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A product is something that is made in a factory; a brand is something that is bought 

by a customer. A product can be copied by a competitor; a brand is unique. A product 

can be quickly outdated; a successful brand is timeless 

Stephen King WPP Group, London 

(Aaker, 1991) 
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Útdráttur 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi til þess að kanna viðskiptagrundað 

vörumerkjavirði. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvert viðskiptagrundað 

vörumerkjavirði er á farsímamarkaði á Íslandi. Rannsóknin er sú fyrsta sinnar 

tegundar, samkvæmt bestu vitund höfundar en hún byggist á megindlegri 

rannsóknaraðferð, í formi spurningakönnunar. Þær vörumerkjavíddur sem notast var 

við eru vitund, ímynd, tryggð og skynjuð gæði en einnig er skoðað 

heildarvörumerkjavirði til þess að fá betri mynd á það hvaða farsímafyrirtæki er með 

sterkasta virðið í hugum viðskiptavina. Helstu niðustöður sýna að Nova er með kemur 

best út úr rannsóknin en niðurstöður sýna hvað er í hugum viðskiptavina tilheyrandi 

símafyrirtækja.  
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1. Inngangur 
Vörumerki er skilgreint sem nafn, heiti, merki, hönnun, tákn eða annarra þátta sem 

einkennir vöru eða þjónustu og aðgreinir hana frá samkeppnisaðila („American 

Marketing Association“, e.d.). 

Vörumerkjastjórnun er sífellt að verða mikilvægari þáttur af eignum fyrirtækis og það 

tekur mikla vinnu, fjármagn og hæfni til þess að neytendur líti á vörumerki 

fyrirtækisins sem forystusauð (Davis, 2009). 

Aaker (1991) telur að vörumerkjavirði byggi á tryggð, vitund, ímynd, skynjuð gæði 

og tengingum á vörumerki. Nánar verður fjallað um eftirfarandi þætti. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar með þann tilgang að kanna viðskiptagrundað 

vörumerkjavirði á Íslandi. Þó svo að fáir hafi rannsakað styrk vörumerkis í hugum 

neytenda hér á landi þá eru þó nokkrir aðilar sem gera það erlendis út frá 

fjárhagslegum og neytendamiðuðum sjónarmiðum. 

Markmið rannsóknarinnar er að athuga viðskiptagrundað vörumerkjavirði á 

farsímafyrirtækjum út frá vörumerkjavíddunum vitund, ímynd, skynjuð gæða, tryggð 

og heildarvörumerkjavirðis. Rannsóknin er talin vera sú fyrsta sinnar tegundar með 

þessar víddir í huga, samkvæmt vitund höfundar. 

Í upphafi er ritgerðin sett í fræðilegt samhengi. Fjallað verður um markaðsráða; vara, 

verð, vettvangur og vegsauki og nýju markaðsráðana; fólk, ferli, forrit og frammistaða. 

Eftir það verður fjallað um vörumerki; víddir, virði og kenningar 

vörumerkjastjórnunar. Því næst verða þær rannsóknir skoðaðar sem gerðar hafa verið 

á viðfangsefninu og gerð grein fyrir niðurstöðum þeirra. Eftir fræðilegu umfjöllunina 

verður rannsókninni gerð ítarleg skil. Fjallað verður um aðferðafræði hennar og 

niðurstöður skoðaðar. Að lokum verða niðurstöður kynntar og takmarkanir 

rannsóknarinnar látnar í ljós. 
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2. Fræðileg umfjöllun 
Í þessum kafla er fjallað um markaðsráðana; vara, verð, vettvangur og vegsauki 

einnig verður gert skil á nýju markaðsráðunum; fólk, ferli, forrit og frammistaða. 

2.1 Markaðsráðar 

Samval söluráða eru stjórnanleg markaðstæki sem fyrirtæki nota til að ná fram þeim 

viðbrögðum sem óskað er eftir hjá þeim hóp sem miðað er á. Þessi tæki eru oft kölluð 

á íslensku “V-in fjögur”(e. 4 Ps) sem vísa til: vara (e.product), verð (e. price), 

vettvangur (e.place), og vegsauki (e. promotion) (Kotler og Keller, 2012). 

2.1.1 Vara   

Varan eða þjónustan sem fyrirtækið býður upp á er grundvöllur vörumerkjaeigna. 

Varan hefur áhrif á það hvernig neytendur upplifa hana, hvað þeir heyra um hana og 

hvað fyrirtækið miðlar til neytenda um vöruna (Kotler og Keller, 2012). 

Aðaláhersluefni markaðsetningar og jafnframt einn mest vaxandi þáttur þess er að 

skapa gott vörumerki. Með því að skapa öflugt vörumerki þá getur það verið stór 

aðgreiningarþáttur gagnvart samkeppnisvörum og gefið vörunni sérstöðu á markaði. 

Gott og öflugt vörumerki styrkir staðsetningu hennar á markaði og styrkir teningar 

hennar við viðskiptavini og þar með skapast vörutryggð í hugum neytenda (Wood, 

2005). 

2.1.2 Verð  

Verð er sú upphæð sem viðskiptavinir þurfa að láta af hendi til þess að eignast vöruna 

eða upplifa þjónustuna. Þessi þáttur í samvali söluráða skapar tekjur fyrir fyrirtækið. 

Til eru margar aðferðir í verðlagningu og einnig eru margir þættir sem hafa áhrif á 

hana. Verð samkeppnisaðila og kostnaðarþættir hafa mestu áhrifin á verðlagningu 

(Kotler og Keller, 2012). 

Ákvörðunarferlið við mat á verðlagningu á vöru er veigamikill partur af 

markaðssetningu á vöru, því út frá verðinu koma tekjurnar. Viðskiptavinurinn sér 

virði vörunnar sem mismun milli skynjunar á kostum vörunnar og hvað varan kostar. 

Því er mikilvægt að áætla hverjir viðskiptavinir vörunnar eru því skynjun þeirra á 

verðlagningu hefur bein áhrif á eftirspurn (Wood, 2005). 
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2.1.3 Vettvangur  

Nauðsynlegt er að varan sé aðgengileg fyrir viðskiptavini fyrirtækisins. Dreifingin 

getur skipt gríðarlega miklu máli fyrir endanlegan árangur vörumerkisins (Kotler og 

Keller, 2012). 

Val á vettvangi er gríðarlega mikilvægt ákvörðunarferli og því þarf að gera sér grein 

fyrir hvar viðskiptavinurinn kaupir vöru eða þjónustu. Fyrirtæki geta nýtt sér 

mismunandi vettvang og dreifileiðir sem og sölu beint frá fyrirtæki í gegnum millilið 

eða netverslun eins og smásala. Ef fyrirtæki ákveður að salan fari beint frá fyrirtækinu 

þá hafa þeir fulla stjórn á verði og dreifileiðum en með því að selja vöru í gegnum 

smásala þá hefur viðskiptavinurinn meira aðgengi að sjálfri vörunni (Cravens og 

Piercy, 2012). Smásalar stilla og flokka vörur í vöruflokka sem eru staðsettar í 

verslunum þeirra en með því auðveldar það viðskiptavinum að muna eftir tilteknum 

vörumerkjum fyrir ákveðna vöruflokka og þannig eykst vitund á vörumerkinu (Huang 

og Sarigöllü, 2012).  

2.1.4 Vegsauki  

Að lokum þarf að miðla upplýsingum til viðskiptavina um framboð fyrirtækisins, 

reyna að gera framboðið aðlaðandi og byggja í leiðinni upp sterk viðskiptatengsl 

(Kotler og Keller, 2012). 

Reynt er að hafa áhrif á hegðun viðskiptavina með kynningastarfi/vegsauka. 

Viðskiptavinum á að hafa löngun í vöruna, kauphegðun á að vera sífelld og í miklu 

magni. Kynningastarf á að veita aðgreiningu á samkeppnisvörum og auka vitund 

vörunnar (Huang og Sarigöllü, 2012; K. L. Keller, 2008). 

2.2 Nýju markaðsráðarnir 
Samval söluráðana (4 P´s) duga ekki lengur við uppbyggingu á vörumerkjavirði og 

markaðssetningu þjónustufyrirtækja (Grönroos, 1994). Með því að uppfæra þá til að 

endurspegla enn frekar heildrænan svip markaðsfræðinnar þá komumst við að þeirri 

niðurstöðu að fólk (e. people), ferli (e. process), forrit (e. programs) og framfarir (e. 

performance) eiga mun betur við í nútímalegri markaðsfræði (Kotler og Keller, 2012). 
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2.2.1 Fólk 

Innri markaðssetning fyrirtækis endurspeglast að hluta til í fólkinu í kringum 

fyrirtækið og er staðreynd að starfsmenn eru veigamikill hluti af markaðslegum 

árangri. Markaðssetning fyrirtækis nær aðeins jafn góðum árangri og miðað við hæfni 

starfsfólksins. Það endurspeglast í þeirri staðreynd að markaðsfólk verður að líta á 

neytendur sem persónur til að skilja líf þeirra betur en ekki bara sem viðskiptavini 

(Kotler og Keller, 2012, bls. 25). 

Upplifun neytenda á þjónustu fyrirtækis getur haft bein áhrif á vörumerkjaímynd sem 

þar af leiðandi hefur áhrif á virði vörumerkja (Berry, 2000). Rajh og Došen (2009) 

telja starfsfólk fyrirtækja hafa áhrif á upplifun neytenda og hafi því um leið áhrif á 

uppbyggingu jákvæðrar ímyndar. 

2.2.2 Ferli 

Ferli endurspeglar alla sköpunargáfu, aga og skipulag í markaðsstjórnun. 

Markaðsfræðingar verða að varast hoc áætlunargerð og ákvörðunartöku og tryggja 

það að state-of-the-art markaðslegar hugmyndir og hugtök samsvari sér í öllum 

markaðslegum aðgerðum. Þetta er gert með því að setja inn rétta ferla til þess að 

leiðbeina starfsemi og áætlunum en aðeins þá getur fyrirtæki átt í gagnlegu langtíma 

sambandi. Með því að hafa stjórn á ferlum fyrirtækisins þá er hægt að leiðbeina því í 

átt að hugmyndaríku innsæi og byltingu í vörum, þjónustu og markaðsaðferðum 

(Kotler og Keller, 2012). Þjónustuferli telur ákveðna þætti sem geta haft áhrif á 

neytendur og mat þeirra á þjónustu (Danaher og Mattsson, 1994). Það sem getur haft 

áhrif á skynjuð gæði er þegar neytandi þarf að bíða lengi eftir þjónustu eða vöru 

(Taylor, 1994). Þess vegna geta ferlar haft mikil áhrif á vörumerkjavirði og 

uppbyggingu þess. 

2.2.3 Forrit 

Forritin (e. programs) endurspegla alla starfsemi fyrirtækisins í tengslum við 

neytendahegðun. Það inniheldur öll V-in fjögur ásamt fjöldann allann af öðrum 

markaðslegum aðferðum sem passa ekki eins vel inn í gömlu markaðsaðferðirnar. 

Óháð því hvort þau eru á netinu eða ekki, hefðbundinn eða óhefðbundinn, þá þurfa 

þessar aðferðir að vera innleiddar sem heild en ekki í nokkrum pörtum til þær nái 

árangri fyrir mismunandi markmið fyrirtækisins (Kotler og Keller, 2012). 
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2.2.4 Frammistaða 

Skilgreining á frammistöðu í heildrænni markaðssetningu er að grípa vítt svið af 

mögulegum útkomum sem hafa fjárhagsleg og ófjárhagsleg áhrif en einnig sem hafa 

áhrif á umhverfið í kringum fyrirtækið sjálft (Kotler og Keller, 2012). 

Hin nýju fjögur F ná til þess hugsunarháttar sem á að vera innan fyrirtækis en með því 

að tileinka sér þessi nýju fjögur F þá tengjast stjórnendur betur vinnubrögðum 

fyrirtækisins (Kotler og Keller, 2012). 

3. Vörumerki 
Í þessum kafla verðu fyrst fjallað um vörumerki og víddir vörumerkjastjórnunar. 

Einnig verður fjallað um vörumerkjavirði og mælingar þess. 

3.1 Vörumerki 
Vörumerki hefur verið til í aldanna rás sem leið til að greina á milli sameiginlegra 

vara frá mismunandi framleiðendum. Orðið vörumerki kemur frá gömlu norrænu 

tungumáli sem þýðir að brenna en eigendur búfénaðs brennimerktu dýrin sín til þess 

að einkenna þau frá öðrum búfénaði (Keller, Apéria og Georgson, 2012, bls. 4). 

Vörumerki er nafn, hugtak, tákn, merki, hönnun eða sambland af öllum þeim þáttum 

sem skilgreina vöru eða þjónustu söluaðila og aðgreinir hana frá vörum og þjónustu 

samkeppnisaðila. Þessi aðgreinandi þættir geta verið rökréttir og áþreifanlegir sem 

tengjast frammistöðu vörunnar eða táknrænir, tilfinningalegir og óáþreifanlegir sem 

tengjast því hvaðan varan stendur fyrir og táknar (Hörður Harðarson munnleg heimild, 

7. september 2012). 

Hugtökin vörumerki og vörumerkjastjórnun eru nú almennt notuð í daglegu tali samt 

sem áður er hugtökin oftar en ekki mistúlkuð. Vörumerkjastjórnun hefur á 

undanförnum árum orðið grundvallarþáttur af fyrirtæki, stofnunum og einstaklingum. 

Það er því nátengt starfsemi fyrirtækja þegar vörumerki stendur sig illa eða verður 

fyrir tjóni en þá hefur það sömu áhrif á fyrirtækið en á hinn bóginn getur sterkt 

vörumerki aukið verðmæti fyrirtækisins (Davis, 2009). 
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Hvað er nákvæmlega vörumerki? Fræðimenn segja að það sé mun meira en tákn eða 

nafn. Vörumerki endurspeglar persónuleika fyrirtækisins og er sú tenging á milli 

þeirra og neytenda. Vörumerki getur komist í snertingu við neytendur sína á 

margvíslegan hátt allt frá því hvað þú sérð og heyrir, í gegnum líkamlega reynslu 

okkar við vörumerkið og þær tilfinningar eða viðhorf sem við höfum um fyrirtækið. 

Vörumerki snertir bæði það áþreifanlega og óáþreifanlega og því er hægt að tengja 

það við næstum öll viðfangsefni (Davis, 2009). 

3.2 Aaker modelið 
Vörumerkjavirði kemur frá vörumerkjaeignum og -skuldum sem tengjast 

vörumerkinu. Það er nafn eða tákn sem bætir við eða dregur frá verðgildi sem er 

dregið frá vöru eða þjónustu til fyrirtækis eða til viðskiptavina fyrirtækisins (Aaker, 

1991). 

Þeir eiginleikar sem vörumerkjavirði byggjast helst á eru: 

3.3 Vörumerkjatryggð 
Vörumerkjatryggð er oftar en ekki mæld í því skyni hve oft neytandinn kaupir 

þjónustu eða vöru frá sama vörumerki yfir ákveðinn tíma (Keller o.fl., 2012, bls. 91). 

Vörumerkjatryggð er lykilpartur af því þegar á að verðmeta vörumerki sem á að 

kaupa eða selja. Ástæðan fyrir því er sú að traustustu viðskiptavinirnir búa til 

fyrirsjáanlegasta sölu- og hagnaðarstreymið. Staðreyndin er sú að vörumerki sem á 

ekki traustan grunn viðskiptavina er oftar en ekki berskjaldað eða á aðeins hugsanlegt 

virði í því að búa sér til trausta viðskiptavini (Aaker, 1996). 

Það getur verið dýrt fyrir fyrirtæki að bæta við sig nýjum viðskiptavinum og frekar 

ódýrt að halda í fastakúnna, sérstaklega ef að fastakúnnar eru ánægðir með tilheyrandi 

vörumerki. Það er staðreynd að á mörgum mörkuðum er mikil deyfð hjá neytendum 

sem skipta um kaup á vörumerkjum þrátt fyrir sambærilegt verð hjá samkeppninni og 

litla tryggð við vörumerki. Þrátt fyrir að það sé dýrt að ná í nýja neytendur þá gera 

fastakúnnar sitt verk í því að auglýsa vörumerkið og draga inn nýja neytendur (Aaker, 

1991).  
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Vörumerkjatryggð í vörumerkjafræðum byggist á því að viðskiptavinur kaupir vörur 

frá sama vörumerki aftur og aftur. Hún getur einnig birst í þeirri mynd að 

viðskiptavinur tali jákvætt um vöruna í kringum aðra. Viðskiptavinur getur einnig 

sýnt vörumerkjatryggð með því að tala jákvætt um vörumerkið við aðra og litið út 

eins og trúboði fyrir vörumerkið (Kapferer, 2004). 

Kotler (1991) skilgreindi neytendur í fjóra hópa út frá því hve tryggir þeir voru 

gagnvart vörumerki. Nánari skilgreiningar eru á hópunum hér fyrir neðan; 

1. Tryggir neytendur (e. Hard-core Loyals): Neytendur sem kaupa alltaf vörur frá 

sama vörumerki.  

2. Skiptir neytendur (e. Split Loyals): Neytendur sem sýna tryggð frá tveggja til 

þriggja vörumerkja. 

3. Breytilegir neytendur (e. Shifting Loyals): Neytendur þar sem kauphegðun er einn 

helsti áhrifaþátturinn og flakka því á milli vörumerkja. 

4. Skiptara (e. Switchers): Hópur sem þessi hefur litla sem enga tryggð gagnvart 

vörumerki heldur leita þeir einungis eftir besta verði eða besta tilboðinu hverju sinni. 

Neytendur sem þessir eru taldir einkennast gagnvart símafyrirtækjum hér á landi þar 

sem ungir neytendur flakka oftast en ekki á milli símafyrirtækja svo að þeir fái besta 

tilboðið á þeim tímapunkti. 

3.4 Vitund 

Almenningur kaupir oftar en ekki vörumerki sem þeir þekkja því almenningi líður vel 

með það sem þeir þekkja. Ástæðan gæti verið sú að þekkt vörumerki eru oftar en ekki 

áreiðanlegt og neytendur þekkja til gæða þeirra. Vörumerki sem fólk kannast við er 

því oftar en ekki keypt í staðinn fyrir vörumerki þar sem vitund er lítil. 

Vörumerkjavitund verður að vera til staðar svo að neytendur kaupi vöruna, því 

vörumerki með litla vörumerkjavitund kemst ekki inn í valflokka neytenda (Aaker, 

1991).  

Vörumerkjavitund er skyld styrk vörumerkisins og tengingum þess í huga neytenda en 

það endurspeglast í því hve vel þeir geta einkennt vörumerkið í mismunandi 

aðstæðum. Vörumerkjavitund er nauðsynleg en ekki alltaf fullnægjandi til þess að 

byggja upp vörumerkjavirði því einnig þarf að hugsa um ímynd vörumerkisins (Keller, 

Apéria og Georgson, 2008). 
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Vörumerkjavitund getur einkennst af dýpt og vídd. Dýptin tengist þeim möguleika að 

bera kennsl á eða kalla fram vörumerkið. Víddin tengist því að vera í kaupmöguleika 

þegar um val á vörumerki á sér stað (Keller o.fl., 2012, bls. 89). 

Vörumerkjavitund er styrkur vörumerkis í hugum neytenda. Ef hugur neytenda væri 

fullur af auglýsingaskiltum og hvert og eitt myndi sýna vörumerki, þá myndi 

vörumerkjavitundin endurspegla stærðina á auglýsingaskiltinu. Vitund er mæld á 

mismundandi hátt með það í huga hvernig neytendur muna eftir vörumerki: allt frá 

þekkjanleika (Hefur þú séð vörumerkið áður?), út frá minni (Hvaða vörumerki í 

þessum vöruflokki þekkiru aftur?) , “top-of-mind” (hvaða vörumerki manstu fyrst 

eftir?) og ráðandi (hvaða vörumerki er ríkjandi í minni). Samt sem áður hafa 

sálfræðingar og hagfræðingar löngu vitað að þekkjanleiki og afturkallanleiki út frá 

minni eru miklu meira en bara merki um það að muna eftir vörumerki (Aaker, 1991).  

Vörumerki er sagt vera með yfirburðarstöðu þegar neytandinn man eftir því í 

tengslum við vörumerkjaflokk. Sjálfseyðandi yfirburðarstaða vörumerkis er þegar 

vörumerki verður það öflugt að nafn þess verður heiti yfir vöruflokk eins og gerðist 

með gosdrykkinn Kók (Aaker, 1996; K.L. Keller, 1993). 

Til þess að byggja upp ímynd og virði vörumerkja þá verður vörumerkjavitund að 

vera til staðar (Keller, 2001). 

3.4.1 Brand recognition 

Þekkjanleiki (e. recognition) endurspeglar kunnugleika sem hefur öðlast með fyrri 

reynslu. Þekkjanleiki felur ekki endilega í sér að muna eftir því hvar tekið var eftir 

vörumerkinu, af hverju vörumerkið er frábrugðið öðrum vörumerkjum eða hvaða 

vöruflokk vörumerkið er í (Keller o.fl., 2012). 

Með því að vera þekkjanlegur þarf neytandinn að geta skynjað stöðugan hvata með 

orðum, hlut, mynd eða hverju sem er. Vörumerkja þekkjanleiki tengist hæfni 

neytandans til að þekkja vörumerki í mismunandi aðstæðum og getur haft í för með 

sér einkenni sem tilheyra eitthvað af vörumerkjaþáttunum (Keller o.fl., 2008). 

3.4.2 Brand recall 

Þekkjanleiki vörumerkis getur komið fram í mörgum myndum og einn af þeim er 

þegar neytandi man eftir vörumerki í ákveðnum flokki í mismunandi aðstæðum (e. 

brand recall). Með brand recall þarf neytandinn að muna eftir ákveðinni tengingu við 

vörumerki úr minni þegar hann fær einhverja vísbendingu eða atriði tengt 
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vörumerkinu. Þess vegna er talað um að erfiðara er að þekkja vörumerki út frá brand 

recall en brand recognition (Keller o.fl., 2012). 

3.5 Skynjuð gæði 

Skynjuð gæði (e. perceived quality) er skilgreining neytandans á heildargæðum eða 

yfirburði vöru eða þjónustu í sambærilegri stöðu. Þess vegna má segja að skynjuð 

gæði er heildarsamanburður byggður á skilgreiningu neytenda og hvað þeir telja vera 

gæðavöru og hvar vörumerkið flokkast á ákveðnu sviði (Keller o.fl., 2012). 

Vörumerki tengjast oft heildargæðum sem eru ekki endilega byggð á ákveðinni 

þekkingu eða eiginleikum af heildargæðum. Skynjuð gæði getur komið fram í 

mismunandi myndum fyrir mismunandi iðnað. Skynjuð gæði þýðir annað fyrir Apple 

og Dell en fyrir Campell eða Knorr, samt sem áður mun það alltaf vera mælanlegur 

og mikilvægur þáttur í eiginleikum vörumerkisins. Skynjuð gæði mun hafa beintengd 

áhrif á kauphegðun og vörumerkjatryggð, sérstaklega ef að neytandinn hefur ekki 

orðið fyrir hvatningu eða getur sjálfur farið í ítarlega rannsókn á kaupunum. Það getur 

einnig stuðst við hærra verð sem getur leitt til hærri hagnaðar sem hægt er að nýta til 

þess að auka vörumerkjavirði (Aaker, 1991).  

3.6 Ímynd 

Ímynd vörumerkis er viðhorf eða trú viðskiptavina á því og endurspeglast í hugum 

neytenda (Keller o.fl., 2012). 

Jákvæð ímynd vörumerkis er búin til með markaðsherferðum með sterkum, 

jákvæðum og einstökum tengingum í vörumerkjaminni neytenda (Keller o.fl., 2008). 

Styrkleiki jákvæðra og sterkra tenginga við vörumerkið byggist á því hvernig 

upplýsingum er umbreytt og hvernig þær geymast í minni neytenda. Því dýpra sem 

neytandinn tengist og fræðist um vöruna og tengir við vörumerkjaþekkinguna, því 

mun sterkari verða tengslin (Keller, 1993).  

Það er þó ekki nægilegt að tengingar við vörumerkið séu sterkar og jákvæðar, þær 

verða líka að vera einstakar. Einstakar tengingar sem neytendur finna fyrir í garð 

vörumerkis getur skorið á milli þess að vörumerkið sé valið fram yfir önnur 

vörumerki og getur gefið vörumerkinu samkeppnisforskot (Keller, 1993). 
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3.7 Virði  
Viðskiptagrundað vörumerkjavirði er þegar viðskiptavinir sýna viðbrögð við 

markaðsaðgerðum fyrirtækja og það sé hægt að tengja þau viðbrögð við vörumerkið. 

Því er hægt að segja að viðbrögð viðskiptavina væru ekki eins fyrir allar 

markaðsaðgerðir í tengslum við mismunandi vörumerki. Þegar viðskiptavinir kannast 

við og/eða muna eftir vörumerki og mynda sterk, jákvæð og einstök tengsl í hugum 

sér til vörumerkisins þá verður til vörumerkjavirði (Keller, 1993). 

Feldwick (1996) hefur skilgreint þrjár aðferðir til að skoða vörumerkjavirði:  

1. Verðmæti vörumerkja út frá fjárhagslegum grunni og eignum. 

2. Vörumerkjastyrkur út frá skuldbindingu neytandans á tilteknu vörumerki.  

3. Vörumerkjalýsing eru þær tengingar og trú sem neytendur hafa um ákveðið 

vörumerki. 

Vörumerkjastyrkur og vörumerkjalýsing eru þættir af neytendahegðun fyrir 

vörumerkjavirði en verðmæti vörumerkja er metið út frá fjárhagslegum þætti af 

vörumerkjavirði. 

Mikilvægi vörumerkjavirðis felur í sér fjölmarga kosti fyrir fyrirtækið sem eiga 

vörumerki. Einnig er jákvæð tengsl á milli vörumerkjavirðis og vörumerkjatryggð. 

Enn fremur þá eykur hátt vörumerkjavirði líkurnar á því að vörumerki verði í 

valflokki neytenda sem gefur vörumerkinu auknar líkur á hárri vörumerkjatryggð 

(Pitta og Katsanis, 1995). 

3.7.1 Mæling á vörumerkjavirði 

Mæling á vörumerkjavirði hefur verið gerð frá tveimur sjónarhornum. Hingað til hafa 

fræðimenn horft á það út frá fjárhagslegum sjónarmiðum (Farquhar, Han og Ijiri, 

1991;Simon og Sullivan, 1993;„Interbrand“, 2012) en svo eru aðrir sem skoða 

vörumerkjavirði út frá sjónarhorni neytendans (Aaker, 1991;Keller, 1993). 

Fyrirtækjagrundað vörumerkjavirði er þegar vörurmerkjavirði færir fyrirtækjum 

fjárhagslegan ávinning en það er líka hægt að skoða vörumerkjavirði út frá sjónarhóli 

neytendans. Það sem þó skapar virðið er hvernig neytandinn skynjar vörumerkið og 

það er sá fjarhagslegi ávinnungur vörumerkjavirðis (Christodoulides og De 

Chernatony, 2010). 
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Mynd 1. Mælingar vörumerkjavirðis 

(Christodoulides og De Chernatony, 2010). 

3.8 Teningar 

Verðmæti vörumerkis liggur oft í þeim sérstökum tengingum sem vörumerkið tengist 

við. Tenging eins og Bill Gates við Microsoft getur gefið neytendum jákvæða 

tengingu við vörumerkið vegna hæfni hans og persónuleika (Keller o.fl., 2012). 

3.9 CBBE  
CBBE (e. Customer-based brand equity) er skilgreint sem mismunandi áhrif sem 

vörumerkjaþekking hefur á neytendahegðun á markaðssetningu vörumerkisins. 

Vörumerki er sagt hafa jákvæða neytendahegðun á vörumerkjavirði þegar neytendur 

sýna jákvæð viðbrögð við vöru og hvernig það er markaðssett þegar vörumerkið er 

einkennt heldur en ef það er ekki (Keller o.fl., 2012). 
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Mynd 2. CBBE-módelið um uppbyggingu á vörumerkjavirði 

(Keller, 2008). 

Grundvallarforsenda CBBE líkansins er sú að máttur þess kemur fram í því hvað 

neytendur hafa lært, skynjað, séð eða heyrt um vörumerkið vegna reynslu þeirra á því. 

Í öðrum orðum, máttur vörumerkis skilar sér í því hvar það staðsetur sig í hugum 

neytenda (Keller o.fl., 2012). 

3.10 Vörumerkjaþættir 
Vörumerki telur nokkra þætti: nafn, hugtak, tákn, merki, hönnun eða sambland af 

öllum þessum þáttum (Keller o.fl., 2012, bls. 4). Þessi auðkenni eru mjög mikilvæg 

þegar byggja á upp vörumerkjavirði. Vegna þess að þau eru byggingarefni 

vörumerkisins og þurfa að vekja, auka og verja athyglina (Aaker og Joachimsthaler, 

2009). 

Til þess að vekja athygli þurfa þau að vera:  

Minnisstæð - Auðþekkjanleg og rifjast auðveldlega upp 

Merkingarþrungin – Lýsanleg og sannfærandi 

Viðkunnanleg – Skemmtileg og áhugaverð, ríkt sjón og munnlegu myndmáli 

Til að auka og verja athyglina þurfa þau að vera: 

Yfirfæranleg – Innan og utan vörulínunnar. Á öllum mörkuðum, innan- og utanlands. 

Aðlögunarhæf – Sveigjanleg og auðveld að uppfæra. 
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Verndanleg – Gagnvart lögum og samkeppni. 

Fyrstu þrjú atriðin gætu verið nýtt til þess að byggja upp vörumerkið eða vera meira 

framsækin og hafa meiri áhyggjur af því hvernig hægt sé að byggja upp 

vörumerkjavirði. Seinni þrír eru frekar nýttir til þess að viðhalda vörumerkinu eða 

verja það. Þeir hafa meiri áhyggjur af því hvernig virði í vörumerkjaþættinum getur 

nýst eða viðhaldist miðað við mismunandi tækifæri eða þvinganir (Aaker og 

Joachimsthaler, 2009). 
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4. Rannsókn 
Í þessum kafla verður fjallað um fyrri rannsóknir og nálgun rannsóknar, farið er yfir 

niðurstöður úr fyrri rannsóknum og tilgang þessarar rannsóknar. 

4.1 Fyrri rannsóknir og nálgun rannsóknar 

Þessi kafli mun fjalla um rannsóknir sem hafa verið gerðar á vörumerkjavíddum 

vörumerkja á alheimsvísu og hvernig það er hægt að yfirfæra aðferðarfræði þeirra yfir 

á íslenskan markað. Þá er einnig að finna útlistun á nálgun rannsóknarinnar. Gerð 

verða skil fyrir vídd rannsóknarinnar og áhrifaþáttum víddarinnar ef marka má virði 

vörumerkja á íslenskum markaði. Síðast en ekki síst mun liggja fyrir niðurstöður úr 

spurningakönnun sem gætu nýst til þess að skoða viðskiptagrundað vörumerkjavirði á 

Íslandi. 

4.2 Fyrri rannsóknir 
Yaqian Zhou athugaði út frá sjónarhorni neytandans hvort að vörumerkjavirði hafði 

áhrif á heimsóknir á hágæða hótel. Rannsókn hans var byggð á svörum frá 400 

rannsóknarefnum sem höfðu dvalið á fimm stjörnu hótelum í Shanghai í Kína. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á tengingu milli tryggðar, þekkingar, 

vitundar og skynjaða gæða sem undirflokka vörumerkjavirðis hafi jákvætt samband 

við skynjað virði og tíðni heimsókna. Einnig komst Zhou að því að áhrif 

vörumerkjatryggðar á tíðni heimsókna er meiri fyrir viðskiptavini í viðskiptaferðum 

heldur en almennra ferðamanna (Zhou og Jiang, 2011). 

Yoo, Donthu og Lee rannsökuðu samband á milli samval söluráða og sköpun 

vörumerkjavirðar. Þeir lögðu fram huglægt líkan á það hvernig markaðsvíddir tengjast 

víddum vörumerkjavirðis, sem eru skynjuð gæði, tryggð, ímynd og vitund. Þessar 

víddir voru svo tengdar við vörumerkjavirði. Vöruflokkarnir þrír sem urðu fyrir 

valinu voru litasjónvörp, íþróttaskór og myndavélar og út frá þeim voru svo tólf 

vörumerki valin. Kannanirnar voru tólf og notast var við sömu fullyrðingar en ólík 

vörumerkjaheiti. 

Niðurstaða rannsókna sýndi að stöðugar verðlækkanir og verðtilboð höfðu sterka 

tengingu við lítið vörumerkjavirði. Aftur á móti að auknar tekjur til auglýsinga, hátt 

verð, góð ímynd og sterkar dreifileiðir höfðu sterka tengingu við hátt vörumerkjavirði 

(Yoo, Donthu og Lee, 2000). 
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Aaker og Keller (1990) hafa sett fram að neytendur er líklegri til þess að samþykkja 

vörumerkjaútfærslu þegar þeir skynja samband eða eiginleika á vörunni við 

vörumerkið.  

Fræðimenn hafa kannað hvaða nytsemi eða verðmæti neytendur tengja við vörumerki. 

Það er gert með því að láta neytendur gefa vörueiginleikum eða vörumerkjum 

einkunnir á ákveðnum skala. Niðurstöðurnar úr þeim könnunum eru svo settar í 

samhengi við ákveðið vörumerki út frá verðmæti og verðeiginleikum þeirra (Louviere 

og Johnson, 1988). 

Kamakura og Russel könnuðu hvernig væri hægt að mæla verðmæti vörumerkja út frá 

gögnum sem stórmarkaðir létu af hendi í tengslum við kauphegðun neytenda. Þær 

víddir sem þeir skoðuðu voru verð- og vörumerkjavitund út frá skammtíma 

markaðsherferðum. Einnig nýttu þeir sér tvenns konar grunnþátt í vörumerkjavirði 

með því að flokka vörumerkjaverðmæti í áþreifanlegar og óáþreifanlegar eignir. Með 

því að nota skanna frá stórmörkuðum þá athuguðu þeir tvær mælieiningar á verðmæti 

vörumerkja sem gerir grein fyrir mismunandi vörumerkjavirði. Þeir telja verðmæti 

vörumerkja mæla skynjuð gæði, það verðmæti sem neytendur hafa í tengslum við 

verð vörumerkis og skammtíma markaðsherferð. 

Niðurstöður sýndu að verð er veigamikill þáttur af kauphegðun neytenda en hærri 

vitund vegna skammtíma markaðsherferða hafði engin mælanleg áhrif. Samanburður 

á vörumerkjum sýndi fram að þau vörumerki sem voru með mikið verðmæti voru 

einnig með mikla markaðshlutdeild og með hátt verð (Kamakura og Russell, 1993). 

Kim og Kim (2004) könnuðu tengsl vörumerkjavirðis og frammistöðu 

þjónustufyrirtækja í tengslum við veitingastaði. Hátt í 394 neytendur svöruðu 

könnuninni á sjö skyndibitastöðum í Seoul í Kóreu. Fjórar víddir vörumerkjavirðis 

voru kannaðar eða vitund, tryggð, ímynd og skynjuð gæði.  

Niðurstöður sýndu að allar víddirnar hafa sterk og jákvæð tengsl við vörumerkjavirði 

en þó hafði vitund minnsta áhrif á vörumerkjavirði. Ímynd, skynjuð gæði, vitund og 

tryggð höfðu öll jákvæð tengsl við frammistöðu skyndibitastaðanna. Sterkustu 

tengslin voru þó á milli vitundar og frammistöðu en þar á eftir voru tengslin á milli 

ímyndar og frammistöðu skyndibitastaðanna. Helsta niðurstaða Kim og Kim var sú að 

það voru bein tengsl á milli vörumerkjavirðis og frammistöðu skyndibitastaðanna. 
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Huang og Sarigöllü könnuðu hvernig vörumerkjavitund hefur áhrif á markaðslega 

útkomu, vörumerkjavirði og samval söluráða. Þeir drógu saman gögn úr könnunum 

og frá markaðnum. Notast var við margs konar kannanir sem skoðuðu vitund og virði 

vörumerkis en þeir skoðuð ellefu mikilvægustu vörumerkin á neytendamarkaði í 

Bandaríkjunum. Gagnasöfnunin stóð yfir í tvö ár, frá árunum 2004-2006 og fengu 

þeir vikulega 75 svaranir. Niðurstöður sýna að upplifun hjá neytandanum á 

vörumerkinu er háð vörumerkjavitund, sem gefur til kynna að reynsla hefur meiri 

áhrif heldur en vitund í sumum tilvikum. Einnig gáfu niðurstöður til kynna að það séu 

jákvæð tengsl á milli vörumerkjavitundar og vörumerkjavirðis. Einnig gáfu 

niðurstöður til kynna mikilvægi dreifileiða og verðtilboða þegar á að byggja upp 

vörumerkjavitund (Huang og Sarigöllü, 2012). 

Edo Rajh kannaði tengsl á milli fimm markaðsráða og vörumerkjavitundar og –

ímyndar. Þeir fimm markaðsráðar sem Rajh nýtti sér voru verð, dreifileiðir, vegsauki, 

tilboð og styrkir. Rannsakandinn nýtti sér djúpviðtöl til þess að velja sér þrjá 

vöruflokka, óáfengir drykkir, súkkulaði og tækjaframleiðendu. Úr þeim vöruflokkum 

voru tíu vörumerki valin. Könnunin var lögð fyrir námsmenn í Zagreb og fengust 424 

svör. 

Helstu niðurstöður könnunarinnar voru þær að markaðsaðgerðir höfðu mikil áhrif á 

vörumerkjavirði en verðtilboð hafði neikvæð tengsl við víddir vörumerkjavirðis og 

hátt verð jók ímynd vörumerkis. Það sem hafði þó mestu áhrif á ímynd vörumerkis 

var vettvangur þar sem vörumerkið var selt eða ímynd verslunarinnar. Einnig hækkaði 

vörumerkjavirði með aukinni vitund og jákvæðri ímynd (Rajh, 2005). 

Tilgangur rannsóknarinnar fyrir þetta verkefni var að kanna viðskiptagrundað 

vörumerkjavirði á farsímamarkaði á Íslandi. Þær vörumerkjavíddir sem voru kannaðar 

voru ímynd, skynjuð gæði, vitund og tryggð, ásamt því var kannað 

heildarvörumerkjavirði. 

Lagt var upp með rannsóknarspurninguna: 

Hvert er viðskiptagrundað vörumerkjavirði farsímafyrirtækja á Íslandi? 

 

 



25 

5. Rannsóknaraðferð 

5.1 Aðferðafræði 
Rannsóknin byggir á megindlegri rannsóknaraðferð, í formi spurningakönnunar.  

5.2 Þátttakendur 
Þýðið var viðskiptavinir farsímafyrirtækja á Íslandi. Notast var við þægindaúrtak sem 

samanstóð af þeim vinum og vandamönnum höfundar sem náðist til í gegnum 

Facebook og með tölvupósti til nemenda við Háskólann í Reykjavík. Þátttakendur 

voru beðnir um að áframsenda könnunina til vina og ættingja. 

5.3 Mælitæki 
Parasuraman (1991) segir að fyrsta skrefið til þess að hanna mælikerfi til notkunar á 

markaðsrannsóknum sé að huga að því hvaða mælikvarða hægt sé að  nýta sér með 

því að safna gögnum. Malhotra og Birks (2006) halda því fram að mælikvarði sé 

ákveðinn framlenging á mælingum. Mælikvarði felur í sér að skapa svörun frá 

þátttakendum og mæla þau svör út frá ákveðnum fullyrðingum. 

Í rannsókninni var lagður fyrir einn spurningalisti sem skiptist í 3 hluta: 

Bakgrunnsbreytur, heildarvörumerkjavirði og víddir vörumerkjavirðis. Kannaðar voru 

bakgrunnsbreyturnar kyn, aldur og menntunarstig. Lykilspurning í könnuninni 

var ,,Hjá hvaða farsímafyrirtæki ert þú í viðskiptum við?” en þátttakendur svara 

könnuninni út frá því hvaða farsímafyrirtæki þeir eru í viðskiptum við. Það voru alls 

þrjár spurningar sem könnuðu heildarvörumerkjavirði. Þær víddir vörumerkjavirðis 

voru vitund, ímynd, skynjuð gæði og tryggð. Spurningar voru þrjár sem könnuðu 

vitund, þrjár spurningar sem könnuðu ímynd, fjórar sem könnuðu skynjuð gæði og 

fjórar sem könnuðu tryggð.  

 

Spurningar voru settar fram á fimm punkta Likert kvarða þar sem einn stendur fyrir 

mjög sammála, tveir fyrir sammála, þrír fyrir hvorki né, fjórir fyrir ósammála og 

fimm fyrir mjög ósammála. Likert mælikvarði er oft nýttur við gerð spurningalista og 

lætur þátttakendur gefa til kynna hve sammála eða ósammála þeir eru viðkomandi 

fullyrðingum í takt við tilheyrandi viðfangsefni (Miller og Salkind, 2002). 
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Spurningalistinn var yfirfarinn af tveimur markaðssérfræðingum, Herði Harðarsyni og 

Stefáni S. Gunnarsyni. Hér að neðan má sjá þær vörumerkjavíddir og spurningar 

tengdum þeim sem voru nýttar í rannsókninni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tafla 1. Vörumerkjavíddir og spurningar sem voru nýttar í spurningakönnun 

5.4 Úrvinnsla 

Stuðst var við forrit vefsíðunnar www.questionpro.com. Spurningakönnunin var 

keyrð upp á vefsíðunni og eftir uppkeyrslu á könnun fékkst loks vefsíðuslóð sem 

beinir viðkomandi á könnunina. Könnunin var send út þann 6. desember 2012 til 

nemenda við Háskólann í Reykjavík, í gegnum Facebook og til þess að reyna fá sem 

breiðasta aldursbil var könnunin sett inná spjallþráð www.bland.is. Könnunin stóð til 

svörunar í þrjá daga og lauk þann 8. desember 2012. Alls fengust 300 svör við 

könnuninni. 

Við úrvinnslu gagna var notast við www.questionpro.com og tölvuforritið Excel. 

Niðurstöðum er lýst með myndum og textum. Rannsakandi fann út virði á tilheyrandi 

vörumerkjavíddum með því að finna út meðaltal fyrir tilheyrandi spurningar. Jákvætt 

hlutfall eru samanlagðar niðurstöður frá svarmöguleikunum mjög sammála og 

sammála, neikvætt hlutfall eru samanlagðar niðurstöður frá svarmöguleikunum mjög 

ósammála og ósammála en hlutlaust hlutfall eru niðurstöður úr svarmöguleikanum 

hvorki né og höfðu þau enginn áhrif á útreiknað virði vörumerkjavídda. 
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6. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær verða settar fram 

með myndum og texta. Bakgrunnsbreytur verða skoðaðar ásamt því að meðaltal 

verður fundið út úr spurningunum meðað við þær víddir sem voru kannaðar. Þær 

víddir sem voru kannaðar eru tryggð, vitund, ímynd og skynjuð gæði en einnig var 

kannað heildarvörumerkjavirði. Spurningalistinn var byggður þannig upp að 

þátttakendur svöruðu spurningum út frá því farsímafyritæki sem það er í viðskiptum 

við. 

6.1 Bakgrunnsbreytur 
Spurningar fyrir bakgrunnsbreytur snéru að því hvaða kyn, aldur og menntunarstig 

þátttakanda væri. Eins og sést á mynd 3 eru flestir þátttakendur á aldrinum 16 - 25 ára 

eða 63,3%. Það var tiltölulega jöfn kynjaskipting eins og sést á mynd 4 en karlar eru 

þó  í meirihluta eða 53,9%. Menntunarstigið var í takt við aldur þátttakenda en þeir 

þátttakendur sem eru í framhaldsskóla eða BA/BSc námi eru 80,13%, (sjá mynd 5). 

 

Mynd 3. Aldur 

 

Mynd 4. Kyn 
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Mynd 5. Menntunarstig 
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6.3 Spurning 1 

 

Mynd 6. Spurning 1 

Niðurstöður úr spurningunni eru á þann veg að 65,10% af þátttakendum 

könnunarinnar er í viðskiptum hjá Nova, 16,11% í viðskiptum hjá Vodafone, 15,10% 

í viðskiptum hjá Símanum, 3,69% í viðskiptum hjá Tal og 0% í viðskiptum hjá 

Alterna. Draga má fram þá niðurstöðu að það séu tengsl á milli fólks á aldrinum 16-

25 ára og viðskiptavinum Nova, því 63,30% sem tóku þátt í könnuninni eru á þeim 

aldri. 

6.4 Tryggð 

Fjórar spurningar voru kannaðar til að skoða tryggð viðskiptavina á vörumerki þess á 

farsímamarkaði. Helstu niðurstöður koma hér fyrir neðan. 

6.4.1 Spurning 2 

 

Mynd 7. Spurning 2 
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Niðurstöður sýna samtals frá öllum þátttakendum fyrir öll farsímafyrirtækin að 

þátttakendur stunda einungis viðskipti við sitt farsímafyrirtæki. Það skiptist þannig að 

71,05% voru mjög sammála og sammála, 12,79% hvorki né og 16,16% mjög 

ósammála og ósammála tiltekinni fullyrðingu. Síminn kom best út en 75,56% voru 

mjög sammála og sammála fullyrðingunni og Vodafone kom verst út en 22,92% voru 

mjög ósammála og ósammála fullyrðingunni. Draga má þá ályktun að þátttakendur 

séu einungis í viðskiptum við eitt símafyrirtæki en gætu þó verið með símaþjónustu 

frá fyrirtæki sínu. 

6.4.2 Spurning 3 

 

Mynd 8. Spurning 3 
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6.4.3 Spurning 4 

 

Mynd 9. Spurning 4 
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6.4.4 Spurning 5 

 

Mynd 10. Spurning 5 
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sammála og sammála, 23,91% hvorki né og 6,4% mjög ósammála og ósammála. 

Viðskiptavinir Nova töldu farsímafyrirtækið sitt vera sinn besta kost og voru 75,65% 

mjög sammála og sammála en Vodafone kom verst út og voru 10,42% voru mjög 

ósammála og ósammála. 

 6.4.5 Samtals niðurstöður fyrir tryggð 

 

Mynd 11. Samtals niðurstöður fyrir tryggð 

Spurningar tvö til fimm sýna tryggð þátttakenda gagnvart farsímafyrirtækinu sínu. 
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sammála og sammála en Nova fylgdi fast á eftir með 76,53%, viðskiptavinir hjá Tal 

voru að meðaltali 56,82% mjög sammála og sammála en að meðaltali 9,09% mjög 

ósammála og sammála. Draga má þá ályktun að það er mikil tryggð meðal 

viðskiptavina farsímafyrirtækja á Íslandi, sérstaklega hjá Símanum og Nova. 
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Tryggð 

Nr. Farsímafyrirtæki Virði Jákvætt Hlutlaust Neikvætt 

1 Síminn 69,91% 77.13% 15,64% 7,22% 

2 Nova 68,23% 76,53% 15,17% 8,30% 

3 Vodafone 51,88% 60,76% 30,36% 8,88% 

4 Tal 47,73% 56,82% 34,09% 9,09% 

5 Alterna 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  Samtals 65,09% 73,35% 18,39% 8,26% 

Tafla 2. Tryggð viðskiptavina þar sem vörumerkjavirði er raðað frá hæstu til lægstu útkomu. 

6.5 Vitund 
Þrjár spurningar voru kannaðar til að skoða vitund viðskiptavina á vörumerki þess á 

farsímamarkaði. Helstu niðurstöður koma hér fyrir neðan. 

6.5.1 Spurning 6 

 

Mynd 12. Spurning 6 

Niðurstöður sýna samtals frá öllum þátttakendum fyrir öll farsímafyrirtækin að 

þátttakendur þekkja farsímafyrirtæki sitt fljótlega í samanburði við 

samkeppnisfyrirtæki. Það voru 75,25% mjög sammála og sammála, 23,39% hvorki né 

og 1,36% mjög ósammála og ósammála. Nova kom best út og voru 80,63% mjög 

sammála og sammála og 0,52% mjög ósammála og ósammála en forvitnilegt er að sjá 
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að 63,64% þátttakendur sem eru í viðskiptum hjá Tal svöruðu  hvorki né.  Það má 

draga þá ályktun að viðskiptavinir Tal taka lítið eftir farsímafyrirtæki sínu í 

samanburði við samkeppnisfyrirtæki. 

6.5.2 Spurning 7 

 

Mynd 13. Spurning 7 

Niðurstöður sýna samtals frá öllum þátttakendum fyrir öll farsímafyrirtækin hve 

þátttakendur eru vel kunnugir farsímafyrirtæki sínu, þá voru 80,47% mjög sammála 

og sammála, 17,51% hvorki né og 2,02% mjög ósammála og ósammála. Þátttakendur 

sem eru í viðskiptum hjá Nova eru  82,9% mjög sammála og sammála því að vera 

kunnugir farsímafyrirtækinu en Vodafone og Síminn fylgja fast á eftir með 77,08% og 

77,78%.  

6.5.3 Spurning 8 

 

Mynd 14. Spurning 8 
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Niðurstöður sýna samtals frá öllum þátttakendum fyrir öll farsímafyrirtæki hve 

þátttakendur telja farsímafyrirtækið sitt vera vel þekkt, þá voru 99,66% mjög sammála 

og sammála, 0,34% hvorki né og 0% mjög ósammála og ósammála.  Draga má þá 

ályktun að þátttakendur telja farsímafyrirtæki vera vel þekkt meðal neytenda á Íslandi 

en þessar niðurstöður koma ekki á óvart þar sem markaðurinn er tiltölulega lítill. 

6.5.4 Samtals niðurstöður fyrir vitund 

 

Mynd 15. Samtals niðurstöður fyrir vitund 

Spurningar sex til átta sýna vitund þátttakenda gagnvart farsímafyrirtækinu sínu. 

Rannsakandi tók saman meðaltal spurninganna til þess að finna út hvaða þátttakendur 

eru með mestu vitund gagnvart farsímafyrirtæki sínu. Niðurstöður sýna að 

þátttakendur voru/eru að meðaltali 85,13% mjög sammála og sammála, 13,74% 

hvorki né og 1,13% mjög ósammála og ósammála. Farsímafyrirtækið Nova kom best 

út en að meðaltali voru 87,67% mjög sammála og sammála vitundartengdum 

fullyrðingum en Síminn fylgir fast á eftir með 83,7% og Vodafone með 81,25%. 
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Vitund 

Nr. Farsímafyrirtæki Virði Jákvætt Hlutlaust Neikvætt 

1 Nova 86,63% 87,67% 11,29% 1,04% 

2 Síminn 82,96% 83,70% 15,56% 0,74% 

3 Vodafone 79,86% 81,25% 17,36% 1,39% 

4 Tal 60,61% 63,64% 33,33% 3,03% 

5 Alterna 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  Samtals 84,00% 85,13% 13,74% 1,13% 

Tafla 3. Vitund viðskiptavina þar sem vörumerkjavirði er raðað frá hæstu til lægstu útkomu. 

6.6 Heildarvörumerkjavirði 
Þrjár spurningar voru kannaðar til að skoða heildarvörumerkjavirði farsímafyrirtækja í 

hugum neytenda. Helstu niðurstöður koma hér fyrir neðan. 

6.6.1 Spurning 9 

 

Mynd 16. Spurning 9 

Niðurstöður sýna samtals frá öllum þátttakendum fyrir öll farsímafyrirtæki að ef 

annað farsímafyrirtæki myndi bjóða upp á sömu eiginlega og þeirra eigið þá myndu 

þátttakendur samt sem áður stunda viðskipti við sitt eigið farsímafyrirtæki. Þá voru 

61,49% mjög sammála og sammála, 27,03% hvorki né og 11,49% mjög ósammála og 

ósammála. Þáttttakendur sem eru viðskiptavinir Símans eru 73,33% mjög sammála og 

0.00% 

20.00% 

40.00% 

60.00% 

80.00% 

100.00% 

Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

9. Ef að annað farsímafyrirtæki myndi bjóða uppá sömu 
eiginleika og mitt eigið, þá myndi ég samt sem áður stunda 

viðskipti við mitt farsímafyrirtæki  

Mjög sammála 

Sammála 

Hvorki né 

Ósammála 

Mjög ósammála 



37 

sammála þessari fullyrðingu en Vodafone kom lægst út en 50% þátttakenda voru 

mjög sammála og sammála þessari fullyrðingu og 37,5% hvorki né. 

6.6.2 Spurning 10 

 

Mynd 17. Spurning 10 

Niðurstöður sýna samtals frá öllum þátttakendum fyrir öll farsímafyrirtæki að ef 

annað farsímafyrirtæki væri á sama verði og þeirra eigið þá myndu þátttakendur samt 

sem áður stunda viðskipti við sitt eigið farsímafyrirtæki. Þá voru 64,79% mjög 

sammála og sammála, 26,53% hvorki né og 8,5% mjög ósammála og ósammála. 

Síminn kom best út en 86,67% þátttakenda voru mjög sammála og sammála þessari 

fullyrðingu. Tal kom lægst út en 45,45% þátttakenda voru mjög sammála og sammála 

og 45,45% svöruðu hvorki né gagnvart þessari fullyrðingu. 
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6.6.3 Spurning 11 

 

Mynd 18. Spurning 11 

Niðurstöður sýna samtals frá öllum þátttakendum fyrir öll farsímafyrirtæki að ef 

þátttakandi væri að velja sér farsímafyrirtæki í dag þá væri hans eigið farsímafyrirtæki 

fyrir valinu. Þá voru 76,27% mjög sammála og sammála, 16,61% hvorki né og 7,12% 

mjög ósammála og ósammála. Nova kom best út en 84,29% þátttakenda voru mjög 

sammála og sammála en Tal kom verst út en 27,7% þátttakenda voru mjög ósammála 

og ósammála þessari fullyrðingu. 

6.6.4 Samtals niðurstöður fyrir heildarvörumerkjavirði 

 

Mynd 19. Samtals niðurstöður fyrir heildarvörumerkjavirði 

Spurningar níu til ellefu sýna heildarvörumerkjavirði þátttakenda gagnvart 

farsímafyrirtækinu sínu en rannsakandi tók saman meðatal spurninganna til þess að 
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finna út hvaða þátttakendur eru með mesta heildarvörumerkjavirði gagnvart 

farsímafyrirtækinu sínu. Niðurstöður sýna að þátttakendur voru að meðaltali 67,57% 

mjög sammála og sammála, 23,39% hvorki né og 9,04% mjög ósammála og 

ósammála. Farsímafyrirtækið Síminn kom best út en að meðaltali voru 75,56% mjög 

sammála og sammála fullyrðingum tengdum heildarvörumerkjavirði en Nova fylgdi 

fast á eftir með 69,63%. Farsímafyrirtækið Tal kom samt sem áður verst út en 18,18% 

eru mjög ósammála og ósammála og Vodafone komu út með 34,72% í hvorki né. 

Heildarvörumerkjavirði 

Nr. Farsímafyrirtæki Virði Jákvætt Hlutlaust Neikvætt 

1 Síminn 70,37% 75,56% 19,26% 5,19% 

2 Nova 69,63% 69,63% 21,12% 9,25% 

3 Vodafone 45,83% 55,56% 34,72% 9,72% 

4 Tal 33,33% 51,52% 30,30% 18,18% 

5 Alterna 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  Samtals 58,54% 67,57% 23,39% 9,04% 

Tafla 4. Heildarvörumerkjavirði viðskiptavina þar sem vörumerkjavirði er raðað frá hæstu til 
lægstu útkomu. 

6.7 Ímynd 

Þrjár spurningar voru kannaðar til að skoða ímynd viðskiptavina á vörumerki þess á 

farsímamarkaði. Helstu niðurstöður koma hér fyrir neðan. 
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6.7.1 Spurning 12 

 

Mynd 20. Spurning 12 

Niðurstöður sýna samtals frá öllum þátttakendum fyrir öll farsímafyrirtækin hversu 

einstakt farsímafyrirtækið er í hugum þeirra. Þá voru 49,14% mjög sammála og 

sammála, 36,43% hvorki né og 14,43% mjög ósammála og ósammála. Nova kom best 

út og voru 62,96% mjög sammála og sammála því að þykja farsímafyrirtækið sitt 

einstakt en Síminn var með 23,26%, Vodafone 35,42% og Tal 45,45% mjög 

ósammála og ósammála því að finnast farsímafyrirtækið sitt einstakt. 

6.7.2 Spurning 13 

 

Mynd 21. Spurning 13 

Niðurstöður sýna samtals frá öllum þátttakendum fyrir öll farsímafyrirtækin hversu 

þátttakendum líkar vel við og treystir farsímafyrirtækinu sínu.  Það voru 72,07% mjög 

sammála og sammála, 19,66% hvorki né og 8,28% mjög ósammála og ósammála 
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þessari fullyrðingu. Nova kemur best út og voru 76,07% mjög sammála og sammála 

en Síminn kemur rétt á eftir þeim með 72,09%. Vodafone kom verst út og voru 

14,58% mjög ósammála og ósammála þessari fullyrðingu. 

6.7.3 Spurning 14 

 

Mynd 22. Spurning 14 

Niðurstöður sýna samtals frá öllum þátttakendum fyrir öll farsímafyrirtækin hversu 

vel farsímafyrirtækinu lætur þátttakendum líða. Það voru 39,59% mjög sammála og 

sammála, 48,12% hvorki né og 12,39% mjög ósammála og ósammála þessari 

fullyrðingu. Nova kemur best út og voru 44,5% mjög sammála og sammála en 

Vodafone kemur verst út og voru 25,18% mjög ósammála og ósammála þessari 

fullyrðingu. Viðskiptavinir Tal eru þó ekki vissir hvort farsímafyrirtækið lætur þá líða 

vel en 63,64% svaraði hvorki né. 

6.7.4 Samtals niðurstöður fyrir ímynd 
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Mynd 23. Samtals niðurstöður fyrir ímynd 

Spurningar tólf til fjórtán sýna ímynd þátttakenda gagnvart farsímafyrirtækinu sínu. 

Rannsakandi tók saman meðaltal spurninganna til þess að finna út hvaða 

farsímafyrirtæki væri með sterkustu ímynd í huga viðskiptavina. Niðurstöður sýna að 

þátttakendur voru að meðaltali 53,6% mjög sammála og sammála, 34,73% hvorki né 

og 11,67% mjög ósammála og ósammála. Nova kom best út en að meðaltali voru 

61,18% mjög sammála og sammála en Síminn kemur þar á eftir með 50,05%. 

Vofafone kemur samt sem áður verst út og voru 25,18% mjög ósammála og 

ósammála og Tal mældist vera með 45,45% í hvorki né. 

Ímynd 

Nr. Farsímafyrirtæki Virði Jákvætt Hlutlaust Neikvætt 

1 Nova 54,32% 61,18% 31,79% 6,86% 

2 Síminn 35,41% 50,05% 35,31% 14,64% 

3 Vodafone 6,91% 32,09% 42,73% 25,18% 

4 Tal 6,06% 30,30% 45,45% 24,24% 

5 Alterna 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  Samtals 41,93% 53,60% 34,73% 11,67% 

Tafla 5.  Ímynd í hugum viðskiptavina þar sem vörumerkjavirði er raðað frá hæstu til lægstu 
útkomu. 

6.8 Skynjuð gæði 

Fjórar spurningar voru kannaðar til að skoða skynjuð gæði viðskiptavina á vörumerki 

þess á farsímamarkaði. Helstu niðurstöður koma hér fyrir neðan. 
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6.8.1 Spurning 15 

 

Mynd 24. Spurning 15 

Niðurstöður sýna samtals frá öllum þátttakendum fyrir öll farsímafyrirtækin hversu 

vel farsímafyrirtækin eru þekkt fyrir gæði. Það voru 55,07% mjög sammála og 

sammála, 31,08% hvorki né og 13,85% mjög ósammála og ósammála. Síminn kom 

best út og voru 82,22% mjög sammála og sammála en Nova kemur verst út og voru 

17,71% mjög ósammála og ósammála. Þátttakendur sem eru viðskiptavinir hjá Tal 

voru þó ekki vissir hvort þeir eru þekktir fyrir gæði og voru 54,55%  sem svöruðu 

hvorki né. 

6.8.2 Spurning 16 

 

Mynd 25. Spurning 16 
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Niðurstöður sýna samtals frá öllum þátttakendum fyrir öll farsímafyrirtækin hversu 

vel þátttakendur treysta gæðum þeirra en voru 68,24% mjög sammála og sammála, 

22,03% hvorki né og 9,46% mjög ósammála og ósammála. Síminn kom best út og 

voru 84,09% mjög sammála og sammála en Nova kom verst út og voru 11,4% mjög 

ósammála og ósammála. Þátttakendur sem eru viðskiptavinir hjá Tal voru þó ekki 

vissir hvort þeir treysta gæðum þeirra og voru 45,45% sem svöruðu hvorki né. 

6.8.3 Spurning 17 

 

Mynd 26. Spurning 17 

Niðurstöður sýna samtals frá öllum þátttakendum fyrir öll farsímafyrirtækin hversu  

flott og skemmtilegt þeim finnst farsímafyrirtækið. Það voru 73,99% mjög sammála 

og sammála, 22,64% hvorki né og 3,38% mjög ósammála og ósammála. Nova ber 

höfuð og herðar yfir samkeppnisaðila sína og voru 89,64% mjög sammála og 

sammála og næst á eftir er Vodafone með 47,92% en Síminn kom verst út og voru 

13,64% mjög ósammála og ósammála. Viðskiptavinir Tal eru þó ekki vissir hvort 

þeim finnist þeir flottir og skemmtilegir og voru 63,64% sem svöruðu hvorki né. 
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6.8.4 Spurning 18 

 

Mynd 27. Spurning 18 

Niðurstöður sýna samtals frá öllum þátttakendum fyrir öll farsímafyrirtækin hvort þau 

séu þekkt fyrir gæðavörur og þjónustu. Það voru 60,81% mjög sammála og sammála, 

30,07% hvorki né og 9,12% mjög ósammála og ósammála. Síminn kom best út og 

voru 79,55% mjög sammála og sammála en næst á eftir var Vodafone með 64,58%. 

Vodafone kom einnig verst út og voru 14,58% mjög ósammála og ósammála. Enn og 

aftur eru viðskiptavinir Tal ekki vissir hvort þeir séu þekktir fyrir gæðavörur og 

þjónustu og voru 45,45% sem svöruðu hvorki né. 

6.7.4 Samtals niðurstöður fyrir skynjuð 

 

Mynd 28. Samtals niðurstöður fyrir skynjuð gæði 
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Spurningar fimmtán til átján sýna skynjuð gæði þátttakenda gagnvart 

farsímafyrirtækinu sínu.  Rannsakandi tók saman meðaltal spurninganna til þess að 

finna út hvaða farsímafyrirtæki eru með sterkustu skynjuðu gæðin í hugum 

viðskiptavina. Niðurstöður sýna að þátttakendur eru að meðaltali 64,53% mjög 

sammála og sammála, 26,52% hvorki né og 8,95% mjög ósammála og ósammála. 

Síminn kom best út en að meðaltali voru 72,26% mjög sammála og sammála en Nova 

voru næstir í röðinni með 50,05%. Vodafone kom verst út og voru 9,38% mjög 

ósammála og ósammála ásamt Tal sem voru með 9,35%. Tal var svo enn og aftur 

hæstir í hvorki né með 52,27%. 

Skynjuð gæði 

Nr. Farsímafyrirtæki Virði Jákvætt Hlutlaust Neikvætt 

1 Síminn 64,33% 72,26% 19,81% 7,93% 

2 Nova 54,83% 64,18% 26,47% 9,35% 

3 Vodafone 54,17% 63,54% 27,08% 9,38% 

4 Tal 38,64% 43,18% 52,27% 4,55% 

5 Alterna 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  Samtals 55,57% 64,53% 27,08% 8,95% 

Tafla 6. Skynjuð gæði í hugum viðskiptavina þar sem vörumerkjavirði er raðað frá hæstu til 
lægstu útkomu. 
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7. Umræður 
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvert viðskiptagrundað vörumerkjavirði er á 

farsímafyrirtækjum á Íslandi. Tilgangurinn var einnig að kanna hvaða 

farsímafyrirtæki væri með hæsta vörumerkjavirði út frá þeim viðskiptavinum sem 

tóku þátt í könnuninni. Kannaðar voru vörumerkjavíddirnar ímynd, vitund, skynjuð 

gæði og tryggð, en einnig voru settar fram spurningar til þess að kanna 

heildarvörumerkjavirði. 

Fullyrðingar voru settar fram fyrir hverja og eina vídd til þess að fá meðaltal yfir 

vörumerkjavirði út frá víddunum sem voru kannaðar. Kjarninn í niðurstöðunum 

verður því hvaða vörumerki á farsímamarkaði er með hæsta viðskiptagrundaða 

vörumerkjavirðið. 

Hér á eftir verða niðurstöður skoðaðar og þær bornar saman við niðurstöður erlendra 

rannsókna. Rannsóknarspurningunni verður svarað og dregnar verða ályktanir út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 

7.1 Samanburður við fyrri rannsóknir 
Viðskiptagrundað vörumerkjavirði var reiknað út með því að leggja saman virði allra 

vörumerkjavíddana og síðan deila því með fjölda vídda en þannig fékkst út 

viðskiptagrundað vörumerkjavirði hjá farsímafyrirtækjunum. 

7.1.1 Tryggð 

Tryggð 

Nr. Farsímafyrirtæki Virði Viðskiptagrundað vörumerkjavirði 

1 Síminn 69.91% 64,60% 

2 Nova 68.23% 64,88% 

3 Vodafone 51.88% 47,73% 

4 Tal 47.73% 37,27% 

5 Alterna 0% 0,00% 

Tafla 7. Virði út frá tryggð og viðskiptagrundað vörumerkjavirði 

Niðurstöður rannsóknar frá Yagian og Jin sýndu fram á tengingu milli tryggðar, 

þekkingar, vitundar og skynjaða gæða sem undirflokka vörumerkjavirðis hafi jákvætt 
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samband á þegar skoðað er skynjað virði en einnig að áhrif vörumerkjatryggðar á 

tíðni heimsókna er meiri fyrir viðskiptavini í viðskiptaferðum heldur en ferðamanna 

almennt (Zhou og Jiang, 2011).  

Tafla 7 sýnir niðurstöður úr rannsókninni þar sem Síminn var með mestu tryggðina en 

einnig hvert viðskiptagrundað vörumerkjavirði er hjá farsímafyrirtækjunum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna tengsl á milli tryggð og vörumerkjavirðis í 

samræmi við niðurstöður Zhou og Jiang (2011). 

7.1.2 Vitund 

Vitund 

Nr. Farsímafyrirtæki Virði Viðskiptagrundað vörumerkjavirði 

1 Nova 86.63% 64,60% 

2 Síminn 82.96% 64,88% 

3 Vodafone 79.86% 47,73% 

4 Tal 60.61% 37,27% 

5 Alterna 0% 0,00% 

Tafla 8. Virði út frá vitund og viðskiptagrundað vörumerkjavirði 

Niðurstöður rannsókna frá Kim og Kim (2004) sýndu að vitund, ímynd, skynjuð gæði 

og tryggð hafa öll jákvæð tengsl við vörumerkjavirði og því jákvæð tengls við 

frammistöðu. Þeir fundu þó út að sterkustu tengslin væru á milli vitundar og 

frammistöðu. 

Tafla 8 sýnir niðurstöður úr rannsókninni þar sem Síminn var með mestu vitund en 

ásamt því sýnir taflan hvert viðskiptagrundaða vörumerkjavirðið er hjá 

farsímafyrirtækjunum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna því tengsl á milli vitundar 

og vörumerkjavirðis í samræmi við niðurstöður Kim og Kim (2004). 
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7.1.3 Heildarvörumerkjavirði 

Heildarvörumerkjavirði 

Nr. Farsímafyrirtæki Virði Viðskiptagrundað vörumerkjavirði 

1 Síminn 70,37% 64,60% 

2 Nova 69,63% 64,88% 

3 Vodafone 45,83% 47,73% 

4 Tal 33,33% 37,27% 

5 Alterna 0,00% 0,00% 

Tafla 9. Heildarvörumerkjavirði og viðskiptagrundað vörumerkjavirði 

Tafla 9 sýnir niðurstöður úr rannsókninni þar sem Síminn var með mesta 

heildarvörumerkjavirði en ásamt því sýnir taflan hvert viðskiptagrundaða 

vörumerkjavirðið er hjá farsímafyrirtækjunum. 

7.1.4 Ímynd  

Ímynd 

Nr. Farsímafyrirtæki Virði Viðskiptagrundað vörumerkjavirði 

1 Nova 54.32% 64,60% 

2 Síminn 35.41% 64,88% 

3 Vodafone 6.91% 47,73% 

4 Tal 6.06% 37,27% 

5 Alterna 0% 0,00% 

Tafla 10. Virði út frá ímynd og viðskiptagrundað vörumerkjavirði 

Niðurstöður rannsókna frá Rajh (2005) sýndu að vörumerkjavirði hækkar með 

aukinni vitund og jákvæðri ímynd.  

Tafla 10 sýnir niðurstöður úr rannsókninni þar sem Nova voru með jákvæðustu og 

sterkustu ímyndina en einnig sýnir taflan hvert viðskiptagrundaða vörumerkjavirðið er 

hjá farsímafyrirtækjunum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna því tengsl á milli 

ímyndar á vörumerkjavirðis í samræmi við niðurstöður Rajh (2005). 
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7.1.5 Skynjuð gæði         

Skynjuð gæði 

Nr. Farsímafyrirtæki Virði Viðskiptagrundað vörumerkjavirði 

1 Síminn 64.33% 64,60% 

2 Nova 54.83% 64,88% 

3 Vodafone 54.17% 47,73% 

4 Tal 38.64% 37,27% 

5 Alterna 0% 0,00% 

Tafla 11. Virði út frá skynjuðum gæðum og viðskiptagrundað vörumerkjavirði  
                          

Niðurstöður rannsókna frá Zhou og Jiang (2011) sýndu fram á tengingu milli tryggðar, 

þekkingar, vitundar og skynjaða gæða sem undirflokka vörumerkjavirðis hafi jákvætt 

samband á þegar skoðað er skynjað virði. 

Tafla 11 sýnir niðurstöður úr rannsókninni að Síminn var með sterkustu skynjuðu 

gæðin en ásamt því sýnir taflan hvert viðskiptagrundaða vörumerkjavirðið er hjá 

farsímafyrirtækjunum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna því tengsl á milli ímyndar á 

vörumerkjavirðis í samræmi við niðurstöður Zhou og Jiang (2011). 

7.1.7 Viðskiptagrundað vörumerkjavirði 

Nr. Farsímafyrirtæki Viðskiptagrundað vörumerkjavirði 

1 Nova 64,88% 

2 Síminn 64,60% 

3 Vodafone 47,73% 

4 Tal 37,27% 

5 Alterna 0,00% 

Tafla 12. Viðskiptagrundað vörumerkjavirði farsímafyrirtækjana 

Tafla 12 sýnir niðurstöður úr rannsókninni þar sem Nova kom best út þegar 

rannsakaðar voru víddirnar tryggð, vitund, ímynd og skynjuð gæði en ásamt því var 

kannað heildarvörumerkjavirði.  
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7.1.6 Samantekt  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru forvitnilegar þar sem aldrei hefur verið gerð 

rannsókn á því hvert viðskiptagrundað vörumerkjavirði er á fyrirtækjum á Íslandi og 

hvað þá farsímafyrirtækjum. Þó fyrri rannsóknir koma að tenglsum á 

vörumerkjavíddum (Zhou og Jiang, 2011; Yoo o.fl., 2000; Kim og Kim, 2004) og 

vörumerkjavirði þá sýna þær niðurstöður hve mikið víddirnar hafa áhrif á 

vörumerkjavirði. Rannsakandi samræmir niðurstöður ofangreinda fræðimanna við 

sýnar eigin með því að sýna hvað hátt viðskiptagrundað vörumerkjavirði er á 

farsímafyrirtækjum meðað við vörumerkjavíddirnar tryggð, skynjuð gæði, vitund og 

ímynd en rannsakar einnig heildarvörumerkjavirði til að fá ítarlegri niðurstöður á því 

hve hátt viðskiptagrundaða vörumerkjavirði er á tilteknum farsímafyrirtækjum. 

7.1.7 Tillögur að frekari rannsóknum 

Rannsóknin tekur fyrir einn þjónustuflokk, farsímafyrirtæki, en hægt væri að yfirfæra 

rannsóknina á aðra þjónustuflokka. Einnig gætu fyrirtæki nýtt sér rannsóknina á 

viðskiptavinum sínum og fengið marktækari svör. Rannsókn sem þessi tekur einungis 

fyrir viðskiptagrundað vörumerkjavirði en hægt væri að rannsaka fyrirtækjagrundað 

vörumerkjavirði og með því sameinað tvær rannsóknir til þess að sjá hvert 

vörumerkjavirðið er og þar af leiðandi reiknað út verðmæti vörumerkisins. 

7.1.8 Framlag til fræða 

Þessi rannsókn er fyrsta sinnar tegundar hér á landi samkvæmt vitund rannsakanda. 

Niðurstöður hennar eru bornar saman við fyrri rannsóknir sem allar hafa verið gerðar 

á erlendum vettvangi. Rannsókn sem þessi gæti því verið gagnleg fyrir fyrirtæki, 

markaðsstjóra og aðra áhugasama. 

7.1.9 Takmarkanir 

Þátttakendur voru fáir meðal flest allra farsímafyrirtækja nema Nova en einnig var 

notast við þægindaúrtak á meðal vina og ættingja og því er varhugavert að alhæfa 

niðurstöðurnar. Niðurstöðurnar endurspegla þar af leiðandi einungis afstöðu þeirra 

sem tóku þátt í rannsókninni. 
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Viðauki A - Spurningalisti 

Ágæti þátttakandi 

Ólafur Fannar Heimisson heiti ég, könnun þessi er hluti af rannsókn sem ég er að 

vinna vegna BSc ritgerðar minnar í viðskiptafræði við viðskiptadeild Háskólans í 

Reykjavík. Mér þætti vænt um ef þú gæfir þér tíma til að svara könnunni, það ætti 

ekki að taka meira en 5-7 mínútur. Könnunin snýst um vörumerkjavirði neytenda á 

farsímamarkaði. 

Könnunin er nafnlaus og því ekki hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Með fyrirfram þökk, 

Ólafur Fannar Heimisson (olafurfh09@ru.is) 

Kæri þátttakandi, fyrsta spurningin í könnuninni er “Hjá hvaða farsímafyrirtæki ert þú 

í viðskiptum við?” leggur drög að restinni af spurningunum og átt þú sem þátttakandi 

að svara spurningum 2-18 með það farsímafyrirtæki í huga sem þú ert í viðskiptum 

við. 

1. Hjá hvaða farsímafyrirtæki ert þú í viðskiptum við 

1. Vodafone 
2. Tal 
3. NOVA 
4. Síminn 
5. Alterna 

2. Ég stunda einungis viðskipti við þetta farsímafyrirtæki 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 

3. Ég er ánægður hjá farsímafyrirtækinu sem ég er í viðskiptum við 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 
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4. Ég tel mig vera tryggan viðskiptavin farsímafyrirtækisins 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 

5. Farsímafyrirtækið er minn besti kostur 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 

6. Ég þekki þetta farsímafyrirtæki fljótlega í samanburði við 

samkeppnisfarsímafyrirtæki 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 

7. Ég er vel kunnugur þessu farsímafyrirtæki 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 

8. Farsímafyrirtækið er vel þekkt 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 

9. Ef að annað farsímafyrirtæki myndi bjóða uppá sömu eiginleika og mitt eigið, þá 

myndi ég samt sem áður stunda viðskipti við mitt farsímafyrirtæki 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 
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10. Ef að annað farsímafyrirtæki væri á sama verði og mitt eigið farsímafyrirtæki, þá 

myndi ég samt eiga viðskipti við mitt farsímafyrirtæki 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 

11. Ef að ég væri að velja farsímafyrirtæki í dag, þá væri mitt eigið farsímafyrirtæki 

fyrir valinu 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 

12. Farsímafyrirtækið mitt er einstakt 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 

13. Mér líkar vel við og treysti farsímafyrirtækinu 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 

14. Farsímafyrirtækið lætur mér líða vel 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 

15. Farsímafyrirtækið er þekkt fyrir gæði 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 
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16. Ég treysti gæðum farsímafyrirtækisins 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 

17. Farsímafyrirtækið er flott og skemmtilegt 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 

18. Farsímafyrirtækið er þekkt fyrir gæðavörur og þjónustu 

1. Mjög sammála 
2. Sammála 
3. Hvorki né 
4. Ósammála 
5. Mjög ósammála 

Bakgrunnsspurningar 

19. Kyn 

1. Karl 
2. Kona 

20. Aldur 

1. 16-25 ára 
2. 26-35 ára 
3. 36-45 ára 
4. 46 ára og eldri 

21. Menntunarstig 

1. Framhaldsskóla 
2. Iðnmenntun 
3. BSc-menntun 
4. Meistaramenntun 
5. Doktorsmenntun 
6. Annað 
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Viðauki B – Tölfræðilegar niðurstöður 

1. Hjá hvaða farsímafyrirtæki ert þú í viðskiptum við?   

Vodafone 16.11%         

Tal   3.69%       

NOVA     65.10%     

Síminn       15.10%   

Alterna         0.00% 

 

Tryggð 

2. Ég stunda einungis viðskipti við þetta 

farsímafyrirtæki 
      

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 51.18% 56.25% 36.36% 48.70% 60.00% 0.00% 

Sammála 19.87% 14.58% 36.36% 21.24% 15.56% 0.00% 

Hvorki né 12.79% 18.75% 9.09% 11.92% 11.11% 0.00% 

Ósammála 9.09% 4.17% 9.09% 10.36% 8.89% 0.00% 

Mjög ósammála 7.07% 6.25% 9.09% 7.77% 4.44% 0.00% 

 

3. Ég er ánægður hjá farsímafyrirtækinu sem ég er í viðskiptum við   

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 43.00% 36.17% 18.18% 48.17% 34.09% 0.00% 

Sammála 40.61% 29.79% 36.36% 41.36% 50.00% 0.00% 

Hvorki né 13.31% 29.79% 45.45% 6.81% 15.91% 0.00% 

Ósammála 2.73% 2.13% 0.00% 3.66% 0.00% 0.00% 

Mjög ósammála 0.34% 2.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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4. Ég tel mig vera tryggan viðskiptavin farsímafyrirtækisins     

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 40.07% 37.50% 36.36% 39.38% 46.67% 0.00% 

Sammála 28.96% 20.83% 9.09% 31.61% 31.11% 0.00% 

Hvorki né 23.57% 31.25% 45.45% 23.32% 11.11% 0.00% 

Ósammála 6.40% 8.33% 9.09% 4.66% 11.11% 0.00% 

Mjög ósammála 1.01% 2.08% 0.00% 1.04% 0.00% 0.00% 

 

5. Farsímafyrirtækið er minn besti kostur       

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 38.05% 20.83% 9.09% 45.60% 31.11% 0.00% 

Sammála 31.65% 27.08% 45.45% 30.05% 40.00% 0.00% 

Hvorki né 23.91% 41.67% 36.36% 18.65% 24.44% 0.00% 

Ósammála 3.03% 6.25% 9.09% 2.07% 2.22% 0.00% 

Mjög ósammála 3.37% 4.17% 0.00% 3.63% 2.22% 0.00% 

 

Tryggð Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 43.07% 37.69% 25.00% 45.46% 42.97% 0.00% 

Sammála 30.27% 23.07% 31.82% 31.07% 34.17% 0.00% 

Hvorki né 18.39% 30.36% 34.09% 15.17% 15.64% 0.00% 

Ósammála 5.31% 5.22% 6.82% 5.19% 5.56% 0.00% 

Mjög ósammála 2.95% 3.66% 2.27% 3.11% 1.67% 0.00% 

Jákvætt 73.35% 60.76% 56.82% 76.53% 77.13% 0.00% 

Hlutlaust 18.39% 30.36% 34.09% 15.17% 15.64% 0.00% 

Neikvætt 8.26% 8.88% 9.09% 8.30% 7.22% 0.00% 

Mestu tryggð 65.09% 51.88% 47.73% 68.23% 69.91% 0.00% 

 



61 

Vitund 

6. Ég þekki þetta farsímafyrirtæki fljótlega í samanburði við 

samkeppnisfarsímafyrirtæki 

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 37.29% 31.25% 9.09% 40.84% 35.56% 0.00% 

Sammála 37.97% 35.42% 18.18% 39.79% 37.78% 0.00% 

Hvorki né 23.39% 31.25% 63.64% 18.85% 24.44% 0.00% 

Ósammála 1.36% 2.08% 9.09% 0.52% 2.22% 0.00% 

Mjög ósammála 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

7. Ég er vel 

kunnugur þessu 

farsímafyrirtæki  
          

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 34.68% 27.08% 9.09% 35.23% 46.67% 0.00% 

Sammála 45.79% 50.00% 54.55% 47.67% 31.11% 0.00% 

Hvorki né 17.51% 20.83% 36.36% 14.51% 22.22% 0.00% 

Ósammála 2.02% 2.08% 0.00% 2.59% 0.00% 0.00% 

Mjög ósammála 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

8. Farsímafyrirtækið er vel þekkt         

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 76.77% 85.42% 45.45% 72.54% 93.33% 0.00% 

Sammála 22.90% 14.58% 54.55% 26.94% 6.67% 0.00% 

Hvorki né 0.34% 0.00% 0.00% 0.52% 0.00% 0.00% 

Ósammála 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Mjög ósammála 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Vitund Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 49.58% 47.92% 21.21% 49.54% 58.52% 0.00% 

Sammála 35.55% 33.33% 42.42% 38.13% 25.19% 0.00% 

Hvorki né 13.74% 17.36% 33.33% 11.29% 15.56% 0.00% 

Ósammála 1.13% 1.39% 3.03% 1.04% 0.74% 0.00% 

Mjög ósammála 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

  
     

  

Jákvætt 85.13% 81.25% 63.64% 87.67% 83.70% 0.00% 

Hlutlaust 13.74% 17.36% 33.33% 11.29% 15.56% 0.00% 

Neikvætt 1.13% 1.39% 3.03% 1.04% 0.74% 0.00% 

Mestu vitund 84.00% 79.86% 60.61% 86.63% 82.96% 0.00% 

 

Heildarvörumerkjavirði 

9. Ef að annað farsímafyrirtæki myndi bjóða uppá sömu eiginleika og mitt eigið, 

    þá myndi ég samt sem áður stunda viðskipti við mitt farsímafyrirtæki   

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 29.73% 31.25% 9.09% 27.60% 42.22% 0.00% 

Sammála 31.76% 18.75% 45.45% 34.38% 31.11% 0.00% 

Hvorki né 27.03% 37.50% 27.27% 26.04% 20.00% 0.00% 

Ósammála 7.77% 10.42% 18.18% 8.33% 0.00% 0.00% 

Mjög ósammála 3.72% 2.08% 0.00% 3.65% 6.67% 0.00% 
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10. Ef að annað farsímafyrirtæki væri á sama verði og mitt eigið farsímafyrirtæki, 

      þá myndi ég samt eiga viðskipti við mitt farsímafyrirtæki     

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 31.63% 33.33% 18.18% 30.00% 40.00% 0.00% 

Sammála 33.33% 25.00% 27.27% 32.63% 46.67% 0.00% 

Hvorki né 26.53% 37.50% 45.45% 26.32% 11.11% 0.00% 

Ósammála 5.44% 4.17% 9.09% 6.84% 0.00% 0.00% 

Mjög ósammála 3.06% 0.00% 0.00% 4.21% 2.22% 0.00% 

 

11. Ef að ég væri að velja farsímafyrirtæki í dag, þá væri mitt eigið farsímafyrirtæki fyrir              

valinu    

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 42.71% 33.33% 9.09% 48.17% 37.78% 0.00% 

Sammála 33.56% 25.00% 45.45% 36.13% 28.89% 0.00% 

Hvorki né 16.61% 29.17% 18.18% 10.99% 26.67% 0.00% 

Ósammála 5.08% 6.25% 18.18% 4.19% 4.44% 0.00% 

Mjög ósammála 2.03% 6.25% 9.09% 0.52% 2.22% 0.00% 

 

Heildarvörumerkjavirði Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 34.69% 32.64% 12.12% 35.26% 40.00% 0.00% 

Sammála 32.88% 22.92% 39.39% 34.38% 35.56% 0.00% 

Hvorki né 23.39% 34.72% 30.30% 21.12% 19.26% 0.00% 

Ósammála 6.10% 6.94% 15.15% 6.45% 1.48% 0.00% 

Mjög ósammála 2.94% 2.78% 3.03% 2.79% 3.70% 0.00% 

Jákvætt 67.57% 55.56% 51.52% 69.63% 75.56% 0.00% 

Hlutlaust 23.39% 34.72% 30.30% 21.12% 19.26% 0.00% 
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Neikvætt 9.04% 9.72% 18.18% 9.25% 5.19% 0.00% 

Mesta heildarvv. 58.54% 45.83% 33.33% 60.39% 70.37% 0.00% 

 

Ímynd 

12. Farsímafyrirtækið mitt er einstakt           

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 21.99% 6.25% 9.09% 28.57% 13.95% 0.00% 

Sammála 27.15% 8.33% 9.09% 34.39% 20.93% 0.00% 

Hvorki né 36.43% 50.00% 36.36% 31.75% 41.86% 0.00% 

Ósammála 9.28% 16.67% 27.27% 4.76% 16.28% 0.00% 

Mjög ósammála 5.15% 18.75% 18.18% 0.53% 6.98% 0.00% 

 

13. Mér líkar vel við og treysti farsímafyrirtækinu         

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 24.48% 20.83% 9.09% 25.53% 27.91% 0.00% 

Sammála 47.59% 39.58% 45.45% 50.53% 44.19% 0.00% 

Hvorki né 19.66% 25.00% 36.36% 17.55% 18.60% 0.00% 

Ósammála 5.17% 4.17% 9.09% 4.79% 6.98% 0.00% 

Mjög ósammála 3.10% 10.42% 0.00% 1.60% 2.33% 0.00% 

 

14. Farsímafyrirtækið lætur mér líða vel           

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 16.38% 10.64% 9.09% 18.32% 15.91% 0.00% 

Sammála 23.21% 10.64% 9.09% 26.18% 27.27% 0.00% 

Hvorki né 48.12% 53.19% 63.64% 46.60% 45.45% 0.00% 

Ósammála 7.51% 10.64% 18.18% 5.76% 9.09% 0.00% 
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Mjög ósammála 4.78% 14.89% 0.00% 3.14% 2.27% 0.00% 

 

Ímynd Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 20.95% 12.57% 9.09% 24.14% 19.26% 0.00% 

Sammála 32.65% 19.52% 21.21% 37.03% 30.80% 0.00% 

Hvorki né 34.73% 42.73% 45.45% 31.97% 35.31% 0.00% 

Ósammála 7.32% 10.49% 18.18% 5.10% 10.78% 0.00% 

Mjög ósammála 4.35% 14.69% 6.06% 1.76% 3.86% 0.00% 

Jákvætt 53.60% 32.09% 30.30% 61.18% 50.05% 0.00% 

Hlutlaust 34.73% 42.73% 45.45% 31.97% 35.31% 0.00% 

Neikvætt 11.67% 25.18% 24.24% 6.86% 14.64% 0.00% 

Mestu ímynd 41.93% 6.91% 6.06% 54.32% 35.41% 0.00% 

 

Skynjuð gæði 

15. Farsímafyrirtækið er þekkt fyrir gæði           

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 16.89% 20.83% 9.09% 11.46% 37.78% 0.00% 

Sammála 38.18% 50.00% 27.27% 34.38% 44.44% 0.00% 

Hvorki né 31.08% 20.83% 54.55% 36.46% 13.33% 0.00% 

Ósammála 11.82% 6.25% 9.09% 15.63% 2.22% 0.00% 

Mjög ósammála 2.03% 2.08% 0.00% 2.08% 2.22% 0.00% 

 

16. Ég treysti gæðum farsímafyrirtækisins           

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 19.26% 16.67% 9.09% 16.58% 36.36% 0.00% 

Sammála 48.99% 54.17% 45.45% 48.19% 47.73% 0.00% 



66 

Hvorki né 22.30% 22.92% 45.45% 23.83% 9.09% 0.00% 

Ósammála 7.09% 2.08% 0.00% 9.33% 4.55% 0.00% 

Mjög ósammála 2.36% 4.17% 0.00% 2.07% 2.27% 0.00% 

 

17. Farsímafyrirtækið er flott og skemmtilegt         

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 34.46% 16.67% 9.09% 46.11% 9.09% 0.00% 

Sammála 39.53% 31.25% 27.27% 43.52% 34.09% 0.00% 

Hvorki né 22.64% 43.75% 63.64% 10.36% 43.18% 0.00% 

Ósammála 2.03% 2.08% 0.00% 0.00% 11.36% 0.00% 

Mjög ósammála 1.35% 6.25% 0.00% 0.00% 2.27% 0.00% 

 

18. Farsímafyrirtækið er þekkt fyrir gæðavörur og þjónustu       

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 19.59% 16.67% 9.09% 19.17% 27.27% 0.00% 

Sammála 41.22% 47.92% 36.36% 37.31% 52.27% 0.00% 

Hvorki né 30.07% 20.83% 45.45% 35.23% 13.64% 0.00% 

Ósammála 7.09% 10.42% 9.09% 6.74% 4.55% 0.00% 

Mjög ósammála 2.03% 4.17% 0.00% 1.55% 2.27% 0.00% 

 

Skynjuð gæði Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Mjög sammála 22.55% 17.71% 9.09% 23.33% 27.63% 0.00% 

Sammála 41.98% 45.83% 34.09% 40.85% 44.63% 0.00% 

Hvorki né 26.52% 27.08% 52.27% 26.47% 19.81% 0.00% 

Ósammála 7.01% 5.21% 4.55% 7.92% 5.67% 0.00% 

Mjög ósammála 1.94% 4.17% 0.00% 1.43% 2.26% 0.00% 
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Jákvætt 64.53% 63.54% 43.18% 64.18% 72.26% 0.00% 

Hlutlaust 26.52% 27.08% 52.27% 26.47% 19.81% 0.00% 

Neikvætt 8.95% 9.38% 4.55% 9.35% 7.93% 0.00% 

Mestu skynjuð gæði 55.57% 54.17% 38.64% 54.83% 64.33% 0.00% 

 

Bakgrunnsspurningar 

19. Kyn             

  Samtals Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

Karl 53.90% 50.00% 18.18% 57.29% 52.27% 0.00% 

Kona 46.10% 50.00% 81.82% 42.71% 47.73% 0.00% 

 

20. Aldur             

  Aldur Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

16-25 ára 63.30% 41.67% 0.00% 78.76% 35.56% 0.00% 

26-35 ára 27.27% 41.67% 72.73% 19.17% 35.56% 0.00% 

36-45 ára 4.38% 8.33% 9.09% 1.55% 11.11% 0.00% 

46 ára og eldri 5.05% 8.33% 18.18% 0.52% 17.78% 0.00% 

 

20. Aldur             

  Aldur Vodafone Tal NOVA Síminn Alterna 

16-25 ára 63.30% 41.67% 0.00% 78.76% 35.56% 0.00% 

26-35 ára 27.27% 41.67% 72.73% 19.17% 35.56% 0.00% 

36-45 ára 4.38% 8.33% 9.09% 1.55% 11.11% 0.00% 

46 ára og eldri 5.05% 8.33% 18.18% 0.52% 17.78% 0.00% 
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Viðskiptagrundað vörumerkjavirði 

Nova  

Vörumerkjavíddir Virði Nr.  

Tryggð 68.23% 2 

Vitund 86.63% 1 

Heildarvörumerkjv. 60.39% 2 

Ímynd 54.32% 1 

Skynjuð gæði 54.83% 2 

Samtals 324.40% 2 

Viðskiptagrundað 

vörumerkjavirði 

64.88% 1 

 

Síminn 

Vörumerkjavíddir Virði Nr.  

Tryggð 69.91% 1 

Vitund 82.96% 2 

Heildarvörumerkjv. 70.37% 1 

Ímynd 35.41% 2 

Skynjuð gæði 64.33% 1 

Samtals 322.98% 1 

Viðskiptagrundað 

vörumerkjavirði 

64.60% 2 
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Vodafone 

Vörumerkjavíddir Virði Nr.  

Tryggð 51.88% 3 

Vitund 79.86% 3 

Heildarvörumerkjv. 45.83% 3 

Ímynd 6.91% 3 

Skynjuð gæði 54.17% 3 

Samtals 238.65% 3 

Viðskiptagrundað 

vörumerkjavirði 

47.73% 3 

 

Tal 

Vörumerkjavíddir Virði Nr.  

Tryggð 47.73% 4 

Vitund 60.61% 4 

Heildarvörumerkjv. 33.33% 4 

Ímynd 6.06% 4 

Skynjuð gæði 38.64% 4 

Samtals 186.37% 4 

Viðskiptagrundað 

vörumerkjavirði 

37.27% 4 
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Alterna 

Vörumerkjavíddir Virði Nr.  

Tryggð 0.00% 5 

Vitund 0.00% 5 

Heildarvörumerkjv. 0.00% 5 

Ímynd 0.00% 5 

Skynjuð gæði 0.00% 5 

Samtals 0.00%   

Viðskiptagrundað 

vörumerkjavirði 

0.00%   

 

 


