nái árangri. Þegar 

neytendur velja sér vöru eru það oftar en ekki gæði og orðspor sem spila þar inn í. Þegar 

ímyndin er sterk eru meiri líkur á aukinni sölu, þá er einnig möguleiki á að hækka verð 

þar sem ímyndin býr til gæðatilfinningu hjá neytendum. Vörumerki með sterka ímynd 

eru líklegri til þess að lifa af erfiðleika eða niðursveiflur (Keller, Apéria og Georgson, 

2008). 
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4.1.4 Viðbrögð 

Viðbrögð (e. judgements) viðskiptavina gagnvart vörumerki skipta afar miklu máli. Mikil-

vægt er að fyrirtæki bregðist rétt við áliti viðskiptavina á vörumerkinu. Viðbrögðin sem 

fyrirtæki vilja sjá frá viðskiptavinum gagnvart vörumerki eru gæði, trúverðugleiki, 

umfjöllun og yfirburðir (Keller, Apéria og Georgson, 2008). 

4.1.5 Tilfinningar 

Tilfinningar til vörumerkis eru þau viðbrögð sem það framkallar hjá neytendum þess. 

Tilfinningar neytenda gagnvart vörumerkjum sem fyrirtæki vilja sjá eru að finnast þau 

hlýleg, spennandi eða skemmtileg auk þess að finnast þau veita öryggi, félagslegt 

samþykki og sjálfsvirðingu (Keller, Apéria og Georgson, 2008). 

4.1.6 Traust 

Með CBBE-líkaninu skapast mikil vörumerkjaverðmæti þegar öll gildin eru í takt við 

þarfir og langanir viðskiptavina. Með öðrum orðum myndast sterk tengsl á milli 

viðskiptavinarins og vörumerkisins. Með vörumerkjatryggð leitast viðskiptavinir eftir því 

að kaupa vörumerkið jafnvel þótt keppinautar bjóði staðgönguvöru á betra verði og 

viðskiptavinir eru líklegir til þess að deila reynslu sinni með öðrum. Ef fyrirtækjum tekst 

að byggja upp mikla vörumerkjatryggð, verður jafnframt erfiðara fyrir nýja aðila að 

koma inn á markaðinn. Það sem spilar inn í frammistöðu vörumerkis eru áreiðanleiki 

þess, ending og þjónustuhæfni, skilvirkni, nytsemd og gæði þjónustu auk þess sem 

hönnun, útlit og verð skiptir sköpum (Keller, Apéria og Georgson, 2008). 
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5 Eignarhluti vörumerkjaúttektar vörumerkisins EVE Online 

Myndmerki (e. logo) EVE Online var hannað af Sigurði Reyni Harðarsyni sem er einn af 

stofnendum CCP og hugmyndasmiðurinn á bakvið EVE Online. Það er einungis til í einni 

útgáfu og er styrkur þess að það er einfalt og skýrt, það vísar til vísindaskáldskapar og 

hátækni. Þó er það villandi upp að því marki að það hefur ekki þann brag á sér að vera 

dæmigert fyrir tölvuleik, heldur gæti það rétt eins verið myndmerki einhvers stórfyrir-

tækis í framtíðinni. Sú upplifun sem viðskiptavinir eiga að fá af myndmerkinu er einfald-

leiki, styrkur, hátækni, framtíð, hernaður, ópersónulegt og svalt (Sigurður Reynir 

Harðarson, 1. mars 2012). 

5.1 Einkenni stöðu og virðis vörumerkisins 

5.1.1 Staða 

Staða EVE Online á markaði er sterk. Vörumerkið hefur skapað sér sérstöðu og eru yfir 

400.000 spilarar frá u.þ.b. 230 löndum fastir áskrifendur. Á Íslandi spila um 1070 manns 

leikinn. Karlmenn eru um 96% spilara. EVE Online býr yfir segulmagni því viðskiptavinir 

sem byrja að spila leikinn halda oftar en ekki tryggð við hann og yfirgefa hann ekki svo 

auðveldlega. Því má álykta að CCP hafi náð að staðfæra EVE Online í huga neytenda 

(Sigurður Reynir Harðarson, 1. mars 2012). Áætlanir CCP gera ráð fyrir að fjöldi áskrif-

enda verði kominn upp í 500.000 í lok árs 2012 (Hilmar Veigar Pétursson, 2012). 

5.1.2 Aðgreinanlegir þættir 

Aðgreining (e. point of difference) EVE Online ákvarðast af stöðu leiksins gagnvart 

samkeppnisaðilum því vörumerkið hefur talsverða sérstöðu á markaðnum. Í fyrsta lagi 

er EVE Online stærsti geimskipaleikur í heiminum og virðist mjög traustur í þeim sessi. 

Margir leikir hafa komið inn á markaðinn í beinni samkeppni en þeir urðu fljótt undir og 

náðu aldrei að vinna hug og hjörtu spilara eins og EVE Online hefur gert. Í öðru lagi eru 

það sjálfir spilararnir sem stjórna EVE Online sýndarheiminum sem er ólíkt því sem gerist 

hjá samkeppnisaðilunum. Spilurum finnst EVE Online raunverulegri, upplifun þeirra er 

persónulegri og dýpri og þar af leiðandi eru þeir líklegir til þess að spila EVE Online til 

lengri tíma, jafnvel árum saman, og hefur EVE Online því vaxið jafnt og þétt á hverju ári 
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síðan leikurinn var gefinn út árið 2003. EVE Online er eini leikur sinnar tegundar sem 

hefur vaxið samfellt í næstum 9 ár. 

Þeir leikir sem veita EVE Online samkeppni á hverjum tíma eru oftar en ekki nýjustu 

afurðir annarra tölvuleikjafyrirtækja sem falla að áhugasviði markhóps EVE Online – og 

því er oft erfitt að skilgreina hvaða leikir eru í mestri samkeppni vegna þess að 

markhópurinn tekur oft breytingum milli ára. Í dag telja forsvarsmenn CCP EVE Online 

helst fá samkeppni frá leikjunum: Star Wars, The Old Republic, League of Legends, 

World of Warcraft og World of Tanks. Einnig má skilgreina tölvuleikinn Minecraft sem 

samkeppnisleik þar sem stór hluti markhópsins spilar hann einnig (Sigurður Reynir 

Harðarson, 1. mars 2012). 

5.1.3 Sameiginlegir þættir 

Það sem er sameiginlegt með EVE Online og samkeppnisleikjum hans er að allir eru þeir 

fjölspilunarleikir. Samkeppnisleikir EVE Online færa CCP óbeinan ávinning að því leyti að 

sameiginlega stækka þeir markaðinn. Sem dæmi má taka þegar World of Warcraft kom 

út en þá tók EVE Online nokkuð sterkan vaxtarkipp sem ætti að vera óeðlilegt þar sem 

World of Warcraft var á þeim tíma í beinni samkeppni. Áhrif World of Warcraft á EVE 

Online voru eigi að síður jákvæð vegna þess að framleiðanda hans, tölvuleikjaframleið-

andanum Blizzard, tókst að margfalda stærð fjölþáttamarkaðarins sem var mikill kostur 

fyrir CCP (Sigurður Reynir Harðarson, 1. mars 2012). 

5.1.4 Ímynd vörumerkisins 

CCP leggur áherslu á að ímynd EVE Online sé svöl og hátæknileg, hlaðin gæðum og dýpt, 

einnig að tölvuleikurinn sé ekki fyrir börn, heldur hugsandi fólk. Gallinn er hinsvegar sá 

að mörgum viðskiptavinum finnst leikurinn flókinn og erfiður, en þann galla má einnig 

sjá sem kost þar sem slík umræða ýtir undir sjálfsálit spilara sem líður þá eins og þeir 

tilheyri hópi útvaldra snillinga. Einnig er ímynd EVE Online að viðskiptavinir finni fyrir 

frelsi og að þeir geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir og unnið sig upp rétt eins og í 

raunveruleikanum. Sýndarveruleikaheimur EVE Online dregur spilara að leiknum því þar 

eiga þeir möguleika á að upplifa eitthvað sem þeir gera ekki í raunveruleikanum 

(Sigurður Reynir Harðarson, 1. mars 2012). 
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5.1.5 Kjarni vörumerkisins 

Kjarni vörumerkisins EVE Online er fyrst og fremst að varan sé vönduð og þekkt stærð í 

leikjaheiminum. Þetta ferli hefur tekið fyrirtækið mörg ár og í dag er EVE Online þekkt 

fyrir að vera gæðavara með framúrskarandi grafík og brautryðjandi í sýndarveruleika og 

afþreyingu. CCP leggur mikla áherslu á að viðskiptavinir séu ánægðir með leikinn og 

þjónustu CCP við EVE Online – og síðast en ekki síst að viðskiptavinir séu meðvitaðir um 

að ánægja þeirra sé forgangsatriði (Sigurður Reynir Harðarson, 1. mars 2012). 

5.2 Áherslur í markaðssetningu vörumerkisins 

5.2.1 Markaðssetning vörumerkisins 

Við markaðssetningu EVE Online er megináhersla auglýsinganna á sjálfan leikinn en 

aldrei á verð eða tilboð. CCP hefur fernskonar áherslur við markaðssetningu á EVE 

Online. Í fyrsta lagi reynir fyrirtækið að fá spilara inn í gegnum beina markaðssetningu 

en fyrir hana þarf markhópurinn að vera vel skilgreindur svo að góður árangur náist. Í 

öðru lagi er það orðsporið (e. word of mouth), fyrirtækið fær stóra hópa af nýjum 

spilurum í gegnum aðra leikmenn. Í þriðja lagi kemur tryggur hópur viðskiptavina aftur 

eftir mislangt hlé frá leiknum. Í fjórða lagi er grundvallaratriði hjá fyrirtækinu að halda 

áskrifendum ánægðum með beinni og óbeinni markaðssetningu. EVE Online býður 

aðeins upp á áskriftarþjónustu og gæði þjónustunnar og samskipti við viðskiptavini 

skipta höfuðmáli (Sigurður Reynir Harðarson, 1. mars 2012). Áskriftargjald EVE Online er 

sniðið að þörfum viðskiptavina, þeir geta bundið sig frá allt að einum mánuði upp í eitt 

ár, mánaðargjald er $14,95 en ódýrara er til lengri tíma að kaupa ársáskrift fyrir $131,40 

og eru mánaðarlegar afborganir þá $10,95 (EVE Online, ed.). 

5.2.2 Styrkur og einkenni vörumerkisins 

Helsti styrkur vörumerkisins EVE Online er sá að í augum viðskiptavina er EVE Online 

ekki aðeins tölvuleikur, heldur mjög raunverulegur sýndarveruleiki. Þá er starfsfólk 

fyrirtækisins vörumerkinu stoð og stytta, enda eru það og hæfileikar starfsmanna, 

mannauðurinn, sem gefa vörumerkinu gildi og áþreifanlegt inntak. Frumkvöðlastarf í 

tækni og nýjungum einkennir vörumerkið og gefur það því samkeppnisforskot sem er 

mikill styrkur (Sigurður Reynir Harðarson, 1. mars 2012). Vert er að taka fram að árið 
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2005 þegar leikurinn hafði verið í loftinu í tvö ár fékk CCP nýsköpunarverðlaun Rannís og 

Útflutningsráðs sem var fyrirtækinu mikill vegsauki (Íslandsstofa, ed.). 

5.2.3 Leiðir í markaðsaðgerðum 

Stærsti hluti beinnar markaðssetningar EVE Online fer fram á internetinu og eru ýmsar 

leiðir farnar við hana. Fyrirtækið styðst mikið við auglýsingaborða (e. banner ads) efst á 

vefsíðum og einnig „Google AdWords“ sem eru auglýsingar á ýmsum síðum á vegum 

Google Inc. CCP notast einnig mikið við Facebook sem kynningarmiðil og er EVE Online 

með sitt heimasvæði á Facebook. Þá er EVE Online með sérrás á YouTube þar sem 

myndskeið eru birt reglulega. 

Auk internetsins er einnig notast við hefðbundnar aðferðir almannatengsla í 

samvinnu við netmiðla og prentuð tölvuleikjablöð. CCP hefur einnig boðið uppá sérstök 

tilboð fyrir notendur. Að mati Reynis Harðarsonar er ein áhrifaríkasta aðferðin að fá 

spilara til að bjóða vinum sínum í EVE Online gegn verðlaunum. Leikmenn sem koma inn 

í gegnum þessa markaðsaðgerð eru mun líklegri til þess að gerast áskrifendur og eru  

yfirleitt áfram áskrifendur í lengri tíma en aðrir. 

CCP fer einnig þá leið við markaðssetningu leiksins að láta framleiða boli, bolla og 

skipslíkön. Með þessari aðferð fá þeir bæði kynningu á vörumerkinu og umfjöllun í 

fjölmiðlum. Þetta er einnig góð leið til þess að kynna leikinn fyrir nýjum viðskiptavinum 

þar sem sterkara er að selja leikinn ef viðskiptavinirnir hafa eitthvað áþreifanlegt í 

höndunum eins og til dæmis geimskipslíkan. Þessi markaðssetning er þó mest notuð í 

Austur-Evrópu þótt munirnir séu einnig notaðir í Ameríku og Vestur-Evrópu. CCP leggur 

sérstaka áherslu á slíka markaðssetningu inni í sjálfum leiknum. 

CCP er með um 20 sérfræðinga innanhúss sem sjá um markaðssetningu á EVE 

Online og samskipti við notendur. CCP rekur eigin auglýsingastofu innanhúss í Reykjavík 

og útibú á Akureyri (Sigurður Reynir Harðarson, 1. mars 2012). 

5.2.4 Tengingar við önnur vörumerki eða fyrirtæki 

Í gegnum tíðina hefur CCP tekið þátt í kynningarherferðum í samvinnu við önnur 

vörumerki þrátt fyrir að þær séu ekki það sem fyrirtækið leggur upp með í markaðs-

setningu. Dæmi um þetta hafa verið EVE Online-skjámyndir á forsíðu Apple.com, EVE 

Online-tölvur í samvinnu við Commodore og EVE Online-skjákort í samvinnu við nVidia 
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o.fl. Slíkar auglýsingar styrkja óneitanlega ímynd vörumerkisins (Sigurður Reynir 

Harðarson, 1. mars 2012). 

5.2.5 Kostir vörumerkisins í auglýsingum 

Kostir vörumerkisins í auglýsingum eru ekki síst þeir að CCP rekur eigin auglýsingastofu 

innanhúss þar sem sérfræðingar sem gjörþekkja innviði fyrirtækisins sjá um uppbygg-

ingu og útlit auglýsinganna. Þar sem CCP notast mikið við auglýsingaborða (e. banner 

ads) á internetinu reynir fyrirtækið ávallt að ná fram sem mestri grafík og gæðum í 

þeim. 

Stærsti viðburður vörumerkisins EVE Online og jafnframt stærsta óbeina auglýsing 

þess er hið árlega EVE Fanfest sem hefur verið haldið síðastliðin sjö ár. Á EVE Fanfest eru 

framtíðaráætlanir leiksins kynntar ásamt því að farið er í gegnum liðið ár, hátíðin er því 

einskonar uppskeruhátíð. Spilarar leiksins koma saman víðs vegar að úr heiminum og 

hittast hér á Íslandi í eigin persónu. Hátíðinni er síðan lokað með stóru balli þar sem 

þekktar hljómsveitir leika fyrir dansi (Sigurður Reynir Harðarson, 1. mars 2012). 

5.2.6 Rauði þráðurinn í auglýsingum 

Rauði þráðurinn í auglýsingum EVE Online er sá að EVE Online er ekki venjulegur tölvu-

leikur, heldur miklu frekar sýndarveruleiki. Þetta er einn helsti styrkur EVE Online og það 

sem heillar viðskiptavini. Þá eru auglýsingarnar myndskreyttar með fallegum atriðum úr 

leiknum sem enda oftast í áhrifamiklum sprengingum (Sigurður Reynir Harðarson, 1. 

mars 2012). 

5.3 Frammistöðumælingar 

CCP mælir frammistöðu vörumerkisins EVE Online út frá áskriftafjöldanum. Áhrif 

markaðsaðgerða eru mældar niður í smæstu smáatriði svo fyrirtækið geti lagað sig að 

breyttum aðstæðum hverju sinni. Áskrifendafjöldinn gefur fyrirtækinu vísbendingu um 

hvernig leikurinn stendur. CCP fer einnig þá leið að hlusta á viðskiptavini sína í gegnum 

rafræn samskipti eins og tölvupóst og spjallborð og sérstök deild fyrirtækisins sér um að 

vera í samskiptum við spilara leiksins. 

Fyrirtækið leggur einnig reglulega kannanir fyrir lítil úrtök til þess að meta viðhorf 

spilara til vörumerkisins. Mismunandi aðferðir eru síðan prófaðar áður en stórar 

markaðsherferðir eru settar af stað. CCP heldur einnig reglulega fundi þar sem yfirmenn 
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allra deilda koma saman og ræða þætti sem snerta vörumerkið og þýðingu þess. Eftir 

fundinn eru niðurstöðurnar dregnar saman og farið yfir hvað betur mætti fara fyrir 

frammistöðu þess (Sigurður Reynir Harðarson, 1. mars 2012). 

5.3.1 Ímynd og staða 

Ímynd og staða vörumerkisins skiptir fyrirtækið gríðarlega miklu máli og veigamikill hluti 

af öllu kynningarstarfi CCP beinist að því að styrkja stöðu þess. CCP leggur mikið upp úr 

því að allt sem viðkemur útliti og hönnun sé óaðfinnanlegt enda er mikil vinna lögð í alla 

grafík sem tengist vörumerkinu beint, s.s. útfærslu á heimasíðu og auglýsingar. 

Fyrirtækið fylgir þessu eftir með því að senda út kannanir á netfangalista spilara þar sem 

ímynd og staða vörumerkisins er könnuð og þegar uppfærslur fara fram er afstaða 

spilara til nýjunganna ávallt könnuð. 

Árið 2011 varð EVE Online fyrir umtalsverðu markaðsáfalli. Fyrirtækið hafði lofað 

miklum breytingum sem það stóð ekki fyllilega við. Auk þess voru margir á þeirri skoðun 

að nýjungarnar sem fyrirtækið boðaði væru alls ekki góðar fyrir leikinn og neikvætt 

umtal meðal áskrifanda fór af stað. Fyrirtækið missti tiltrú fjölmargra spilara sem fengu 

á tilfinninguna að það væri að snúa baki við þeim og vildi ekki hlusta á þá. Á sama tíma 

komust á kreik sögusagnir um að CCP ætlaði að breyta grundvallareðli EVE Online með 

því að selja ávinning í leiknum. Það tók nokkuð langan tíma að leiðrétta þennan 

misskilning og lagfæra þau mistök sem gerð voru og olli þetta fyrirtækinu umtalsverðu 

tjóni. Skammtímaafleiðingar mistakanna voru þær að ímynd EVE Online var löskuð um 

hríð og margir spilarar misstu trúna á CCP. Það sem kom fyrirtækinu mest á óvart var 

hvað þetta gerðist á skömmum tíma og hve hratt sögusagnir breiðast út innan EVE 

Online samfélagsins. Leikurinn missti 8% áskrifenda eða um 14.000 manns á aðeins 

þremur mánuðum sem var gríðarleg blóðtaka fyrir fyrirtækið (Sigurður Reynir 

Harðarson, 1. mars 2012). Í kjölfarið varð það að segja upp starfsfólki í öðrum deildum 

og einbeita sér að því að hlúa að þeim viðskiptavinahópi sem eftir stóð og styrkja EVE 

Online til framtíðar (RÚV, 2011). CCP hefur síðan þá verið að vinna í því að koma 

fyrirtækinu aftur á strik. Í fyrstu var talið að þetta væri tímabundið vandamál og að fólk 

myndi gleyma fljótt og koma aftur en svo kom í ljós að svo var ekki, vandamálið var 

dýpra. Fyrirtækið brást við með því að endurskipuleggja þróunaráætlanir EVE Online, 

endurmeta og endurskoða frá grunni samskipti við notendur og fyrirtækið sjálft gekk í 



 

29 

gegnum víðtæka endurskipulagningu. Áhrifin af þessum aðgerðum voru mjög jákvæð og 

náði fyrirtækið að snúa bæði ímynd EVE Online og CCP algerlega við (Sigurður Reynir 

Harðarson, 1. mars 2012). Í dag er EVE Online nánast búið að ná upp sama fjölda 

áskrifenda og áður og er í stöðugum vexti þrátt fyrir að áskrifendur séu ekki jafnmargir 

og fyrir mótmæli (Mbl.is, 2012). 

5.3.2 Fjárhagsleg frammistaða 

Frá 2003 hefur vörumerkið EVE Online verið flaggskip CCP og skilað fyrirtækinu mestum 

hagnaði. Árin 2007–2010 jukust heildareignir þess verulega eða úr $47.295.214 í 

$83.490.041. Ekki er búið að gefa út ársreikning fyrir árið 2011 (Annual Report 2010, 

2011 a). Fyrirtækið hefur vaxið afar hratt, sem dæmi var velta þess 57 milljónir dala árið 

2010 en í kringum 66 milljónir dala árið 2011 (Hilmar Veigar Pétursson, 2012). Einnig 

hefur það skilað miklum hagnaði síðustu ár. 

Þeir hluthafar sem eiga meira en 10% hlut í CCP eru NP ehf. með 30,5%, Teno 

investment með 23,9% hlut og Sigurður Reynir Harðarson með 10,2% hlut (Annual 

Report 2010, 2011 b). 

5.3.3 Mannauðsstefna 

Viðhorf starfsmanna til vörumerkisins eru mæld með könnunum þar sem starfsfólkið 

segir álit sitt á frammistöðu vörumerkisins ásamt því að koma með hugmyndir. Einnig er 

hugmyndakassi á hverri starfsstöð þar sem starfsfólk er hvatt til þess að koma með 

nafnlausar ábendingar. Einnig eru fundir haldnir þar sem ímynd vörumerkisins EVE 

Online er rædd og gefst starfsfólki þá einnig kostur á því að koma með tillögur. CCP er 

mjög opinn vinnustaður og eru boðleiðir og samskipti innan fyrirtækisins greiðar og vel 

fallnar til þess að skapa samhug og samstöðu meðal starfsmanna (Sigurður Reynir 

Harðarson, 1. mars 2012). CCP fjárfestir í mannauði sínum enda er grundvöllur vel-

gengninnar hæfileikaríkt og gott starfsfólk. Starfsmannaflóran er litrík – verkfræðingar, 

viðskiptafræðingar, fatahönnuðir, tölvunarfræðingar, grafískir hönnuðir, kokkar og 

heimspekingar, svo dæmi séu tekin. Fyrirtækið tileinkar velgengni vörumerkisins EVE 

Online starfsfólkinu sem hefur skilað faglegri vinnu og sýnt af sér hollustu við fyrirtækið 

og stefnu þess (Annual Report 2010, 2011 c). 
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5.3.4 Staða í samanburði við keppinauta 

Frammistaða vörumerkisins mælist í stöðu fyrirtækisins í samanburði við keppinauta og í 

dag er EVE Online þriðji stærsti leikur sinnar tegundar á Vesturlöndum. Í fyrsta sæti er 

World of Warcraft sem byggir á svipaðri hugmyndafræði og EVE Online, samt sem áður 

eru leikirnir gjörólíkir. World of Warcraft hefur um 12 milljónir áskrifenda en EVE Online 

rúmlega 400.000 eins og fram kom hér að ofan. En þar sem EVE Online hefur talsverða 

sérstöðu á markaði er varasamt að meta frammistöðu vörumerkisins í samanburði við 

aðra fjölspilunarleiki (Sigurður Reynir Harðarson, 1. mars 2012). EVE Online fékk tilnefn-

ingu sem leikur ársins árið 2010 frá MMORPG.com sem er vefsíða um fjölspilunarleiki, 

einnig fékk EVE Online viðurkenningu sem besti sýndarveruleikaleikurinn árið 2010 frá 

GDC Online sem er ráðstefna um fjölspilunarleiki (Annual Report 2010, 2011 d). 

5.4 Viðhald og virði vörumerkisins 

5.4.1 Stefna 

Stefnu EVE Online er lýst með orðunum traust, heiðarleiki, hreinskilni og brautryðj-

endur. Starfsmenn fyrirtækisins reyna eftir fremsta megni að fara eftir þessum stefnu-

miðum. Mikil hætta getur skapast ef fyrirtæki nær ekki að standa við gefin loforð og 

áætlanir. Það hefur komið fyrir að CCP hefur reynst erfitt að standa við gefin loforð og 

áætlanir, ekki síst vegna þess hve háleit markmið það hafði sett sér. 

 

„Sem dæmi má taka erum við mun hreinskilnari og opnari gagnvart 

okkar viðskiptavinum en flest önnur fyrirtæki. Við uppskerum virðingu 

fyrir það, en það veldur einnig sársauka því að þegar við misstígum 

okkur er okkur líka refsað harðar. Sem dæmi: fyrirtæki sem sérhæfa sig 

í sjálfbærum og grænum framleiðsluháttum eru mun líklegri til að fá 

harðari dóm þegar kemur að aðbúnaði starfsfólks en önnur fyrirtæki 

sem setja þetta ekki sem markmið. Þetta er vegna þess að fyrirtækið 

hefur byggt upp ákveðna ímynd og þarf að passa sig betur en margir 

aðrir vegna stefnunnar, þetta getur því verið tvíeggjað sverð.” 

(Sigurður Reynir Harðarson, 1. mars 2012). 
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CCP viðheldur vörumerkinu EVE Online með öflugu markaðsstarfi og með því að 

hlusta á hvað viðskiptavinirnir hafa til málanna að leggja og reynir út frá því að koma til 

móts við þá. Þetta hefur fyrirtækið gert með því að setja upp þing sem var lýðræðislega 

kosið í gegnum tölvuleikinn. Þingið kemur skipulega saman nokkrum sinnum á ári ásamt 

starfsfólki fyrirtækisins. Markmiðið með þinginu er að tengja spilara og starfsmenn CCP 

saman. Á sama tíma er virði vörumerkisins aukið með því að bjóða viðskiptavinum upp á 

breiðara vöruúrval. Gefið er út tímarit um EVE Online að nafni EON þar sem fram kemur 

það helsta sem er að gerast í leiknum hverju sinni. Auk þess heldur CCP uppi netverslun 

þar sem viðskiptavinir geta keypt vörur merktar EVE Online. Þar er hægt að kaupa boli, 

peysur merktar EVE Online, spil, plaköt, geimskip og margt fleira. CCP eykur einnig virði 

vörumerkisins með því að bjóða leikinn á alþjóðlegum markaði og er fyrirtækið þar í 

endalausri þróun en þegar þetta er ritað hefur fyrirtækið gefið leikinn út á ensku, 

kínversku og rússnesku (Sigurður Reynir Harðarson, 1. mars 2012). 

5.4.2 Aðgreining markhópa 

Markhópur EVE Online hefur breikkað talsvert síðustu ár og er markaðurinn orðinn mun 

stærri en þegar fyrirtækið lagði fyrst af stað. Sem dæmi má taka að í viðskiptaáætlun 

sem gerð var 1999 lagði CCP upp með að ná 100.000 áskrifendum. Í dag er EVE Online 

orðinn fjórfalt stærri en það og fyrirtækið sér fram á áframhaldandi vöxt. Markhópur 

EVE Online er karlmenn á aldrinum 25-35 ára sem hafa áhuga á svokölluðum „core” 

leikjum, vísindaskáldskap og fjölþáttaleikjum (Sigurður Reynir Harðarson, 1. mars 2012). 

5.4.3 Framtíðarsýn EVE Online 

Fyrirtækið sér fram á breytingar á markhópnum í framtíðinni vegna þess að afþreyingar-

markaðurinn er í stöðugri þróun og tekur miklum breytingum. CCP sér fram á að við-

skiptamódelin breytist. Fyrirtækið telur að leikir framtíðarinnar verði ókeypis í grunninn 

og er stefnan tekin á að EVE Online aðlagist þeim nýja veruleika. 

CCP er stöðugt að þróa vefsvæði sitt og kom fyrirtækið nýlega fram með algerlega 

nýtt viðmót. Forsvarsmenn fyrirtækisins merkja strax breytingar í áskriftartölum en 

búast ekki við breytingum á vörumerkinu enda eru þeir ánægðir með það eins og það er. 

Þegar litið er fram á veginn telja forsvarsmenn CCP líklegast að mesta samkeppnin 

við vörumerkið EVE Online muni koma frá leikjum sem spila má ókeypis sem eru í örum 

vexti núna. Næsta afurð CCP, Dust 514, er tölvuleikur sem kemur út í samvinnu við Sony 
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á Playstation 3 seinna á þessu ári og hefur beina tengingu inn í EVE Online, þannig að 

leikmenn Dust 514 eru staðsettir á plánetunum í sýndarheimi EVE Online, en leikmenn 

EVE Online á geimskipum allt um kring. Spilarar beggja leikja munu því geta haft 

samskipti sín á milli í sama sýndarveruleika og haft gagnverkandi áhrif hver á annan. 

Dust verður fyrsti ókeypis skotleikur Sony á Playstation 3 og eru því mikil tækifæri fólgin 

í þessu samstarfi við tölvurisann Sony – og það verður ekki síst spennandi sjá hvernig 

vörumerkinu EVE Online vegnar í innbyrðis viðureign tveggja vörumerkja CCP og hvernig 

samstarfið við Sony hefur áhrif á vörumerkið. 

Árið 2012 er spennandi fyrir CCP. Fyrirtækið er stórhuga og með djarfar markaðs-

áætlanir bæði í Japa og Kína enda með nýja samvinnuaðila á báðum markaðssvæðum og 

nýlega kom út japönsk útgáfa af EVE Online. Með þessum áætlunum er þess freistað að 

grípa gríðarleg tækifæri. Einnig hugar fyrirtækið nú að frekari sóknarfærum í Rússlandi 

þar sem EVE Online er þegar mjög vinsæll leikur, en CCP hefur ekki sinnt innri markaðs-

setningu þar fram að þessu. Miklu máli skiptir að fylgja eftir markaðssetningu á mismun-

andi svæðum með því að bjóða upp á þjónustu á þeim tungumálum sem þar eru töluð. 

Það skiptir t.d. miklu máli fyrir Asíumarkaðinn að fyrirtækið er með 100 manna skrifstofu 

í Sjanghæ. Hinsvegar gerir tölvuleikurinn EVE Online ekki miklar kröfur til vélbúnaðar 

eða nettengingar spilara og hjálpar það mikið í Austur-Evrópu og Kína þar sem netteng-

ing og tölvubúnaður fólks er ekki eins fullkominn og almennt gerist á Vesturlöndum. 

(Sigurður Reynir Harðarson, 1. mars 2012). 

5.4.4 SVÓT-greining 

Taflan hér að neðan sýnir helstu styrkleika, veikleika, tækifæri og ógnanir vörumerkisins 

EVE Online. 
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Tafla 1: SVÓT-greining 

Styrkleikar Veikleikar 

Skipulag-bregðast hratt við nýjungum Ungt vörumerki 

Fjöldi starfsfólks Vörumerkinu stjórnað milli landa 

Samkeppnisforskot  

Frumkvöðlastarf  

Sýndarveruleiki  

Ógnir Tækifæri 

Fjölspilunarleikurinn flókinn og erfiður Herja á nýjan markhóp 

Markaðsleg mistök Vöruþróun 

Slæmar sögusagnir Fjölspilunarleikurinn flókinn og erfiður 

 

Helsti styrkleiki (e. strengths) EVE Online sem vörumerkis er samansafn samverkandi 

þátta: Svöl hönnun myndmerkis, gott skipulag, óvenjulegur sýndarheimur leiksins og 

síðast en ekki síst stöðug vöruþróun sem byggir á stórum hópi samhents og skapandi 

starfsfólks. All þetta gerir kleift að bregðast hratt við nýjungum í umhverfinu eða 

breytingum hjá samkeppnisaðilum auk þess sem sérstaðan býr til dýpri upplifun 

viðskiptavina. Einn mikilvægasti styrkur EVE Online er samkeppnisforskotið sem 

leikurinn náði strax í upphafi með því að skapa gagnvirkan heim þar sem allir spilarar eru 

saman komnir í einni stórri sýndarveröld, sem var nýjung á tölvuleikjamarkaði á sínum 

tíma, og leikurinn hefur verið þróaður hratt en örugglega til að mæta ítrustu kröfum 

markaðarins um fullkominn hátæknileik. Þá er það mikill styrkur fyrir vörumerkið að 

sýndarveruleikinn dregur viðskiptavini að leiknum þar sem þeir eiga möguleika á að 

upplifa eitthvað sem þeir geta ekki í raunveruleikanum. Þetta er það sem heillar 

viðskiptavinina hvað mest og er þar af leiðandi einn mesti styrkur vörumerkisins. 
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Veikleiki (e. weaknesses) EVE Online er einna helst aldur vörumerkisins, sem er 

aðeins 9 ára, en þrátt fyrir ungan aldur hefur það náð að festa sig í sessi og tíminn virðist 

vinna með merkinu eftir því sem útbreiðsla eykst og spilurum fjölgar. Það getur talist til 

veikleika að leiknum sé stjórnað að hluta til frá öðrum löndum en hingað til hefur það 

hins vegar gengið vel fyrir sig þar sem samskipti á milli landa ganga vel fyrir sig og eru 

ekki lengur sá þröskuldur sem áður var. 

Helsta ógn (e. threats) EVE Online er sú að mörgum viðskiptavinum finnst leikurinn 

of flókinn og erfiður og það getur tekið langan tíma að ná færni sem spilari. Einnig stafar 

ógn af innra samfélagi spilara, því rétt eins og í venjulegum nútímasamfélögum tala 

spilarar saman um kosti og galla leiksins. Þeir hafa tjáningarfrelsi og skoðanir á þróunar-

ferli leiksins sem taka þarf fullt tillit til, enda geta spilarar tekið sig saman um að segja 

upp áskriftum sínum í hópum eins áður hefur verið minnst á. 

Helstu tækifæri (e. opportunities) EVE Online eru að sækja fram og herja á nýja 

markhópa og þróa vöruna enn betur. Það að mörgum nýjum viðskiptavinum finnst 

leikurinn erfiður má einnig sjá sem tækifæri þar sem slík umræða ýtir undir sjálfsálit 

leikmanna sem upplifa sig þá frekar eins og þeir tilheyri hópi útvaldra snillinga. Einnig 

má líta á það sem tækifæri að starfsfólk CCP er hvatt til þess að koma með ábendingar, 

hugmyndir og tillögur er varða vörumerkið. Þá má líta á lýðræðislega þingið þar sem 

leikmenn og starfsmenn koma saman sem tækifæri því þar eru starfsmenn í nánd við 

leikmenn sem getur skilað sér í góðum ábendingum fyrir vörumerkið. 
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6 Könnunarhluti vörumerkjaúttektar vörumerkisins EVE 
Online 

6.1 Skilgreining á viðfangsefni 

Rannsóknarspurning verkefnisins hljóðaði svona: „Stýrir CCP vörumerkinu EVE Online á 

markvissan hátt miðað við það sem fræðin tiltaka um lykilþætti í slíkri stjórnun?“ 

Markmið verkefnisins er að hrekja eða styðja við þá tilgátu að CCP stýri vörumerkinu 

á markvissan hátt út frá fræðunum. 

Eftirfarandi núlltilgáta var sett fram. 

H0: CCP stýrir vörumerkinu EVE Online ekki á markvissan hátt miðað við það sem 

fræðin tiltaka um lykilþætti í slíkri stjórnun. 

H1: CCP stýrir vörumerkinu EVE Online á markvissan hátt miðað við það sem fræðin 

tiltaka um lykilþætti í slíkri stjórnun. 

Til þess að fá svör við spurningunni var lögð fram könnun sem var send út á 

veraldarvefinn. Til þess að styðja við könnunina var tekið viðtal við Sigurð Reyni 

Harðarson sem er stofnandi CCP og aðalhönnuður (e. creative director). 

6.2 Aðferð og hönnun rannsóknar 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við megindlega rannsóknaraðferð á formi 

spurningakönnunar sem send var út á veraldarvefinn. Leitast var eftir að safna lýsandi 

gögnum. Spurningalistinn samanstóð af 15 spurningum auk 4 bakgrunnsspurninga. 

Hann var hannaður með það fyrir augum að kanna einkenni, stöðu og virði 

vörumerkisins EVE Online.  

Þegar búið var að semja spurningalistann var hann settur upp í ritvinnsluforritinu 

Microsoft Word og sendur til yfirlestrar til leiðbeinanda míns, Þórðar Sverrissonar. Því 

næst var hann settur upp í vefforritinu kwiksurvey og sendur handahófskenndu úrtaki í 

tölvupósti. Einnig var listanum dreift á samskiptavefnum Facebook og Barnalandi. Auk 

þess var hann sendur öllum nemendum Háskóla Íslands og starfsfólki tryggingafélagsins 

Sjóvár með tölvupósti. Að lokum voru niðurstöðurnar færðar inn í tölfræðiforritið SPSS 

og í því var unnið úr gögnunum. 
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6.3 Þátttakendur 

Til þýðis rannsóknarinnar töldust allir þeir sem þekkja til eða hafa séð vörumerkið EVE 

Online. Tekið var hentugleikaúrtak á veraldarvefnum og meðal framhaldsnema við 

Háskóla Íslands og starfsfólk tryggingafélagsins Sjóvár. Þeir nemendur Háskólans sem 

fengu könnunina senda voru 8834 talsins. Spurningalistann má sjá í Viðauka 1.  

Þáttakendum var skipt eftir 4 bakgrunnsbreytum: kyni, aldri, hjúskaparstöðu og stöðu. 

Spurt var um hjúskaparstöðu einkum til að skoða hvort einhleypir spili frekar leikinn en 

giftir eða sambúðarfólk. 

6.4 Greining gagna og úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var einungis notast við frumgögn. Gögnunum var vandlega safnað 

saman og niðurstöður unnar bæði í SPSS og Microsoft Excel. Í SPSS var notast við tvær 

tegundir t-prófa. Annarsvegar t-próf fyrir eitt úrtak (e. one sample T-test), það var notað 

til þess að bera saman meðaltal hópa og hinsvegar t-próf tveggja óháðra úrtaka (e. 

independent-sample T-test) sem notað var til þess að bera saman meðaltal bakgrunns-

breytanna kyn, aldur, staða og hjúskaparstaða. Notuð var dreifigreining (e. ANOVA) til 

að kanna mun á milli bakgrunnsbreyta með þrjá eða fleiri hópa og svonefnt Tukey-próf 

til þess að kanna á milli hvaða hópa munurinn lægi. Til þess að kanna hvort tengsl væru 

á milli hópa voru notaðar krosstöflur (e. crosstabs). Notast var við 5% marktektarpróf og 

er einungis fjallað um mun þegar hann reynist tölfræðilega marktækur. Meðaltöl eru 

sett í sviga fyrir aftan breyturnar sem verið er að skoða til að auðvelda lesendum að sjá 

um hversu mikinn mun er að ræða. Töflurnar voru að lokum settar upp í töflureikni 

(Excel) og myndir útbúnar þar til að setja tiltekin viðfangsefni fram myndrænt. 



 

37 

7 Niðurstöður 

Þegar búið var að greina gögnin komu fram nokkur haldbær svör við þeim spurningum 

sem lagðar voru fram í upphafi rannsóknarvinnunar. Helstu niðurstöður er hægt að lesa 

í kafla 7.1 og ítarlegar niðurstöður má sjá í kafla 7.2. 

7.1 Helstu niðurstöður 

Af þeim 416 svörum sem fengust voru 386 gild. Erfitt er að segja til um svarhlutfallið þar 

sem könnunin fór víða um veraldarvefinn. Svörin við spurningunum um bakgrunns-

breytur má sjá hér að neðan á formi skífu- og súlurita. 

1. Kynjahlutfall. Af gildum svörum komu 152 frá körlum (39,4%) og 234 frá konum 

(60,6%). 

 

Mynd 7: Kynjahlutfall þátttakenda 

 

2. Aldursdreifing. Eins og sjá má á súluritinu hér að neðan var langfjölmennasti 

hópur þátttakenda á aldursbilinu 20-24 ára eða um 43%. 

39,4% 

60,6% 

Karlar Konur 
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Mynd 8: Aldursdreifing þátttakenda 

 
 
 
 
 

3. Hjúskaparstaða. Stærsti hópurinn reyndist í sambúð eða um 46%. 

 

Mynd 9: Hjúskaparstaða þátttakenda 

4. Staða. Eins og sjá má á Mynd 10 voru flestir þátttakendur í námi eða um 72%. 
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Mynd 10: Staða þátttakenda 

 
Notast var við dreifigreiningu (e. ANOVA) og t-próf (e. independent sample t-test) til 

þess að komast að því hvort vitund um vörumerkið EVE Online væri meiri hjá körlum 

eða konum og einnig til þess að sjá hversu jákvætt fólk er almennt gagnvart vöru-

merkinu. Breyturnar voru síðan bornar saman við aldur þátttakenda. Könnunin leiddi í 

ljós að mikil vitund er bæði hjá körlum og konum um vörumerkið. Þó var tölfræðilega 

marktækur munur á kynjunum og var vitund karla meiri en kvenna. Karlar voru einnig 

almennt jákvæðari út í vörumerkið en konur en frekar hátt hlutfall kvenna var hlutlaust 

gagnvart vörumerkinu. Einnig var athugað hvar þátttakendur tækju eftir auglýsingum frá 

EVE Online og var niðurstaðan að þeir taka mest eftir auglýsingum í fjölmiðlum. 

Þeir þátttakendur sem spila fjölspilunarleikinn EVE Online voru spurðir út í hversu 

oft þeir spili leikinn í viku og var breytan borin saman við allar bakgrunnsbreyturnar og í 

ljós kom að um 10 karlar og 2 konur spila fjölspilunarleikinn EVE Online 1x á dag eða 

oftar og 4 karlar og 1 kona spila hann 3x í viku.  

Meirihluti þeirra sem spila leikinn er á aldursbilinu 20-34 ára, algengasta hjúskapar-

staða þess hóps er einhleyp/ur og algengasta staða er í námi. Í framhaldinu var þessi 

hópur spurður að því hvort hann spili nokkrar persónur í einu og var útkoman að fleiri 

karlar en konur spila fleiri en eina persónu í einu og var marktækur munur á milli kynja.  

Einnig var kannað hversu sýnilegt vörumerkið EVE Online væri í auglýsingum og 

hversu ánægðir þátttakendur væru með auglýsingarnar. Niðurstaðan var að karl-

mennirnir tóku almennt aðeins betur eftir auglýsingum frá CCP þar sem þeir auglýsa 
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vörumerkið EVE Online og var marktækur munur á milli kynja. Einnig voru karlmenn 

almennt ánægðari með auglýsingarnar en konur. 

Þegar spurt var út í áskriftargjaldið voru langflestir þátttakendur hlutlausir sem leiðir 

til þeirrar ályktunar að vitund um áskriftargjaldið sé ekki mikil eða þá að fólk kippi sér 

ekki upp við að greiða það. Til þess að kanna hversu jákvæðir þátttakendur væru 

gagnvart vörumerkinu voru þeir spurðir hvort þeir væru tilbúnir til þess að prufa EVE 

Online í náinni framtíð og kom þá í ljós að karlmennirnir voru líklegri en konur til þess. Í 

heildina taldi meirihluti þátttakenda sig þó ekki myndu spila EVE Online í náinni framtíð. 

Notast var við krosstöflur til þess að bera bakgrunnsbreyturnar saman við spurn-

inguna hvort þátttakendur hefðu spilað fjölspilunarleikinn EVE Online. Tengsl reyndust 

vera á milli fullyrðingarinnar og stöðu þátttakenda. Þeir sem eru í námi spila EVE Online 

frekar en þeir sem eru ekki í námi. Einnig voru krosstöflur notaðar til þess að bera 

saman samkeppnina, hvaða leiki þátttakendur spila sem spila ekki EVE Online. Það 

reyndust vera tengsl á milli þeirra sem spila aðra leiki en EVE Online og þeirra sem spila 

aðra fjölspilunarleiki en eru ekki helstu samkeppnisleikir. Einnig voru tengsl á milli þeirra 

sem spila aðra leiki en EVE Online og þeirra sem spila enga fjölspilunarleiki. Þegar 

skoðað hvar fólk hefði mest tekið eftir auglýsingum um EVE Online kom í ljós að flestir 

þátttakendur sem höfðu tekið eftir auglýsingum um EVE Online höfðu gert það á 

internetinu en næstflestir í blöðum. 

7.2 Ítarlegar niðurstöður 

7.2.1 Spurning 1 

Spurning 1 var opin: Hvað er það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar þú sérð þetta 

vörumerki? Spurningunni fylgdi mynd af myndmerki EVE Online. Tilgangurinn var að 

kanna ímynd vörumerkisins meðal þátttakenda til þess að sjá betur hvort samræmi sé 

milli ímyndar og aðgreiningar EVE Online og viðskiptavina þeirra. Hér að neðan má sjá 

hugarkort (e. mind map) yfir öll þau jákvæðu viðbrögð sem vörumerkið fékk þegar 

ímynd þess var könnuð. 
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Mynd 11: Hugarkort 

 

Í heildina svöruðu langflestir „CCP“ eða „tölvuleikur“ og voru langflest ummælin 

jákvæð. Nokkrir töluðu um sýndarveruleika og hversu framúrskarandi grafík leiksins sé. 

Einn sagði leikinn „besta, dýpsta og flóknasta leik sem nokkurntímann hefur verið 

gerður“ og annar sagði: „stolt Íslendinga“. Þó nokkrir nefndu EVE Online Fanfest sem 

áður var getið. Notuð voru til dæmis orðin „hugvit“, „góð markaðssetning“, „geim-

flaugar“, „velgengni“ og „frumkvöðlar“. Margir hafa myndað sér ákveðna skoðun á vöru-

merkinu, einnig þeir sem þekkja ekki til, enda hefur CCP verið mikið í fjölmiðlum á 

Íslandi, ekki síst vegna velgengni EVE Online. Það var áhugavert að sjá að þeir sem ekki 

þekkja vörumerkið svöruðu flestir „fatnaður“. Eina neikvæða athugasemdin sem kom út 

úr rannsókn á ímynd EVE Online var: „tímaþjófur“. 

7.2.2 Spurning 2 

Spurning 2 var: Hversu vel eða illa þekkir þú þetta vörumerki? og fylgdi mynd af 

myndmerki EVE Online. Tilgangurinn var að kanna vitund þátttakenda um vörumerkið.  

Á Mynd 12 má sjá að um 58,4% svarenda töldu sig þekkja vörumerkið mjög vel eða 

nokkuð vel, 20,8% hvorki vel né illa og 20,8% frekar illa eða mjög illa. 
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Mynd 12: Hversu vel eða illa þekkir þú þetta vörumerki? 

 
Þegar skoðað var hvort munur væri á kynjum í svörum við spurningunni „Hversu vel 

eða illa þekkir þú þetta vörumerki?“ kom í ljós að karlar (4,07) þekkja vörumerkið betur 

en konur (3,12) en það er í samræmi við það sem rannsakandi bjóst við t(384)= 8,821, 

p<0,05. Tölfræðilega marktækur munur var á kynjum gagnvart spurningunni miðað við 

95% öryggismörk. 

Einnig var skoðað hvaða aldur væri mest vakandi fyrir vörumerkinu og kom í ljós að 

um 8,7% á aldursbilinu 20-24 ára (3,68) telja sig þekkja vörumerkið mjög vel og þar á 

eftir fylgir aldursbilið 25-29 ára (3,73) þar sem 6,4%% telja sig þekkja vörumerkið mjög 

vel. Sami aldurshópur var einnig með hæstu svörunina í valmöguleikanum „nokkuð vel“ 

eða samanlagt um 28,3% en á sama tíma telja þeir sem eru á aldrinum 50 ára og eldri 

(1,95) sig þekkja vörumerkið mjög illa eða um 2,8%. Þegar skoðað var hvort munur væri 

á svörum aldurshópa kom í ljós að marktækur munur miðað við 95% öryggismörk er á 

aldurshópunum 25-29 ára og 50 ára og eldri F(8,380)=7,672, p<0,05. 

7.2.3 Spurning 3 

Spurning 3 var: Hvar fréttir þú af EVE Online? Tilgangurinn var að athuga hvort fólk tæki 

almennt eftir auglýsingum um EVE Online eða hvort almenn umfjöllun væri sterkari en 

auglýsingar. Einnig var athugað hvaða aldur tæki mest eftir auglýsingum frá EVE Online á 

móti þeim aldri sem tók aðallega eftir vörumerkinu í gegnum fjölmiðla eða kunningja. 

Í ljós kom að 189 (48,6%) höfðu tekið eftir vörumerkinu EVE Online í fjölmiðlum, þar 

af 65 karlar og 124 konur, 114 (31,1%) höfðu heyrt af vörumerkinu frá kunningjum, þar 
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af 52 karlar og 62 konur, og 19 (4,9%) höfðu frétt af EVE Online í gegnum auglýsingar, 

þar af 11 karlmenn og 8 konur. 

 

Mynd 13: Hvar fréttir þú af EVE Online? 

 
Þá var breytan skoðuð út frá aldri til þess að sjá hvaða aldur tæki mest eftir 

auglýsingum frá EVE Online á móti þeim sem fréttu af vörumerkinu í gegnum fjölmiðla. 

Út úr því kom að langflestir á aldrinum 20-24 ára eða 12 (3,1%) höfðu tekið eftir 

auglýsingum, 1 (0,3%) á aldrinum 19 ára og yngri, 3 (0,8%) á aldrinum 25-29, 2 (0,5%) á 

aldrinum 35-39 ára ára og 1 (0,3%) á aldrinum 50 ára og eldri höfðu tekið eftir 

auglýsingum frá EVE Online á meðan 1 (0,3%) á aldrinum 19 ára og yngri, 67 (17,2%) á 

aldrinum 20-24 ára, 46 (11,8%) á aldrinum 25-29 ára, 18 (4,6%) á aldrinum 30-34 ára, 20 

(5,1%) á aldrinum 35-39 ára, 15 (3,9%) á aldrinum 40-44 ára, 10 (2,6%) á aldrinum 45-49 

ára og 11 (2,8%) á aldrinum 50 ára og eldri höfðu heyrt af EVE Online í fjölmiðlum. 

7.2.4 Spurning 4 

Spurning 4 var: Hversu jákvæð/ur eða neikvæð/ur ertu út í vörumerkið? 

Á Mynd 14 má sjá að um 72,5% svarenda voru mjög eða nokkuð jákvæð út í 

vörumerkið, þar af voru 23,10% karla og 20,6% kvenna mjög jákvæð út í vörumerkið og 

10,8% karla og 17,5% kvenna nokkuð jákvæð, 24,2% þátttakenda voru hvorki jákvæð né 

neikvæð út í vörumerkið og 3,3% voru nokkuð eða mjög neikvæð. 
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Mynd 14: Hversu jákvæð/ur eða neikvæð/ur ertu út í vörumerkið? 

 
Þegar skoðað var hvort munur væri á svörum kynja við spurningunni „Hversu 

jákvæð/ur eða neikvæð/ur ertu út í vörumerkið?“ kom í ljós að karlar (4,43) voru 

jákvæðari út í vörumerkið en konur (3,92) en það er í samræmi við það sem rannsakandi 

bjóst við sbr. niðurstöðu úr spurningu 2 þar sem vitund karlmanna reyndist meiri um 

vörumerkið EVE Online t(384)=5,585, p<0,05. Tölfræðilega marktækur munur var á milli 

kynja gagnvart spurningunni miðað við 95% öryggismörk. 

Einnig var breytan skoðuð út frá aldri og kom þá í ljós að um 20,8% svarenda á 

aldursbilinu 20-24 ára (4,23) voru mjög jákvæð út í vörumerkið, þar á eftir fylgdi 

aldurinn á bilinu 25-29 ára (4.21) þar sem 11,1% voru mjög jákvæð út í vörumerkið. Sami 

aldurshópur hafði einnig hæsta hlutfall þeirra sem voru nokkuð jákvæðir út í vörumerkið 

eða um 20,4%. 4 þátttakendur sögðust vera mjög neikvæðir út í vörumerkið og dreifðist 

það jafnt yfir aldurshópinn frá 20-24 ára til 35-39 ára. Einnig var það sami aldur sem var 

nokkuð neikvæður út í vörumerkið eða 9 þátttakendur (2,3%). Marktækur munur var á 

aldurshópunum 20-24 ára og 35-39 ára í svörum við spurningunni miðað við 95% 

öryggismörk F(8, 380)=2,297, p<0,05. 

7.2.5 Spurning 5 

Spurning 5 var: Hefur þú spilað fjölspilunarleikinn EVE Online? Tilgangurinn var að kanna 

kynjahlutfall þeirra sem spila leikinn. Einnig var markmiðið að vinsa út þá sem spila 

leikinn og láta þá svara næstu spurningum (hversu oft þeir spili, hvort þeir spili fleiri en 

eina persónu samtímis og hverja þeir telji styrkleika vörumerkisins EVE Online). 
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 Af þeim 386 sem svöruðu könnuninni sögðust 52 (13,4%) spila EVE Online, þar af 

voru 42 karlar (82,4%) og 9 konur (17,6%). 

 

Mynd 15: Hefur þú spilað fjölspilunarleikinn EVE Online? * Hvert er kyn þitt? 

 
Af þeim 52 sem sögðust spila EVE Online var 21 (40,4%) á aldrinum 20-24 ára, 13 

(25%) á aldrinum 25-29 ára, 9 (17,3%) á aldrinum 30-34 ára, 6 (11,5%) á aldrinum 35-39 

ára, 2 (3,8%) á aldrinum 40-44 ára og 1 (1,9%) á aldrinum 19 ára og yngri. Enginn á 

aldrinum 45 ára og eldri sagðist spila leikinn. Þessar tölur eru nokkurn veginn í takt við 

markhóp EVE Online þar sem markhópurinn er karlmenn á aldrinum 25-35 ára en sjá má 

að aldursbilið 20-24 ára er einnig sterkt og geta tækifæri legið þar fyrir vörumerkið. 

 

Mynd 16: Hefur þú spilað fjölspilunarleikinn EVE Online? * Á hvaða aldursbili ert þú? 
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Af þeim 52 sem sögðust spila tölvuleikinn EVE Online voru flestir í námi eða 40 

(76,9%), 10 (19.2%) í fullri vinnu og 2 (3,8%) atvinnulausir. Það eru tengsl í töflunni, þeir 

sem eru í námi spila EVE Online frekar en þeir sem eru ekki námi (2(3)=2,079, p<0,05). 

 

Mynd 17: Hefur þú spilað fjölspilunarleikinn EVE Online? * Hver er staða þín? 

 
Af þeim 52 sem sögðust spila EVE Online voru 24 (46,2%) einhleypir, 20 (38,5%) voru 

í sambúð og 8 (15,4%) giftir. Langflestir þátttakendur sem eru í námi eru einhleypir eða í 

sambúð og er það sá hópur sem spilar EVE Online mest. 

 

Mynd 18: Hefur þú spilað fjölspilunarleikinn EVE Online? * Hver er hjúskaparstaða þín? 

7.2.6 Spurning 6 

Þeir sem svöruðu spurningu 5 játandi fengu spurningu 6: Hversu oft spilar þú EVE 

Online? Tilgangurinn var að kanna hversu miklum tíma leikmenn eyða í að spila leikinn 
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milli þess að spila oft leikinn og vera einhleypur, og að lokum hverja leikmenn telji 

styrkleika vörumerkisins EVE Online. 

Þegar niðurstöðurnar voru greindar eftir kyni kom í ljós að 10 karlar og 2 konur spila 

fjölspilunarleikinn EVE Online 1x á dag eða oftar, 4 karlar og 1 kona spila 

fjölspilunarleikinn EVE Online 3x í viku og 2 karlmenn spila leikinn 1-2svar í mánuði. Þá 

sögðust 26 karlmenn og 6 konur spila leikinn sjaldnar. Sjá Mynd 19. 

 

Mynd 19: Hversu oft spilar þú EVE Online?*Hvert er kyn þitt? 

 
Þegar niðurstöðurnar voru greindar eftir aldri kom í ljós að 8 á aldrinum 20-24 ára, 1 

á aldrinum 25-29 ára, 1 á aldrinum 35-39 ára og 1 á aldrinum 40-44 ára spila EVE Online 

1x á dag eða oftar. 2 á aldrinum 20-24 ára, 1 á aldrinum 25-29 ára og 1 á aldrinum 35-39 

ára spila EVE Online 3x í viku. 1 á aldrinum 20-24 ára og 2 á aldrinum 30-34 ára spila 

leikinn 1-2 í mánuði. 1 á aldrinum 19 ára og yngri, 10 á aldrinum 20-24 ára, 11 á 

aldrinum 25-29 ára, 6 á aldrinum 30-34 ára, 4 á aldrinum 35-39 ára og 2 á aldrinum 40-

44 ára spila leikinn sjaldnar. Sjá Mynd 20. 
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Mynd 20-Hversu oft spilar þú EVE Online?*Á hvaða aldursbili ert þú? 

 
Þegar niðurstöðurnar voru greindar eftir hjúskaparstöðu spilara kom í ljós að 5 

einhleypir, 4 í sambúð og 3 giftir spila EVE Online 1x á dag eða oftar. 2 einhleypir, 2 í 

sambúð og 1 giftir spila EVE Online 3x í viku. 1 einhleypur, 1 í sambúð og 1 giftur spila 

leikinn 1-2 í mánuði. 3 giftir, 12 í sambúð og 16 einhleypir spila leikinn sjaldnar. Sjá 

Mynd 21. 
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Mynd 21: Hversu oft spilar þú EVE Online?*Hver er hjúskaparstaða þín? 

 
Þegar niðurstöðurnar voru greindar eftir stöðu kom í ljós að 2 einstaklingar í fullri 

vinnu, 1 í hlutastarfi, 8 í námi og 1 atvinnulaus spila EVE Online 1x á dag eða oftar. 1 í 

fullri vinnu, 1 í hlutastarfi og 3 í námi spila EVE Online 3x í viku. 1 í fullri vinnu og 2 í námi 

spila leikinn 1-2 í mánuði. 6 í fullri vinnu, 28 í námi og 1 atvinnulaus spila leikinn sjaldnar. 

Sjá Mynd 22. 
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Mynd 22: Hversu oft spilar þú EVE Online?*Hver er staða þín? 

7.2.7 Spurning 7 

Í spurningu 7 voru þeir sem spila EVE Online spurðir hversu sammála eða ósammála þeir 

væru fullyrðingunni: Þegar ég spila EVE Online þá spila ég nokkrar persónur á sama 

tíma. Tilgangurinn var að kanna færni þeirra og áhuga á leiknum. 

Þegar niðurstöðurnar voru greindar eftir kyni kom í ljós að 3 karlar spila nokkrar 

persónur samtímis mjög oft, 6 karlar og 1 kona spila nokkrar persónur samtímis frekar 

oft, 17 karlar og 3 konur voru hlutlausir gagnvart fullyrðingunni, 4 karlar og 2 konur spila 

nokkrar persónur samtímis frekar sjaldan og 12 karlar og 3 konur spila nokkrar persónur 

samtímis mjög sjaldan. Sjá Mynd 23. 
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Mynd 23: Þegar ég spila EVE Online, þá spila ég nokkrar persónur á sama tíma. 

 
Þegar skoðaður var kynjamunur svara kom í ljós að karlar (0,66) eru líklegri til að 

spila fleiri en eina persónu í einu þegar þeir spila EVE Online en konur (0,24). Meðaltölin 

eru samt lág þar eð ekki margir í heildina af þátttakendum könnunarinnar spila fleiri en 

eina persónu í einu t(384)=3,891, p<0,05. Tölfræðilega marktækur munur er á milli kynja 

í svörum við fullyrðingunni miðað við 95% öryggismörk. 

7.2.8 Spurning 8 

Spurning 8 var opin: Hver er að þínu mati helsti styrkur EVE Online leiksins? Tilgangurinn 

var að fá álit þátttakenda á styrkleika vörumerkisins og bera saman við hugmyndir 

forsvarsmanna EVE Online um sama efni. CCP telur styrk vörumerkisins EVE Online vera 

að EVE Online sé ekki bara tölvuleikur heldur alvöru sýndarveruleiki, einnig sé skipulag 

og sérstaða vörumerkisins styrkur þess þar sem það geri því kleift að bregðast við 

nýjungum í umhverfinu eða breytingum hjá samkeppnisaðilum. Frumkvöðlastarf í tækni 

og nýjungum einkenni einnig vörumerkið og gefi því samkeppnisforskot sem sé mikill 

styrkur. 

 Niðurstöður könnunarinnar voru mjög líkar þessum hugmyndum forsvarsmanna 

EVE Online en þar voru helst nefnd fjölbreytileiki og grafík og voru langflest ummælin 

jákvæð. Nokkrir töluðu um hönnunina og söguna sem dregur mann inn í leikinn og að 

leikmenn ráði hvað þeir geri, að það sé allt á einum „server”. Einn talaði um það sem 

styrkleika að innihald leiksins sé skapað af spilurunum sjálfum og að þar af leiðandi sé 

hann eins góður og leikmenn vilja. Annar sagði að styrkleiki leiksins væri að það væri 
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alltaf verið að betrumbæta hann og að framleiðendur leiksins tækju tillit til skoðana 

leikmanna leiksins þegar kæmi að stórum breytingum í honum og að það væri hlustað á 

hvað leikmenn hafa að segja. Þó nokkuð margir nefndu „sandkassa“-fyrirkomulagið þar 

sem allir leikmenn spila inni á sama netþjóninum. 

7.2.9 Spurning 9 

Spurning 9 var: „Ef þú spilar aðra fjölspilunarleiki frekar en EVE Online, hverja spilar þú 

þá?” Tilgangurinn var að kanna hverjir væru helstu samkeppnisleikir EVE Online. 

Í ljós kom að 10 (3%) spiluðu World of Warcraft frekar en EVE Online, 6 (1,8%) 

League of Legends frekar en EVE Online, 2 (0,6%) Star Wars and the Old republic 2 frekar 

en EVE Online, 1 (0,3%) World of Tanks frekar en EVE Online, 29 (8,6%) aðra leiki frekar 

en EVE Online og 280 (83,1%) enga fjölspilunarleiki og 13 (3,3%) einungis EVE Online. 

 

Mynd 24: Ef þú spilar aðra fjölspilunarleiki frekar en EVE Online, hverja spilar þú þá? 

 

7.2.10 Spurning 10 

Spurning 10 var: Ef þú spilar aðra fjölspilunarleiki en EVE Online, hvað hafa þeir leikir 

fram yfir EVE Online? 
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Í ljós kom að af þeim 166 sem svöruðu spurningunni sögðu 18 (10,8%) að aðrir leikir 

væru aðgengilegri, 25 (15,06%) að vinir þeirra spiluðu aðra leiki en EVE Online svo að 

þeir sjálfir geri það sama, 30 (18,07%) að heimurinn í öðrum leikjum höfðaði betur til 

þeirra, 11 (6,63%) sögðust hafa prufað EVE Online en ekki þótt hann nógu áhugaverður, 

20 (12,05%) sögðust hafa spilað EVE Online en hefðu ekki tíma til þess lengur og 62 

(37,35%) höfðu aðrar ástæður fyrir því að spila aðra leiki en valmöguleikarnir buðu upp 

á.  

 

Mynd 25: Ef þú spilar aðra fjölspilunarleiki en EVE Online, hvað hafa þeir fram yfir EVE Online? 

7.2.11 Spurning 11 

Spurning 11 var: Hvar hefur þú helst tekið eftir auglýsingum frá CCP þar sem þeir 

auglýsa EVE Online? 

Í ljós kom að 47,3% þátttakenda sögðust helst hafa tekið eftir auglýsingum um EVE 

Online á internetinu, sem kemur heim við að forsvarsmenn CCP auglýsa EVE Online mest 

á internetinu, 14,1% töldu sig helst hafa tekið eftir auglýsingum í sjónvarpi, 20,8% í 

blöðum, 4,6% í útvarpi og 7,2% sögðust hafa séð auglýsingar um EVE Online annars 

staðar. 
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Mynd 26: Hvar hefur þú helst tekið eftir auglýsingum frá CCP þar sem þeir auglýsa EVE Online? 

7.2.12 Spurning 12 

Í spurningu 12 voru þátttakendur spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru 

fullyrðingunni: Ég tek oft eftir EVE Online-auglýsingum. Tilgangurinn var að kanna 

hversu sýnilegt vörumerkið EVE Online væri í auglýsingum. 

Á Mynd 27 má sjá að um 3,3% karla og 2,8% kvenna voru mjög sammála 

fullyrðingunni, 9,8% karla og 6,4% kvenna voru frekar sammála fullyrðingunni, 9,3% 

karla og 14,7% kvenna voru frekar ósammála fullyrðingunni og 9,8% karla og 23,4% 

kvenna voru mjög ósammála fullyrðingunni. 

 

Mynd 27: Ég tek oft eftir EVE Online-auglýsingum 

 
Þegar kynjamunur var skoðaður kom í ljós að karlar (2,68) höfðu tekið oftar eftir 

auglýsingum um EVE Online en konur (2,14) en það er í samræmi við það sem 
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rannsakandi bjóst við þar sem CCP auglýsir EVE Online mest á vefsíðum áhugamanna um 

fjölspilunarleiki og eins og fram kom hér að ofan spila karlar EVE Online í mun meiri 

mæli en konur t(384)=4,075, p<0,05. Tölfræðilega marktækur munur er á milli kynja 

gagnvart fullyrðingunni miðað við 95% öryggismörk. 

Einnig var skoðað hvaða aldur tæki oftast eftir auglýsingum um EVE Online. Í ljós 

kom að 43 á aldrinum 20-24 ára, 22 á aldrinum 25-29 ára, 10 á aldrinum 30-34 ára, 7 á 

aldrinum 35-39 ára, 1 á aldrinum 40-44 ára, 2 á aldrinum 45-49 ára og 2 á aldrinum 50 

ára og eldri töldu sig vera frekar eða mjög sammála fullyrðingunni. 

7.2.13 Spurning 13 

Í spurningu 13 voru þátttakendur spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru 

fullyrðingunni: Auglýsingar frá EVE Online höfða vel til mín. Tilgangurinn var að kanna 

hversu ánægðir þátttakendur væru með auglýsingar um EVE Online. 

Á Mynd 28 má sjá að um 2,3% karla og 1,0% kvenna voru mjög sammála 

fullyrðingunni, 4,9% karla og 2,1% kvenna voru frekar sammála, 8,2% karla og 9,5% 

kvenna voru hlutlaus, 6,4% karla og 6,9% kvenna voru frekar ósammála og 17,0% karla 

og 39,6% kvenna voru mjög ósammála fullyrðingunni. 

 

Mynd 28: Auglýsingar frá EVE Online höfða vel til mín 

 
Á súluritinu sést að flestir voru mjög ósammála fullyrðingunni. Það aldursbil sem var 

mest sammála henni var aldursbilið 20-24 ára (3,68) þar sem 8,8% voru mjög eða frekar 

sammála. Næst kemur aldursbilið 25-29 ára (3,73) þar sem 5,4% voru mjög eða frekar 
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sammála fullyrðingunni. Dreifinging var mjög jöfn milli aldurshópa hjá þeim sem voru 

mjög ósammála og frekar ósammála fullyrðingunni. 

Karlmenn (3,14) voru almennt ánægðari með auglýsingarnar en konur (2,60). 

7.2.14 Spurning 14 

Með spurningu 14 voru þátttakendur spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru 

fullyrðingunni: Áskriftargjaldið er sanngjarnt. Tilgangurinn var að kanna hvort verðið 

aftraði viðskiptavinum frá því að spila leikinn, þar sem margir leikir í dag bjóða ókeypis 

aðgang. 

Svörunin var mjög jöfn á milli karla (3,06) og kvenna (2,90) sem er í samræmi við þá 

niðurstöðu að flestir þátttakendur voru hlutlausir eða 81,5%. Á Mynd 29 má sjá að 

10,5% þátttakenda voru mjög eða frekar sammála fullyrðingunni og 3,9% mjög eða 

frekar ósammála. Má líta svo á að áskriftargjald leiksins skerði ekki styrkleika vöru-

merkisins. 

 

Mynd 29: Áskriftargjaldið er sanngjarnt 

7.2.15 Spurning 15 

Í spurningu 15 voru þátttakendur spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru 

fullyrðingunni: Ég hef hugsað mér að spila EVE Online í náinni framtíð. Tilgangurinn var 

að kanna hvort þátttakendur væru svo jákvæðir gagnvart EVE Online að þeir væru 

tilbúnir til að prófa að spila leikinn. 

 Á Mynd 30 má sjá að 10,2% þátttakenda voru mjög eða frekar sammála 

fullyrðingunni, 18% voru hlutlausir og 70,4% mjög eða frekar ósammála. 

 

2,6% 1,3% 

81,5% 

6,4% 4,1% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Mjög ósammála Frekar 
ósammála 

Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 



 

57 

 

Mynd 30: Ég hef hugsað mér að spila EVE Online í náinni framtíð 

 

Þegar skoðað var hvort munur væri á kynjum kom í ljós að karlar (2,19) voru líklegri 

til að spila EVE Online í náinni framtíð en konur (1,59) t(384)= 4,886, p<0,05. 

Tölfræðilega marktækur munur er á milli svörum kynja við fullyrðingunni miðað við 95% 

öryggismörk. 

Einnig var skoðað hvaða aldur væri líklegastur til þess að spila leikinn í náinni 

framtíð og reyndist aldursbilið 20-24 ára líklegast eða 5,1%. 

56,8% 

13,6% 
18,0% 

6,9% 3,3% 
0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

Mjög ósammála Frekar 
ósammála 

Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 



 

58 

8 Ályktanir og tillögur til úrbóta 

Það er ekki margt sem höfundi finnst ábótavant við stýringu vörumerkisins EVE Online. 

CCP hefur staðið vel að því að byggja upp vörumerkið. Má sérstaklega nefna hvernig 

fyrirtækið hefur unnið úr því markaðslega áfalli sem það varð fyrir árið 2011. Þó  mætti 

huga betur að einu atriði. 

Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að aldursbilið 20-24 ára sýndi vörumerkinu 

meiri áhuga en aðrir aldurshópar. Markhópur EVE Online eru karlmenn á aldrinum 25-35 

ára sem hafa áhuga á svokölluðum „core”-leikjum, vísindaskáldskap og fjölþáttaleikjum. 

CCP gæti endurskoðað markhóp sinn og tekið fyrrgreint aldursbil inn í hann. 

Áskriftargjald EVE Online er ekki hátt og ætti það því ekki að útiloka þennan aldur þrátt 

fyrir að hann hafi takmarkaðan kaupmátt. Meðal niðurstaðna könnunarinnar er að 

flestir voru hlutlausir gagnvart verði leiksins og má því álykta að áskriftargjaldið sé ekki 

fyrirstaða fyrir því að fólk spili leikinn sem er mjög jákvætt þar sem ókeypis leikir eru 

alltaf að verða vinsælli. 
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9 Takmarkanir 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar snéru að úrtakinu. Þar sem könnunin var 

framkvæmd á netinu með hentugleikaúrtaki er ekki hægt að útiloka skekkju í viðhorfum 

þátttakenda, þ.e. að þeir sem eru hlynntir og/eða áhugasamir um EVE Online hafi frekar 

svarað en þeir sem eru það ekki. Af sömu ástæðu reyndist erfitt að ná fram jafnri aldurs-

dreifingu og kynjaskiptingu. Konur reyndust heldur duglegri við að svara könnuninni, en 

þær voru alls 234 talsins á móti 152 körlum. Aldursdreifingin var mjög ójöfn og heldur 

dræm í aldurshópunum 40-44, 45-49 og 50 ára og eldri. Rannsakandi taldi þátttökuna 

samt ekki hafa verið svo slæma að endurskilgreina og/eða sameina þyrfti aldursbil. Við 

úrvinnslu kom strax í ljós að möguleg svör við skalaspurningum voru í öfugri röð, frá 

„mjög sammála” til „mjög ósammála”. Í ljósi þess þurfi að endurkóða spurningarnar 

áður en hægt var að túlka gögnin rétt. Einnig má nefna að nokkrar spurningar í könnun-

inni voru óþarfar til þess að ná fram vitneskju um vitund, einkenni, stöðu og virði 

vörumerkisins EVE Online en voru hafðar með til að gefa könnuninni fyllingu. 
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10 Lokaorð 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar kemur fram í titlinum: Stýrir CCP vörumerkinu 

EVE Online á markvissan hátt miðað við það sem fræðin tiltaka um lykilþætti í slíkri 

stjórnun?  

Til að svara henni skulum við rifja upp téða lykilþætti úr kafla 4. Mikilvægasta 

hugtakið varðandi vörumerki er vörumerkjavirði (e. brand equity). Þættir þess eru: 

Vörumerkjavitund (e. salience). Niðurstaða rannsóknarinnar er að vörumerkið EVE 

Online er sterkt í huga viðskiptavina, sjá kafla 7.2.2. 

Frammistaða (e. performance). Niðurstaða rannsóknarinnar er að frammistaða 

vörumerkisins EVE Online er afburðagóð, sjá kafla 5.3.4 og 7.2.8. 

Vörumerkjaímynd (e. brand image). Niðurstaða rannsóknarinnar er að vörumerkja-

ímynd EVE Online er afar góð, sjá kafla 7.2.4. 

Viðbrögð (e. judgements). Niðurstaða rannsóknarinnar er að viðbrögð viðskiptavina 

við vörumerkinu EVE Online eru nær alfarið jákvæð, sjá kafla 7.2.1. Sjá þó umfjöllun í 

kafla 5.3.1 um atburði sem urðu til þess að allstór hópur viðskiptavina missti tiltrú á 

vörumerkinu, en einnig umfjöllun í sama kafla um skjót viðbrögð CCP við þeim sem 

býður upp á þá túlkun að áfallið hafi jafnvel verið fyrirtækinu verðmætt til lengri tíma 

litið vegna þeirrar innsýnar sem það gaf. 

Tilfinningar. Þær tilfinningar sem vörumerkið EVE Online vekur hjá fólki voru ekki 

kannaðar í smáatriðum í þessari rannsókn en spurningin í kafla 7.2.4 gefur þó sterka 

vísbendingu en útkoma hennar var að yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda er jákvæður 

út í vörumerkið. 

Traust. Auk þeirra upplýsinga sem tíundaðar eru hér að ofan fæst góð vísbending úr 

kafla 7.2.14 þar sem fram kemur að mun fleirum finnst áskriftargjaldið sanngjarnt en 

ekki. Þegar þessu er bætt við þá staðreynd að hinum afar stóra hópi áskrifenda EVE 

Online fer fjölgandi þrátt fyrir að leikurinn eigi í vaxandi samkeppni við ókeypis fjöl-

spilunarleiki, má álykta að vörumerkið nýtur mikils trausts meðal viðskiptavina sinna. 

Niðurstaðan bæði úr megindlegu rannsókninni (spurningakönnuninni) og eigindlega 

viðtalinu við Sigurð Reyni Harðarson er því eindregið sú að tilgáta H1 (sjá kafla 6.1) er 

rétt: CCP stýrir vörumerkinu EVE Online á markvissan hátt miðað við það sem fræðin 

tiltaka um lykilþætti í slíkri stjórnun. 
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Viðauki 1 

Markaðsrannsókn 

 

Góðan dag. 

Ég er að vinna að lokaverkefni mínu við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Mér 

þætti vænt um ef þú gætir gefir þér örfáar mínútur til þess að svara meðfylgjandi 

könnun. Þessi könnun er hluti af B.S.c. verkefni og er gerð til þess að kanna einkenni, 

stöðu og virði vörumerkisins EVE Online. 

Þakka þér fyrir að gefa þér tíma til þess að svara könnuninni, svartíminn er um þrjár 

mínútur. Ég vil taka það fram að þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum né 

könnuninni í heild. Farið verður með öll gögn sem fyllsta trúnaðarmál og ekki verður 

hægt að rekja svör til þáttakenda. Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika nema 

annað sé tekið fram. 

 

Þakka ykkur fyrir hjálpina. 

Birna Harðardóttir 

 

bih9@hi.is 
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Rannsókn-Spurningar 

 

1.  Hvað er það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar þú sérð þetta vörumerki? 
 

 

 

-Hér fylla þátttakendur sjálfir út. 

 

2. Hversu vel eða illa þekkir þú þetta vörumerki? 
 

  

 

1. Mjög vel 
2. Nokkuð vel 
3. Hvorki né 
4. Frekar illa 
5. Mjög illa 
6. Þekki ekki neitt 

 

3.  Hvar fréttir þú af EVE Online? 

1. Í gegnum kunningja 
2. Í gegnum auglýsingar 
3. Umfjöllun í fjölmiðlum 
4. Þekki ekki vörumerkið EVE-Online 
5. Annað 
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1. Hversu jákvæð/ur eða neikvæð/ur ertu út í vörumerkið?  

 

1. Mjög jákvæð/ur 
2. Nokkuð jákvæð/ur 
3. Hvorki né 
4. Nokkuð neikvæð/ur 

5. Mjög neikvæð/ur 

 

5. Hefur þú spilað fjölspilunarleikinn EVE Online? 

1. Já 
2. Nei 

Ef svarið við spurningu 2 er „Nei” þá eiga næstu þrjár spurngar ekki við: 

6. Hversu oft spilar þú EVE Online 

1. 1x á dag eða oftar  
2. 3x í viku 
3. 1-2 í viku 
4. 1-2 í mánuði 
5. Sjaldnar 

 

 7. Þegar ég spila EVE Online þá spila ég nokkrar persónur á sama tíma 

1. Mjög oft 
2. Frekar oft 
3. Hlutlaus 
4. Frekar sjaldan 
5. Mjög sjaldan 

 

8. Hver er að þínu mati helsti styrkur EVE Online leiksins?  

- Hér fylla þátttakendur sjálfir út. 

 

 9. Ef þú spilar aðra fjölspilunarleiki frekar en EVE Online, hverja spilar þú þá?  

1. World of Warcraft 
2. League of Legends 
3. Star Wars and the old republik 2 
4. World of Tanks 
5. Aðrir leikir 
6. Ég spila ekki fjölspilunarleiki 
7. Spila aðeins EVE Online 
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10. Ef þú spilar aðra fjölspilunarleiki en EVE Online, hvað hafa þeir leikir fram 

yfir EVE Online? 

1. Eru aðgengilegri 

2. Vinir mínir eru þar 

3. Heimurinn höfðar meira til mín 

4. Ég prófaði EVE, en fannst hann ekki nógu áhugaverður 

5. Ég hef spilað EVE en hef ekki tíma til þess lengur 

6. Annað 

 

11. Hvar hefur þú helst tekið eftir auglýsingum frá CCP þar sem þeir auglýsa EVE 
Online? 
 

1. Í sjónvarpi 
2. Í blöðum 
3. Á netinu 
4. Í útvarpi 
5. Annað 
6. Ég hef ekki tekið eftir auglýsingum frá CCP 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

12. Ég tek oft eftir EVE Online auglýsingum 

1. Mjög sammála 

2. Frekar sammála 

3. Hlutlaus 

4. Frekar ósammála 

5. Mjög ósammála 

 

13. Auglýsingarnar frá EVE Online höfða vel til mín 

 

1. Mjög Sammála 
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2. Frekar sammála 
3. Hlutlaus 
4. Frekar ósammála 
5. Mjög ósammála 

 

14.  Áskriftargjaldið er á sanngjörnu verði 

 

1. Mjög sammála 
2. Frekar sammála 
3. Hlutlaus 
4. Frekar ósammála 
5. Mjög ósammála 
 

15. Ég hef hugsað mér að spila EVE Online í náinni framtíð 

1. Mjög sammála 
2. Frekar sammála 
3. Hlutlaus 
4. Frekar ósammála 
5. Mjög ósammála 

 

Bakgrunnsbreytur 

16. Hvert er kyn þitt? 

1. Karl 
2. Kona 

 

17. Á hvaða aldursbili ert þú? 

1. 19 ára eða yngri 
2. 20-24 
3. 25-29 ára 
4. 30-34 ára 
5. 35-39 ára 
6. 40-44 ára 
7. 45-49 ára 
8. 50 ára eða eldri 

18. Hver er hjúskaparstaða þín? 

1. Einhleyp/ur 
2. Í sambúð 
3. Gift/ur 
4. Fráskilin/n 
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5. Ekkja/ekkill 

 

19. Hver er staða þín? 

1. Í fullri vinnu 
2. Í hlutastarfi 
3. Í námi 
4. Atvinnulaus 
5. Annað 

 

 


