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Formáli	  

Ritgerð þessi er B.Sc.-verkefni unnið af Guðbjörgu Kristínu Gunnarsdóttur og 

Ólöfu Ástu Ólafsdóttur, nemendum í Viðskiptadeild við Háskólann í Reykjavík. Ritgerðin 

telst sem 12 ECTS einingar og er unnin á haustönn 2012.  

Strax í upphafi annar hófst vinna að rannsóknarspurningu en miklar vangaveltur áttu 

sér stað um sumarið hvað skyldi leggja áherslu á. Á fyrsta fundi okkar með Þresti Olaf 

Sigurjónssyni, leiðbeinanda okkar, fundum við strax að frábært samstarf væri í vændum og 

það reyndist svo sannarlega vera. Þröstur hafði í kjölfarið samband við okkur þar sem hann 

hafði í höndum sínum spennandi rannsóknarefni fyrir útivistarfyrirtækið ZO-ON. Reyndist 

það falla vel að okkar áhugasviði. Ákveðið var á fyrsta fundi með fulltrúa fyrirtækisins að 

leitast skyldi við að skilgreina staðfærslu ZO-ON á íslenskum markaði með stuðningi 

rýnihóparannsókna. Rannsóknarferlið virkaði frekar ógnvekjandi í fyrstu þar sem hvorug 

okkar hafði tekist á við slíka rannsókn. En sem betur fer heppnaðist hún blessunarlega, og 

fengum við mikið af frábærum upplýsingum til að vinna úr. Undanfari rýnihópanna var hvað 

erfiðastur þar sem mikil vinna fór hjá okkur í að kynna okkur hvernig standa bæri að 

rýnihópum og úrvinnslu þeirra áður en spurningarformið var sett upp. Ákvörðun var strax 

tekin um að rannsókn þessi yrði ekki unnin af hálfum hug þar sem afar mikil vinna liggur að 

baki framkvæmd sem þessari. Rannsóknarferlið leiddi okkur að þeim upplýsingum sem við 

leituðumst eftir og gerði okkur kleift að komast að þeirri rót sem liggur að því að ZO-ON geti 

fundið staðfærslu sína á íslenskum markaði.  

Við viljum lýsa ánægju okkar með leiðbeinanda verkefnisins, Þresti Olaf 

Sigurjónssyni, vegna þægilegrar og góðrar móttöku við upphaf verkefnisins og gagnlegar 

ábendingar við mótun og gerð ritgerðarinnar. Án hans hefði verkefnið vafalaust orðið 

óbifanleg þrautaganga og kunnum við honum því miklar þakkir fyrir.  Fulltrúar ZO-ON fá 

einnig okkar innilegu þakkir fyrir að veita okkur þetta frábæra viðfangsefni og aðgang að 

upplýsingum úr fyrirtækinu.  
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1.	  	   Samantekt	  	  

Ísland býr yfir náttúrulegu afli sem rekja má til íss, elds og vatns. Ísland er gjörólíkt 

öðrum löndum þar sem finna má stórkostlega jökla, hveri, virk eldfjöll, svartar strendur að 

ógleymdum norðurljósum og magnaðri miðnætursól að sumri til.  Þjóðin býr yfir þessum 

náttúrulega krafti sem kemur úr sambúð við harðbýla en gjöfula náttúru sem hefur lagt 

grunninn að langri og framúrskarandi sögu útivistarfyrirtækja. Fólk sem býr við aðstæður 

sem þessar þarf að klæða sig eftir veðri en þar kemur útivistarfatnaður sterkur inn og sú 

þróun sem orðið hefur í fjöldamörg ár, á efnum og þróun í hönnun varanna. Nauðsynlegt er 

fyrir Íslendinga að eiga fatnað sem hentar mismunandi veðrum og kemur að notum allan 

ársins hring. Útvistarfyrirtækin á íslenska markaðnum leggja mikinn metnað í að framleiða 

hágæðafatnað sem ver neytendur fyrir öllum veðurskilyrðum og uppfyllir kröfur 

viðskiptavina.  

Ritgerð þessi er rannsókn á staðfærslu ZO-ON á íslenskum markaði. ZO-ON var stofnað 

fyrir um það bil 20 árum og hefur síðan þá kappkostað við að framleiða skjólgóðan fatnað 

sem verndar neytendur fyrir öllum veðrum undir kjörorðinu ,,Hvernig sem viðrar“. 

Nákvæmur samanburður var gerður á samkeppnisaðilum ZO-ON á íslenska markaðnum við 

vinnslu rannsóknarinnar en þeir eru: 66°Norður, Cintamani, The Norh Face og Icewear. 

Framkvæmd var rýnihóparannsókn þar sem tveir hópar voru valdir af handahófi til að koma 

saman hvor í sínu lagi og voru hópviðtölin tekin í fundarherbergi í Háskólanum í Reykjavík. 

Meðan á rannsókninni stóð voru  lykilhugtök í stefnumótun fyrirtækja skilgreind í tengslum 

við staðfærslu ZO-ON og notast við þau þegar unnið var í umræðuramma fyrir rýnihópana. 

Mikil vinna fór í undirbúning rýnihóparannsóknarinnar þar sem slík rannsókn er afar 

umfangsmikil en skilar um leið nákvæmum og persónulegum upplýsingum sem þörf var á í 

þessu tilviki þar sem engin rannsókn hafði verið gerð á þessu efni.  Þar sem um eigindlega 

rannsókn er að ræða verður ekki hægt að alhæfa um niðurstöður hennar en helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að ZO-ON hefði sambærilega stöðu á íslenskum markaði hvað varðar 

gæði vara sinna en eitthvað þótti vanta upp á hönnun þeirra á útliti varanna. Þetta gæti verið 

ein ástæða þess að þátttakendur settu fyrirtækið númer þrjú í röðinni hvað varðar samkeppni. 

Þátttakendum reyndist erfitt að tengja vörumerki ZO-ON við það sem vörurnar standa fyrir 

og þá upplifun sem fyrirtækið gefur af sér. Þar má glögglega sjá að ZO-ON vantar sérstöðu á 

markaðnum og mikilvægt er að vekja upp meiri vitund á vörumerkinu, efla markaðsstarf  og 

styrkja ímynd þess.  
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2.	  	   Inngangur 
Á Íslandi eru veturnir langir og geta oft verið afar kaldir. Því er góður útvistarfatnaður eitt 

það nauðsynlegasta sem einstaklingur getur átt hér á landi. Útvistarfatnaður er eitthvað sem 

Íslendingar eru vanir að nota allan ársins hring því einnig nýtist hann á sumrin í 

næturkuldanum eða sem hlífðarfatnaður á hálendinu. Kröfur neytanda hér á landi eru því 

miklar og leitast þau útvistarfyrirtæki á markaðnum við að uppfylla þessar kröfur af bestu 

getu. Íslenski útivistarfatnaðurinn hefur verið talinn framúrskarandi og hefur sala til erlendra 

ferðamanna aukist töluvert undanfarin ár. Mikið framboð er af hágæða útivistarfatnaði á 

Íslandi og er samkeppni afar mikil.  

Rannsóknarefnið var valið vegna áhuga höfunda á stefnumótun fyrirtækja en 

þannig vildi til að staða ZO-ON er fremur óskýr á markaðnum og var þörf á að ná fram hvaða 

stefnu fyrirtækið skyldi taka. Að því leyti þurfti að skilgreina betur stöðu fyrirtækisins svo 

hægt væri að finna staðfærslu þeirra á íslenska markaðnum. Sett var fram 

rannsóknarspurningin: ZO-ON og staðfærsla vörumerkisins á íslenska markaðnum. Þar sem 

ekki hafði verið framkvæmd rannsókn á staðfærslu ZO-ON áður var ákveðið í samráði við 

tengilið að kalla til rýnihópa til að afla gagna þar sem sú rannsóknaraðferð er talin veita dýpri 

skilning á viðfangsefni og innsýn í skoðanir þátttakenda. Þetta var nauðsynlegt vegna þess að 

við öflun heimilda fundust engar samanburðarrannsóknir á staðfærslu útivistarfyrirtækja, 

hvorki hér á Íslandi né erlendis. Þó höfðu Markaðs og miðlarannsóknir (MMR) gert 

spurningakönnun á vegum ZO-ON í apríl 2009 og hafði fyrirtækið áhuga á að sjá hvort önnur 

viðhorf kæmu fram með rýnihópum. Um 870 Íslendingar á aldrinum 18-67 ára voru valdir 

handahófskennt úr hópi álitsgjafa MMR. Í rannsókn þeirra var leitast eftir að fá fram hvaða 

vörumerki kæmi fyrst upp í huga svarenda, hvaða eiginleika þátttakendur tengdu við 

vörumerki ZO-ON og hvort þeir þekktu til vörumerkisins.  

Í ritgerð þessari verður farið í þau fræðilegu hugtök sem tengjast staðfærslu 

fyrirtækja til þess að greina umhverfi ZO-ON. Þar á meðal var framkvæmd greining á innra 

og ytra umhverfi fyrirtækis, markaðsgreining og samkeppnisgreining. Einnig verður fjallað 

um þá aðferðafræði sem notuð var við rannsóknina og í framhaldi af því koma niðurstöður og 

umræður.   
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3.	  	   Fræðileg	  umfjöllun	  (e.	  literature	  review)	  
	  
3.1	  	   Umfjöllun	  um	  staðfærslu	  	  

Hugtakið staðfærsla (e. strategic positioning) þýðir að fyrirtæki veiti öðruvísi 

starfsemi en samkeppnisaðilar á markaði eða framkvæmi svipaða starfsemi á annan hátt 

(Porter, 1996). Með því að horfa á stefnu sem staðfærslu er átt við þá þætti utan við 

fyrirtækið og þá sem snerta viðskiptavininn. Markmiðið er að skapa skýra, aðgreinanlega og 

eftirsóknarverða stöðu í huga neytanda, samanborið við vörur og þjónustu samkeppnisaðila 

(Banker, Hu, Pavlou og Luftman, 2011).  Staðfærsla getur verið byggð á þörfum 

viðskiptavina, aðgengi viðskiptavina eða úrvali af vörum og þjónustu fyrirtækisins (Porter, 

1996) en með það að markmiði að gera betur en samkeppnisaðilar. Staðfærsla er ekki bara 

leið fyrirtækisins til að ná þeim árangri sem stefnt er að heldur lýsir því einnig hvernig 

fyritæki ætlar sér að ná einhverssskonar samkeppnisforskoti.  

Samkvæmt Porter er hægt að skipta staðfærslu í tvo flokka, aðgreiningu (e. 

differentiation) og kostnaðarleiðtoga (e. cost leadership). Fyrirtæki sem aðhyllast aðgreiningu 

bjóða einstakar vörur og/eða þjónustu sem skiptir viðskiptavininn máli. Það getur verið 

gæðahönnun, framúrstefnulegar rannsóknir og þróun, mikil tengsl við viðskiptavininn eða 

ímynd. Aðgreining er áunnin með framúrskarandi rannsóknum, vöruþróun og 

yfirburðarþjónustu við viðskiptavini. Fyrirtæki sem eru í samkeppni hvað varðar aðgreiningu 

reyna að auka virði sinnar vöru miðað við vöru samkeppnisaðila. Ef viðskiptavinirnir skynja 

virði vörunnar eða þjónustu þá getur það leitt til þess að fyrirtæki geta hækkað verð á vöru 

eða þjónustu sem þeir annars myndu ekki gera. Þetta getur skilað auknum tekjum hjá 

fyrirtækinu og leitt til kostnaðarforskots. Fyrirtæki geta selt mjög svipaðar vörur en ef 

viðskiptavinurinn skynjar meira virði á vörum hjá einu fyrirtæki frekar en öðru þá getur það 

leitt til aðgreiningarforskots fyrir fyrirtækið. Aðgreining snýst alltaf um skynjun 

viðskiptavinarins og fyrirtækin geta haft áhrif á þessa skynjun til að reyna að öðlast 

aðgreiningarforskot (Barney og Hesterly, 2006).  

Fyrirtæki sem starfa sem kostnaðarleiðtogar kappkosta við að hafa sem lægstan 

einingarkostnað á markaði til að vera lægri en samkeppnisaðilar (Banker o.fl., 2011; Barney 

og Hesterly, 2006). Með kostnaðarleiðtoga er ekki átt við að fyrirtæki einblíni aðeins á að 

draga úr kostnaði, því að það kæmi niður á gæðum vörunnar, heldur að fyrirtækin hafi það að 

leiðarljósi og markmiði að draga eins mikið og hægt er úr kostnaði (Barney og Hesterly, 

2006). 

Þrátt fyrir að hægt sé að skipta staðfærslu í tvo flokka þá starfa flest fyrirtæki í báðum 
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flokkum en hægt er að greina hvort fyrirtæki einblíni meira á aðgreiningu eða 

kostnaðarleiðtogann (Banker o.fl., 2011). 

Staðfærsla getur í fyrsta lagi verið byggð á framleiðslu á hluta af vörum eða þjónustu 

markaðarins. Porter kallar þessa tegund af staðfærslu úrvalsmiðaða staðfærslu (e. variety-

based positioning) af því að hún er byggð á vali á vörum og þjónustu frekar en á hlutdeild 

neytandans. Þessi tegund af staðfærslu hentar fyrirtækjum með aðgreinandi starfsemi í vörum 

og þjónustu. Staðfærsla byggð á úrvali getur þjónað breiðum hópi viðskiptavina en þjónar í 

flestum tilvikum aðeins ákveðnum þörfum viðskiptavina. 

Annar grundvöllur staðfærslu er að þjóna flestum eða öllum þörfum ákveðins hóps af 

viðskiptavinum (e. needs-based positioning). Porter kallar þessa tegund af staðfærslu 

staðfærslu byggða á þörfum viðskiptavina. Þessi tegund af staðfærslu hentar þegar 

mismunandi hópar af viðskiptavinum hafa mismunandi þarfir. Sumir hópar viðskiptavina eru 

viðkvæmari fyrir verði en aðrir, þeir leita eftir öðruvísi eiginleikum og þurfa að fá 

mismunandi upplýsingar eða þjónustu. Algengt er að eigendur fyrirtækja hafi byrjað rekstur 

fyrirtækja sinna vegna þarfa viðskiptavina á markaði. Markmiðið er að uppfylla þarfir og 

kröfur neytenda betur en samkeppnisaðilar. Staðfærslan verður ekki þýðingamikil nema 

samsetning starfseminnar til að uppfylla þarfir viðskiptavina sé mismunandi. Annars gætu 

samkeppnisaðilar auðveldlega uppfyllt þessar þarfir viðskiptavina og þá verður engin 

sérstaða eða verðmæti í staðfærslunni. Þriðji grundvöllur staðfærslu er að aðgreina 

viðskiptavini sem eru aðgengilegir á mismunandi hátt (e. acess-based positioning). Þrátt fyrir 

að þarfir þeirra séu svipaðar öðrum viðskiptavinum þá er aðgengi að þeim mismunandi. 

Aðgengi getur til dæmis verið landfræðileg dreifing viðskiptavina eða hvað sem er sem krefst 

mismunandi starfsemi til að ná til viðskiptavina. Þessi tegund af staðfærslu er notuð í minna 

mæli en hinar tvær aðferðirnar (Porter, 1996). Hvort grundvöllurinn er úrval, þarfir, aðgengi 

eða blanda af þessu þrennu þá er sérstök vara eða þjónusta alltaf mikilvæg í staðfærslu sem 

veitir forskot í samkeppni á markaði.  

 

3.1.1.	  	   Blár	  sjór	  (e.	  blue	  ocean)	  

Kim og Mauborgne settu fram kenninguna um bláan sjó (e. blue ocean strategy) sem 

er á öndverðu meiði við kenningu Porters, en hans kenning hefur oft verið kölluð að keppa á 

rauðum sjó (e. red ocean strategy). Porter leggur áherslu á að greina núverandi markað eða 

atvinnugrein og móta þannig samkeppnishæfni sína innan þess ramma. Samkvæmt 

kenningunni um bláan sjó næst árangursrík stefnumótun þegar fyrirtæki ná að skapa sér 
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langvarandi samkeppnisforskot með því að hætta að keppa á hefðbundnum markaði. Það felst 

í þvi að fyrirtæki reyna að sigra samkeppnisaðilann með því að finna sér nýtt markaðsrými 

þar sem enginn starfar eða búa til nýja eftirspurn sem fyrirtækið svarar svo með þjónustu 

sinni eða vöru (W. C. Kim, 2005).  

Til að auðvelda fyrirtækjum innleiðingu blás sjós, þ.e aðgreina sig frá 

samkeppnisaðilum eða búa til eitthvað nýtt, hefur verið settur fram svokallaður fjögurra 

aðgerða rammi (e. the four actions framework) (W. C. Kim, 2005).  

 
Mynd	  1:	  Fjögurra	  aðgeraða	  rammi	  (W. C. Kim, 2005). 	   

• Útiloka (e. eliminate) : Hvaða þætti, sem markaðurinn telur sjálfsagða, ætti að 

útiloka  

• Draga úr (e. reduce): Hvaða þætti á að draga verulega úr, og lækka undir viðmið 

markaðarins 

• Auka (e. raise): Hvaða þætti er hægt að auka staðlana á, langt yfir staðla markaðarins 

• Skapa (e. create): Hvaða þætti getum við skapað sem markaðurinn hefur aldrei boðið 

upp á  

 

Samkvæmt Kim og Mauborgne er núverandi staða sú að á hinum þekktu 

markaðssvæðum fyrirtækja bítist  allir á svipaðan hátt um sömu bitana á markaðnum. Þeir 

leggja til að fyrirtæki beiti nýsköpun og finni ónýtt markaðssvæði eða búi til nýja eftirspurn 

meðal neytenda og um leið nýja markaði. Velgengnin felst að stærstum hluta í því að lækka 

kostnað sem mest með því að hætta að bjóða viðskiptavinum upp á vöru sem hann í raun 

Ný	  
verðmæti	  

Útiloka	  

Draga	  úr	  

Auka	  

Skapa	  
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hefur ekki þörf fyrir (W. C. Kim, 2005). Kenning Kim og Mauborgne (2005) endurspeglar þá 

samkeppnisstöðu á útivistarmarkaðnum á Íslandi í dag, þar sem samkeppnin samanstendur af 

stórum aðilum sem keppa á svipuðum forsendum. Stærstu fyrirtækin á markaðnum bjóða upp 

á samsskonar vörur á svipuðu verði og er því lítil sem enginn sérstaða hvorki í aðgreiningu né 

verði.  

Þar sem ekki var unnt að finna greinagóðar heimildir um staðfærslu á markaði fyrir 

útvistarfatnað, verður gert grein fyrir aðgerðum The North Face í kafla 3.2 til að gefa dæmi 

um staðfærslu hjá stóru útvistarfyrirtæki á markaði.  

	  

3.2	   Staðfærsla	  The	  North	  Face	  	  

Með slagorði sínu ,,Never Stop Exploring” hefur The North Face staðsett sig á 

markaði sem úrvals útivistar vörumerki, sem efnir loforð sín um áreiðanleika og framför í 

fatnaði og búnaði fyrir klifur, gönguferðir, hjólreiðar, hlaup, skíði, snjóbretti, ferðalög og 

líkamsrækt (Lewis og Dart, 2010). The North Face sýnir mikla ábyrgð í starfsemi sinni en 

þeir tryggja að samstarfsaðilar séu vel upplýstir um stefnu fyrirtækisins og leggi sig alla fram 

í starfi sínu. Fyrirtækið leggur einnig mikla áherslu á að komið sé vel fram við alla 

starfsmenn innan virðiskeðjunnar meðal annars í verksmiðjum í Austurlöndunum („The 

North Face“, e.d.). The North Face er í samstarfi við íþróttafólk á heimsmælikvarða og 

samtök sem veita innblástur, hvetja og styðja útivistarafþreyingu. The North Face styrkir 

árlega yfir 40 íþróttamanneskjur og um 10 leiðangra árlega til að viðhalda sýnileika 

vörumerkisins til kjarnaviðskiptavina sinna. Eins og góðum útivistarfyrirtækjum sæmir bætir 

The North Face stöðugt við hóp sinn af íþróttafólki sem gefur þeim endurgjöf á vörur í 

hverjum vöruflokki til þess að auka áreiðanleika og frammistöðu vara sinna. Mikilvægastar 

eru nýjungarnar sem eiga upptök sín í þessum hópum, en The North Face leggur mikla 

áherslu á tæknilegar nýjunar í efnum og framleiðslu (Lewis og Dart, 2010). Heimasíða 

fyrirtækisins er aðgengileg og í takt við nútímasamfélag og þær tækniframfarir sem í því 

felast. Þegar verið er að skoða vörur á heimasíðu The North Face er hægt að draga þær inn í 

glugga þar sem síðar í ferlinu er hægt að bera vörurnar saman og taka lokaákvörðun.  

The North Face hefur lagt mikið upp úr því að hafa búðir sínar sem flottastar hvað 

varðar upplifun og eru þeir stöðugt að bæta upplifun viðskiptavina sinna þegar þeir 

heimsækja búðirnar. Stórum skjáum hefur verið komið fyrir í verslunum þar sem sýnd eru 

myndbönd af íþróttamönnun, bæði til skemmtunar og til þess að sýna vöruna í 

raunveruleikanum. Einnig eru þessu myndbönd notuð til að þjálfa starfsfólk í verslunum 
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(Lewis og Dart, 2010). The North Face er dæmi um frábæra staðfærslu á útivistarmarkaðnum 

sem hægt væri að læra mikið af, en greinilegt er að mikil vinna hefur verið lögð í 

stefnumótunarvinnu innan fyrirtækisins. Þeir fylgja eftir alþjóðlegum sjálfbærnistöðlum og 

huga mikið að því að verða sjálfbært fyrirtæki. Það sem gerir The North Face að einstöku 

merki er hin eðlislæga persónulega tenging sem starfsmenn og neytendur hafa, við þá miklu 

áherslu sem fyrirtækið leggur upp úr að vernda náttúruna sem þeim þykir svo vænt um. Mikil 

vinna liggur að baki því að flétta skuldbindingu The North Face við sjálfbærni inn í alla þætti 

fyrirtækisins. Þeirra helsta markmið er að vernda náttúruna fyrir komandi kynslóðum („The 

North Face“, e.d.). Þeir þættir sem nefndir hafa verið hér að ofan er hluti af staðfærslu The 

North Face sem hefur veitt þeim aðgreiningu og samkeppnisforskot á útivistarmarkaðnum.  

Hér í framhaldi verður farið út í greiningu á íslenska markaðnum og þau lykilhugtök 

sem tengjast staðfærslu skilgreind. 
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4.	   Greining	  á	  íslenska	  markaðnum	  

4.1	   Markaðsgreining 
Markaðsgreining er einn grundvöllur í markaðsáætlanagerð. Þar er um að ræða 

faglega og ítarlega, staka eða reglulega skoðun á umhverfi fyrirtækisins, markmiðum þess og 

stefnu. Vandamál og tækifæri eru skilgreind og settar eru fram tillögur að aðgerðum sem 

miða að bættu markaðsstarfi fyrirtækisins. Greiningin samanstendur af ýmsum hefðbundnum 

greiningum, svo sem SVÓT-greiningu, atvinnuvega- og samkeppnisgreiningu og 

dreifileiðagreiningu. Þættir bæði í nær- og fjærumhverfi eru skoðaðir og greindir og má þar 

meðal annars nefna PEST- og Task-greiningu (Kotler, 2005). 

Á hverju ári verja Bandaríkjamenn 646 billjónum dollara í útivistarafþreyingu eða 

skemmtun (Outdoor industry association, 2012). Út frá því má sjá að töluverðum fjárhæðum 

er varið í útivistarfatnað. Mikil heilsuefling hefur orðið á seinustu árum í heiminum og er þar 

Ísland engin undantekning. Sífellt fleiri eru orðnir meðvitaðir um mikilvægi hreyfingar en 

það gerir það að verkum að markaður útivistarfatnaðar fer sífellt stækkandi. Sinna þarf hinum 

fjölbreyttu íþróttum eða áhugamálum og gera því neytendur í dag miklar kröfur á vöruúrval 

útivistarfyrirtækja.  

Ekki var mögulegt að nálgast upplýsingar um stærð útivistarmarkaðsins á Íslandi en 

merkilegt er að sjá hve áhugi Íslendinga á golfi er gríðarlegur, en á Íslandi eru meðlimir í 

golfklúbbum nálægt 17 þúsund talsins. Aðrir sem leika golf reglulega án þess að vera 

meðlimir nokkurs staðar teljast vera svipaður fjöldi svo að samtals má telja kylfinga þessa 

lands um það bil 10% landsmanna og er það heimsmet. Hvergi nokkurs staðar í heiminum 

eru hlutfallslega jafn margir kylfingar (Jón Ásgeir Eyjólfsson, forseti Golfsambands Íslands, 

munnleg heimild, 14. desember 2012).  Þessar tölur styðja við þær hugmyndir sem skýrsla 

Outdoor Recreation Participation Report 2012 gefur og sýnir hve hátt hlutfall landsmanna er 

farinn að stunda reglulega útivist og hreyfingu.  

Í framhaldi verður farið yfir greiningar sem hjálpa til við að skilgreina íslenska 

útivistarmarkaðsins og það umhverfi sem ZO-ON vinnur í.  
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4.1.1	   Task-‐greining	  

Task-greining er hluti af markaðsgreiningu fyrirtækja (e. marketing audit) sem 

skiptist í nær- og fjærumhverfi. Í Task-greiningu er horft til þeirra þátta sem fyrirtækið getur 

stjórnað eða haft áhrif á. Greiningin skiptist í fjóra þætti sem eru markaðurinn, 

viðskiptavinurinn, samkeppnisumhverfið og dreifileiðir (Kotler, 2005). 

	  
Mynd	  2:	  Task	  –	  greining	  (Kotler, 2005) 

 

Markaðurinn 

Erfitt var að fá upplýsingar um markaðsstærð fyrirtækja, vöxt, landfræðilega dreifingu 

og hagnað. Því var ákveðið að kanna veltu á smásölumarkaði til þess að fá einhverja 

hugmynd um þessar tölur. Í umfjöllun Morgunblaðsins þann 9. ágúst 2012 kemur fram að í 

samanburði við árið 2008 er neyslan á fyrstu fjórum mánuðum þessa árs um 26 milljörðum 

minni eða sem nemur um 81.250 krónur á hvern Íslending, sé miðað við að Íslendingar séu 

nú um 320 þúsund talsins (Mogunblaðið, 2012). 

Samkvæmt könnun sem unnin var af MMR/Markaðs- og miðlarannsóknum ehf. fyrir 

ZO-ON má lesa út að 66°Norður hafi stærstu hlutdeild á markaðnum, þeim á eftir fylgir 

Cintamani og því næst ZO-ON. Til að mynda var ársvelta 66°Norður var 2.900 milljónir 

króna árið 2009. Engar upplýsingar fengust um vöxt útivistarmarkaðsins og því verður ekki 

unnt að segja frá honum. Landfræðileg dreifing ZO-ON er nokkuð góð en ZO-ON er með um 

25 útsölustaði um land allt en það er afar gott að fólk hvaðanæva af landinu hafi aðgang að 

TASK	  
greining	  

Markaðurinn	  

Viðskiptavinir	  

Samkeppnis	  
umhverhið	  

Dreihileiðir	  
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vörunum og gefur jákvæða ímynd af fyrirtækinu. Einnig er vefsíða ZO-ON á mikilli uppleið 

en með því að þróa hana og gera eins fullkomna og mögulegt er þá verður hægt að auka 

möguleika fólks á að nálgast vörurnar og bera saman þegar verið er að skipuleggja kaup á 

ákveðnum vörum. 

	  

Viðskiptavinir   

Viðskiptavinir ZO-ON eru afar breiður hópur með margvísleg áhugamál og kröfur. 

Viðskiptavinir hafa mjög mismunandi þarfir þegar kemur að vali á útivistarfatnaði en það 

sem einna helst kom upp hjá fólki í rýnihópunum voru gæði, hönnun, þægindi og ending. 

Hönnun varanna skiptir orðið gríðarlegu máli þar sem unga fólkið aðhyllist tískustrauma nú 

til dags og þegar uppi er staðið er það sá hópur sem er mesti áhrifavaldurinn í samfélaginu og 

leggur línurnar fyrir eldri kynslóðir hvað tísku varðar.    

	  
 

Samkeppnisumhverfið 

Samkeppnin á íslenskum markaði útivistarfatnaðar er gríðarlega mikil. Margir aðilar 

keppast um sömu viðskiptavinina og bjóða upp á sambærilega vöru og þjónustu. Helstu 

samkeppnisaðilar ZO-ON eru 66°Norður, Cintamani og Icewear en einnig eru erlendir aðilar 

sterkir hér á Íslandi, svo sem The North Face og Canada Goose. Bankastrætið er öngþveiti 

verslana af þessu tagi og er það afar hentugt fyrir erlendu ferðamennina sem oftar en ekki 

koma hingað í þeim tilgangi einum að kaupa útivistarvörur. Öll eiga þessi merki það 

sameiginlegt að bjóða upp á þriggja laga fatnað, innsta lag, miðlag og ysta lag eða allt frá 

ullarnærfötum og upp í þykkar dúnúlpur.   

 

Dreifileiðir 

Eins og kom fram hér að ofan er sá markaður sem býður upp á útivistarvörur hér á 

landi feiknastór. ZO-ON hefur aukið við sölustaði sína síðustu árin og er nú svo komið að 

hægt er að nálgast vöruna á nánast öllum landsvæðum. ZO-ON selur vörur sínar í stóru 

versluninni Útilíf en þar er boðið upp á gott vöruúrval og verslanir þeirra má finna á þremur 

stöðum. ZO-ON hefur komið upp þremur sérverslunum á höfuðborgarsvæðinu en glæsilegust 

þeirra er verslunin í Smáralind sem hönnuð er í þeim tilgangi að gefa viðskiptavinum 

hugmynd um þá upplifun sem vörumerkið býður upp á. Verslanirnar í Kringlunni og 

Bankastræti eru fremur litlar og getur það virkað fráhrindandi á viðskiptavininn og þá sér í 

lagi í Bankastræti þar sem samankomnir eru allir helstu samkeppnisaðilarnir og eru 



	   17	  

verslanirnar hver annarri glæsilegri. Stefnt er að því að stækka búðina í Kringlunni og með 

því er verið að huga að þeirri stefnu að hafa allar búðinar eins til að viðskiptavinurinn fái 

sömu upplifun í öllum verslunum ZO-ON (Ísak Halldórsson, verkefnastjóri, munnleg heimild, 

2. október 2012). Lögð var áhersla fyrir nokkru að vinna að umbótum á netverslun 

fyrirtækisins en hún gefur fólki tækifæri á að skoða vöruúrval og bera saman við það sem 

samkeppnisaðilar hafa upp á að bjóða. Fram kom í rýnihópum að viðskiptavinir vilji vera 

búnir að kaupa vöruna í huganum á netinu áður en haldið er í verslunina og greitt fyrir vöruna. 

ZO-ON heldur lagersölur þrisvar til fjórum sinnum yfir árið en það hentar fyrirtækinu vel 

sem stendur vegna stærðar og framleiðslu fyrirtækis. Samkeppnisaðilar bjóða hins vegar upp 

á betri útsölumarkaði sem eru starfræktir allt árið um kring.  
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4.2	  Greining	  atvinnugreinar	  

Til að byggja upp sterkt vörumerki verður fyrirtæki að þekkja og skilja 

samkeppnisaðila (e. competitors) sína. Samkeppni eykst með hverju árinu því að nýir 

samkeppnisaðilar koma sífellt inn á markaðinn, allt frá alþjóðlegum fyrirtækjum sem keppast 

um að koma inn á nýjan markaði til fyrirtækja sem selja vörur sínar á netinu um allan heim. 

Til að geta tekist á við samkeppnisaðilana þurfa fyrirtæki að vera með góða stefnumótun (e. 

strategic management) og vel útfært markaðsplan (e. marketing program) (Kotler og Keller, 

2009). 

Þrátt fyrir að fyrirtæki virðist þekkja samkeppnisaðila sína, þá er mun meira af 

núverandi og verðandi samkeppnisaðilum en fyrirtæki gera sér grein fyrir. Þegar fyrirtæki 

hafa greint samkeppnisaðila sína verða þau að móta sína eigin stefnumótun og markaðsleg 

markmið og vita styrk sinn og veikleika. Með því eru meiri líkur á að þau nái árangri (Kotler 

og Keller, 2009). Fyrirtæki þurfa að móta stefnu sem getur varið það gegn núverandi 

samkeppnisaðilum og þeim sem reyna komast inn á markaðinn í gegnum aðgreinandi forskot 

(Porter, 1998, bls. 57). Mikilvægt er að vita hver staðfærsla samkeppnisaðila er, það er á 

hverju þeir keppa og hvað þeir ætla sér.  

Helstu samkeppnisaðilar ZO-ON eru 66°Norður, Cintamani, Icewear, The North 

Face og Canada Goose. The North Face og Canada Goose eru erlend merki en eru seld hér á 

Íslandi. Allir þessir aðilar eiga það sameiginlegt að framleiða fatnað sem samanstendur af 

þriggja laga kerfinu, sem er grunnlag, miðlag og skel. Mælt er með að því að göngufólk 

klæðist þriggja laga kerfinu þar sem þetta kerfi af fatnaði heldur varma- og rakajafnvægi á 

líkamanum (Ruckman, 2005). 

Árið 1926 hóf Sjóklæðagerðin hf., sem seinna varð 66°Norður, framleiðslu á 

hlífðarfatnaði sérstaklega hönnuðum fyrir sjómenn og fiskverkunarfólk á norðurslóðum en 

seinna bættist við vinnufatnaður fyrir fólk í landi. Á þessum tíma, eða áttunda áratugnum, fór 

öll framleiðsla fram á Íslandi en með tímanum fór framleiðslukostnaðurinn að hækka og erfitt 

var orðið að keppa við innfluttan fatnað frá Austurlöndum. Fyrirtækið ákvað því árið 2000 að 

leggja niður framleiðsluna á Íslandi og flytja hana til Lettlands. Í dag starfa um 150 manns í 

Lettlandi í fimm framleiðsludeildum og starfar því 66°Norður í sama samkeppnisumhverfi og 

aðrir útivistarframleiðendur í Skandinavíu. 66°Norður leggur mikið upp úr því að framleiða 

útivistarfatnað í háum gæðaflokki sem þolir verstu veðuraðstæður sem upp geta komið. 

Fyrirtækið notar eingöngu Polartec®-flísefni í framleiðslu sína sem er heimsleiðtogi í 

framleiðslu á flísefni. 66°Norður er með einkaleyfi á framleiðslu fatnaðar úr þessu efni á 



	   19	  

Íslandi en það aðgreinir þá frá öðrum útivistarframleiðendum hér á landi. 66°Norður 

framleiðir fatnað á lögregluna og slökkviliðið og vinnur einnig náið með Slysavarnafélaginu 

Landsbjörgu („Sagan“, e.d.). Sérstaða 66°Norður á markaði er áralöng reynsla og þekking á 

útivistarfatnaði og markaðssóknin er framúrskarandi gæðum frekar en verði. Þeir leitast við 

að tryggja neytendum framúrskarandi fatnað úr hágæðaefnum. Fyrirtækið leitast við að hafa 

einfaldleika og þægindi í hönnun sinni. Rúmlega 300 manns starfa hjá Sjóklæðagerðinni og 

fást vörur fyrirtækisins í yfir 500 verslunum í 15 löndum en á Íslandi eru 8 verslanir undir 

merkinu 66°Norður. Árið 2009 var ársvelta Sjóklæðagerðarinnar um 2.900 milljónir 

(„Starfsemin“, e.d.). 

Cintamani hefur framleitt hágæða útivistarfatnað í yfir 20 ár og starfa um 45 manns 

hjá fyrirtækinu („Starfsmenn“, e.d.). Í dag framleiðir fyrirtækið útivistarfatnað fyrir börn og 

allt upp í fjallgöngufólk. Fyrirtækið notar efni frá Ítalíu og Japan í framleiðslu á vörum sínum 

og eru framleiðslustaðirnir valdir af mikilli kostgæfni til að fatnaðurinn standist kröfur 

fyrirtækisins. Cintamani hefur sett upp eftirlitsteymi sem prófar fatnaðinn og veitir 

hönnunarteyminu svo endurgjöf en þetta er það sem Cintamani telur að tryggi þeim góðan 

árangur. Cintamani leggur áherslu á að framleiða hágæðafatnað fyrir öll veðurskilyrði ásamt 

því að leggja áherslu á hönnun og útlit fatnaðarins. Fyrirtækið vill að neytendur sé varðir 

gegn öllum veðrum í fallegum og klæðilegum fatnaði. Fyrirtækið rekur fimm búðir undir 

merkinu Cintamani en fatnaðinn er hægt að kaupa í um 26 búðum um land allt. Fyrirtækið 

selur einnig fatnað sinn í Danmörku, Noregi, Þýskalandi, Sviss og Austurríki („Um 

Cintamani“, e.d.). 

ZO-ON framleiðir vörur sínar að mestu leyti í Kína, Japan og Taívan. Kjörorð ZO-

ON er ,,Hvernig sem viðrar“ og er kappkostað að framleiða skjólgóðan fatnað sem verndar 

neytendur fyrir öllum veðrum. ZO-ON vill veita neytendum sínum þægilegan útvistarfatnað 

sem hægt er að nota við allar aðstæður. ZO-ON framleiðir vörur sínar aðallega úr polyester, 

nylon, bómull og ull. Einnig hafa verið notuð efni úr Diamnodium, Primaloft og Elastic. ZO-

ON hefur eins og önnur útivistarfyrirtæki framleitt vörur sínar erlendis til að lágmarka 

framleiðslukostnað en eitt helsta markmið þeirra er að veita viðskiptavinum sínum ,,more for 

less“ (Halldór Örn Jónsson, markaðsstjóri, munnleg heimild, 18. September, 2012).  

Icewear var stofnað árið 1972 og sérhæfði sig í framleiðslu á jökkum og peysum úr 

íslenskri ull. Í dag framleiðir fyrirtækið útivistarfatnað allt frá ullarpeysum til 

hágæðadúnúlpna. Icewear kappkostar við bjóða gæðavörur og leggja þeir áherslu á að efni, 

litir og snið fylgi nýjustu straumum á markaði („Fyrirtækið“, e.d.). Fyrirtækið leggur upp úr 

því að bjóða vörur á sanngjörnu verði og er vöruverð þeirra lægra en hjá 66°Norður, 
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Cintamani, ZO-ON, Canada Goose og The North Face. Fyrirtækið rekur tvær verslanir undir 

nafninu Icewear en vörur þeirra eru seldar í 18 búðum um land allt („Fyrirtækið“, e.d.). 

The North Face var stofnað árið 1968. Fyrirtækið framleiðir fatnað fyrir allar 

aðstæður, allt frá neytendum sem klífa Himalaya fjall til neytenda sem stunda gönguferðir og 

léttar fjallgöngur. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í San Leandro, Kaliforníu en vörur þeirra 

eru seldar í um 70 löndum um allan heim. The North Face leggur áherslu á sjálfbærni, það er 

tilkomið vegna þess að fyrirtækið vill vernda náttúruna sem þeir elska og af áhyggjum vegna 

breytts loftslags. Fyrirtækið reynir að leggja áherslu á sjálfbærni í gegnum framleiðsluna, 

starfsemina og í gegnum virðiskeðjuna með áherslu á bæði þjóðfélagið og umhverfið. The 

North Face telur að ástæða fyrir velgengi þeirra séu þeir 2080 hæfileika- og ástríðufullu 

starfsmenn sem vinna um allan heim hjá fyrirtækinu („The North Face“, e.d.). Á Íslandi er 

North Face merkið selt í verslunum Útilífs. 

Fyrirtækið Canada Goose var stofnað árið 1950 og hefur síðan þá framleitt 

hágæðaútivistarfatnað í Kanada. Canada Goose er þekkt fyrir gæði og stíl og er mikið notað 

af útivistarfólki sem fer á suðurpólinn en einnig sem borgarfatnaður („Story“, e.d.). 

Forsvarsmenn fyrirtækisins telja að framúrskarandi handverk sé mikilvægt fyrir heiðarleika 

Canada Goose og til að tryggja gæði varanna. Í Kanada geta veturnir verið kaldir og Canada 

Goose telur engan betri í að dæma gæði varanna en fólkið í landinu, vörurnar voru hannaðar 

fyrir það og þeirra aðstæður. Canada Goose telur mikilvægt að fyrirtækið sé í Kanada vegna 

uppruna þess og að það sé þeirra sérstaða. Canada Goose hefur hannað og þróað ,,the 

Thermal Experience Index (TEI)“ skalann til þess að hjálpa neytendum að finna réttu vöruna 

sem þeir leita eftir í hverju tilviki. Þetta er skali frá einum upp í fimm sem merkt er á hverja 

vöru og gefur neytendum þannig upplýsingar um hvaða vörur henta við hvert tilefni. Þetta er 

allt gert til þess að neytandinn fái bestu vöruna sem hann leitast eftir („Story“, e.d.). Canada 

Goose selur vörur sínar um allan heim og á Íslandi fást vörurnar hjá Sportís. Sportís er 

heildsöluverslun sem selur vörur sínar í um 20 verslunum um land allt.  

Hér á eftir verður markhópur ZO-ON skilgreindur og skilgreint hve mikla 

markaðshlutdeild helstu samkeppnisaðilar ZO-ON hafa á markaði. Einnig verður gert grein 

fyrir niðurstöðum rannsóknar sem MMR framkvæmdi árið 2009 og hún borin saman við 

niðurstöður rýnihóparannsóknarinnar.  
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4.3	   Samkeppnisgreining	  

Samkvæmt könnun sem MMR framkvæmdi fyrir ZO-ON árið 2009 kom í ljós að 

56% svarenda nefndu 66°Norður sem fyrsta útivistarmerki sem kom upp í hugann. Þar á eftir 

kom Cintamani með 19,2%, því næst The North Face með 5,4% og svo ZO-ON það fjórða í 

röðinni með 4,1%. Það má því ætla að 66°Norður sé með mestu markaðshlutdeildina. Í 

rýnihópunum komu svipaðar niðurstöður fram þar sem flestir svöruðu því að 66°Norður væri 

það útvistarmerki sem fyrst kæmi upp í hugann. Flestir þátttakendur í rýnihópunum nefndu 

66°Norður, Cintamani og ZO-ON sem þrjú helstu útvistarfyrirtækin og staðsettu þau í þessari 

röð á markaðnum, en öll þessi fyrirtæki eiga það sameiginlegt að leitast við að framleiða 

hágæðafatnað sem þolir öll veðurskilyrði og uppfyllir kröfur neytenda. Í rýnihópunum kom  

fram að Cintamani væri með sína sérstöðu í útliti og hönnun en ZO-ON væri að elta 

66°Norður í hönnun og útliti og fannst þátttakendum að ZO-ON vantaði upp á sérstöðu í útliti 

á vörum sínum. Fram kom að þar sem Cintamani væri með sérstöðu á markaði þá væru þeir 

með ákveðinn viðskiptavinahóp sem veitir þeim að sama skapi meiri möguleika á 

samkeppnisforskoti. Þar sem þessi þrjú fyrirtæki eru með stærstu hlutdeildina á markaðnum 

er mikilvægt fyrir þau að skapa sér sérstöðu á markaði til að ná meiri árangri.  

Tölur frá rannsóknarsetri verslunar sýna að á fimm ára tímabili, frá október 2007 til 

október 2012, hefur fataverslun dregist saman um 43% að raunvirði. Fyrstu 10 mánuði þessa 

árs var fataverslun 4% minni en á sama tímabili í fyrra. Þetta sýnir að fataverslanir hafa átt 

erfitt uppdráttar eftir hrun og verð á fötum hefur ekki hækkað umfram almennar 

verðlagsbreytingar á síðastliðnu ári.  

        Mynd	  3:	  Breyting	  á	  verðlagi 
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Í grein sem birtist á vef Morgunblaðsins þann 15. ágúst 2012 bendir rannsóknarsetur 

verslunar á að samdrátt í fatasölu verði einnig að skoða í því samhengi að Íslendingar ferðist 

meira erlendis en áður og samkvæmt tölum frá Seðlabanka Íslands hefur kreditkortavelta 

Íslendinga erlendis aukist um 7,9% síðasta árið og um 6,6% á debetkortum (Rannsóknarsetur 

verslunarinnar, 2012). Velta íslenskra greiðslukorta erlendis er um 9% af heildarveltu 

kortanna og í ljósi þess að margir fara til útlanda í verslunarferðir telur aukning í verslun 

erlendis eitthvað af fataverslun hérlendis (Morgunblaðið, 2012). 
 

 

4.4	   Markhópagreining	  

ZO-ON hannar og framleiðir útivistar- og íþróttafatnað hvort sem það er fyrir fjall- 

eða kraftgöngur, hlaup, golf eða almenna útivist. Fatnaðurinn frá ZO-ON hentar fyrir 

aðstæður allan ársins hring. Gæði, hönnun, notagildi og þægindi eru höfð að leiðarljósi við 

hönnun á fatnaði ZO-ON, allt til þess að stuðla að þægindum viðskiptavinarins 

(„Útvistarfatnaður“, e.d.). Fyrirtækið framleiðir fatnað allt frá aðstæðum ætlaðar fyrir 

jöklaferðir í útivistarfatnað til hversdagsnotkunar. Útivistarfólk ætti því að geta fundið þann 

fatnað sem hentar þeim hverju sinni fyrir mismunandi aðstæður (Ísak Halldórsson, 

verkefnastjóri, munnleg heimild, 2. október 2012). Síðustu ár hefur fyrirtækið hafið 

framleiðslu á götufatnaði sem hugsaður er fyrir daglega notkun en það framleiðslusvið hefur 

verið í mun minna mæli en útvistarfatnaðurinn. Framleiðslustefna ZO-ON er hins vegar höfð 

að leiðarljósi, þ.e. gæði og þægindi. Fyrirtækið hefur ekki lagt eins mikla áherslu á 

götufatnað og útvistarfatnaðinn og hefur ZO-ON ekki fastmótaða stefnu í framleiðslu og 

þróun á götufatnaði.  

Samkvæmt könnun MMR kom í ljós að flestir sem eiga útivistarfatnað frá ZO-ON er 

fólk á aldrinum 50–67 ára eða 28,9% en þar á eftir kom fólk á aldrinum 18–29 ára eða 25,4%. 

Markhópur ZO-ON er breiður og vörurnar þeirra þjóna fólki á öllum aldri en fyrirtækið vill 

ná meira til unga fólksins þar sem þeir eru framtíðarviðskiptavinir fyrirtækisins (Ísak 

Halldórsson, verkefnastjóri, munnleg heimild, 2. október 2012). Könnunin leiddi í ljós að 

flestir svarendur fara í gönguferðir um nærumhverfið eða 65,9% og er því mesta eftirspurnin 

eftir útivistarfatnaði sem hentar þess háttar útivist. ZO-ON hafa verið mjög sterkir í 

framleiðslu á golffatnaði og þar sem þeir hafa verið í miklu samstarfi við Golfsamband 

Íslands hafa þeir náð að þróa framleiðslu sína eftir kröfum golfara og verið sýnilegir í 

golfíþróttinni. Markhópur ZO-ON er fólk á aldrinum 18-67 ára sem stundar einhvers konar 
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útvist sem og þeir sem kjósa vandaðan útivistarfatnað í borgum og bæjum, svo sem úlpu, 

vindjakka og fleira. Stefna ZO-ON er að framleiða fatnað sem hentar markhópi sínum hverju 

sinni úr hágæðaefnum. Þrátt fyrir að markhópur ZO-ON sé fólk á aldrinum 18–67 ára, þá er 

mikilvægt fyrir fyrirtækið að ná góðri markaðshlutdeild hjá fólki á aldrinum 18–30 ára. Sá 

markhópur er framtíðarviðskiptavinir og ef fyrirtækið nær góðri markaðsstöðu hjá þessum 

aldurshópi þá geta þeir skapað sér góða viðskiptavinatryggð og þar með meiri sölu til 

frambúðar.  

   

4.5	   Fimm	  kraftar	  Porters	  (Ytri	  greining)	  	  

Fimm krafta kenning Porters er þekkt og vel metin greiningaraðferð á ytra umhverfi 

fyrirtækis. Hún greinir markaðinn/iðnaðinn sem fyrirtækið starfar á út frá fimm þáttum. 

Þessir þættir eru ógn af nýjum aðilum (e. threat of new entrants), ógn af samkeppni (e. threat 

of competition), ógn frá staðgönguvörum (e. threat of substitutes), samningsstaða kaupenda 

(e. bargaining power of customers) og samningsstaða birgja (e. bargaining power of 

competition in the industries) (Porter, 1980). Þar sem útivistarmakaðurinn er umtalsverður 

hér á Íslandi þykir mikilvægt að notast við þetta greiningartól til að greina ytra umhverfi 

fyrirtækisins. 

 

4.5.1	   Ógn	  af	  nýjum	  aðilum:	  

Eftir því sem auðveldara er að komast inn á markað þeim mun meiri ógn stafar af 

samkeppni frá nýjum aðilum. Hægt er að takmarka aðgang nýrra aðila inn á markaðinn með 

aðgangshindrunum en þær geta meðal annars verið hollusta við vörumerki, hár fastur 

kostnaður og hár kostnaður við að skipta um regluvirki (Jeffs, 2008; Porter, 1980). Það er 

ekki erfitt að leika eftir það sem ZO-ON gerir og eru nú þegar fjölmargir aðilar á markaðnum 

sem leika sama leikinn. Framleiðsla á útivistarflíkum líkt og dúnúlpum er mjög kostnaðarsöm 

og því fer framleiðslan fram í Kína og Taívan til að lágmarka framleiðslukostnað. Þar sem 

ZO-ON vill vera þekkt fyrir mikil gæði í framleiðslu sinni er erfitt að ná verði niður (Ísak 

Halldórsson, verkefnastjóri ZO-ON, munnleg heimild, 2. október 2012). Mikilvægara er að 

flíkin sé vel gerð, það er að segja vatnsheld, vindheld og með 80% dún og 20% fiður þó hún 

sé örlítið dýrari fyrir vikið. Þetta er hugsanlega aðgangshindrun þar sem erfitt er fyrir nýtt 

fyrirtæki að koma inn á markaðinn með himinhátt verð þar sem það tekur tíma að gera 

samninga við birgja erlendis og halda framleiðslukostnaði í lágmarki. Eftir því sem ZO-ON 

vex mun það ná stærðarhagkvæmni í innkaupum þar sem samningsstaða við birgja mun 
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styrkjast og hugsanlegur íslenskur staðgengill ynni  úti við framleiðslueftirlit. Slík 

stærðarhagkvæmni er kostnaðarsöm og erfitt fyrir nýja aðila að ná og telst því 

aðgangshindrun (Ísak Halldórsson, verkefnastjóri ZO-ON, munnleg heimild, 2.október 2012).  

 

4.5.2	   Ógn	  af	  samkeppni	  

Samkeppni á meðal núverandi keppinauta ógnar fyrirtækinu og getur leitt til 

minnkandi arðsemi. Ýmsir eiginleikar ýta undir samkeppni, meðal annars þegar keppinautar 

eru margir og svipaðir að stærð, vöxtur markaðarins er hægur og aðgreining vöru eða 

þjónustu er erfiðleikum bundin (Jeffs, 2008; Porter, 1980). Samkeppni á útivistarmarkaði er 

mikil og því stafar mikil ógn af þeim fyrirtækjum sem uppfylla sömu gæða- og 

hönnunarstaðla og verðleggja sig svipað. Þar ber helst að nefna 66°Norður, Cintamani, 

Icewear, The North Face og Canada Goose. Vöruaðgreining ZO-ON er því afar takmörkuð á 

þessum markaði og gerir það samkeppnina töluvert harðari og erfiðari. 

 

4.5.3	   Ógn	  frá	  staðgönguvörum	  

Staðgönguvörur eru vörur sem uppfylla sömu þörf viðskiptavina og vörur ZO-ON en 

eru ekki endilega af sama meiði og geta því dregið úr viðskiptum (Jeffs, 2008; Porter, 1980). 

Mikið er um staðgönguvörur á útivistarmarkaðnum og hefur viðskiptavinurinn í raun úr 

mörgu að velja. ZO-ON uppfyllir þarfir margra mismunandi hópa og því getur þetta verið 

breytilegt eftir því um hvern verið er að tala. Fátt er um staðgönguvörur fyrir 

jöklaferðalangana á meðan óhætt er að segja að töluvert sé um staðgönguvörur bæði á hinum 

almenna útivistarfatnaði sem og golffatnaðinum. Þegar kemur að götufatnaðinum, sem er 

mesta nýjung ZO-ON, er hvað mest um staðgönguvörur að meðtöldum golffatnaði. Má þar 

nefna risann NIKITA og Carhartt sem eru einir sterkustu samkeppnisaðilarnir á því sviði. 

Mikið er um að viðskiptavinir leitist eftir framúrskarandi hönnun og elti tískustrauma þegar 

kemur að útivistarfatnaði og þá er hætta á að þeir velji sterkasta aðilann á því sviði. 

 

4.5.4	   Samningsvald	  kaupenda	  

Samningsvald kaupenda snýr að því hversu sterk áhrif kaupendur geta haft á verð 

þeirra vara og þjónustu sem fyrirtæki býður upp á (Porter, 1980). Töluvert framboð er á 

íslenskum markaði af útivistarfatnaði og því hefur kaupandinn mikið samningsvald þegar 

kemur að vali á verði og þjónustu. Auðvelt er fyrir viðskiptavininn að snúa sér annað ef 
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honum líkar ekki það sem ZO-ON hefur upp á að bjóða. Þegar viðskiptavinur velur eftir 

gæðum hefur hann kynnt sér möguleikana afar vel og þá skiptir gríðarlegu máli að sú 

þjónusta sé til staðar sem felst í því að upplýsa viðskiptavininn um hvað felst í gæðunum og 

hvað ZO-ON hefur fram yfir samkeppnisaðila sína. 

 

4.5.5	   Samningsvald	  birgja	  

Samningsvald birgja snýr að því hversu mikilvægir og ómissandi birgjar eru fyrir 

fyrirtæki. Í því samhengi skiptir afar miklu máli hversu margir mögulegir birgjar eru til staðar 

og hve erfitt er að skipta um birgja (Porter, 1980). Mikið úrval er af birgjum um allan heim 

og leitast ZO-ON við það að versla við erlenda birgja þar sem mikilvægt er að halda verðinu í 

lágmarki. ZO-ON úthýsir hluta af framleiðslu sinni og er fastur kostnaður við framleiðslu 

varanna hár og því er mikilvægt að versla við þann birgi sem býður upp á lægsta 

framleiðslukostnaðinn en uppfyllir samt sem áður þann háa gæðastaðal sem ZO-ON gerir 

kröfu um. Samningsvald birgja er fremur lítið þar sem auðvelt er fyrir ZO-ON að skipta um 

aðila ef þeim mislíkar verð eða gæði. Þekking ZO-ON á framleiðendum í Austurlöndum er 

mikil og hafa þeir átt viðskipti við marga framleiðsluaðila og eiga því auðvelt með að skipta 

um framleiðanda (Ísak Halldórsson, verkefnastjóri, munnleg heimild, Ísak, 6. nóvember 

2012). Samningsvald birgjanna fer einnig minnkandi eftir því sem ZO-ON verður stærri 

viðskiptavinur. 
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4.6	  SVÓT-‐greining	  

SVÓT-greiningu er beitt til að greina stöðu fyrirtækja. SVÓT greinir bæði styrkleika 

og veikleika í innra umhverfi og ógnir og tækifæri í ytra umhverfi fyrirtækja (Hitt, Black og 

Porter, 2009). Hér verður farið yfir innri greiningu að viðbættum athugasemdum og tillögum.  

 

 

	  
Mynd	  4:	  SVÓT	  greining	   

4.6.1	   Innri	  greining	  –	  SVót	   
 

Styrkleikar 

Einn helsti styrkleiki ZO-ON er sú gríðarlega reynsla, færni og þekking sem safnast 

hefur saman í gegnum þau 20 ár sem fyrirtækið hefur verið starfrækt. Þar sem skapast hafa 

mjög góð og náin viðskiptatengsl bæði við efnis- og framleiðslubirgja í Asíu er auðvelt fyrir 

ZO-ON að skipta um framleiðanda ef eitthvað kemur upp á eða ef einhver skilar ekki af sér 

nægilega góðu verki. Landfræðilegar aðstæður hafa gefið ZO-ON enn meira tækifæri á að 

afla sér þekkingar og vitneskju um gæði varanna þar sem auðvelt er að prófa vörurnar og 

viðhalda stöðugri þróun. Fatnaðurinn er betur í stakk búinn til þess að takast á við fjölbreytni 

íslensks veðurfars og þar af leiðandi enn frekar þegar nota á vöruna við hörðustu aðstæður 

Styrkleikar	  
-‐	  Gæði	  
-‐	  Þekking	  
-‐	  Landfræðilega	  aðstæður	  
-‐	  Lítil	  starfsmannavelta	  
-‐	  Golfmarkaðurinn	  
-‐	  Gott	  samband	  við	  birgja	  

Veikleikar	  
-‐	  Hátt	  verð	  
-‐	  Lítil	  vörumerkjavitund	  
-‐	  Takmörkuð	  
framleiðslugeta	  
-‐	  Lítil	  PR	  vinna	  
-‐	  Of	  líkir	  
samkeppnisaðilum	  

Ógnanir 	  	  
-‐	  Efnahagsástand	  í	  
heiminum	  
-‐	  Aukin	  samkeppni	  
-‐	  Óstöðugur	  gjaldmiðill	  

Tækifæri	  
-‐	  Nýjir	  markaðir	  
-‐	  Almannatengsl	  
-‐Golfmarkaðurinn	  
-‐	  Stækkandi	  
markaðssvæði	  
-‐	  Uppbygging	  orðspors	  
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líkt og á jöklum. 

Starfsmannavelta innan ZO-ON er lítil en meiri starfsmannavelta er í verslunum en á 

skrifstofu og er hún tilkomin vegna starfsfólks í hlutastarfi. Reynt er eftir bestu getu að halda 

í starfsfólk svo að þjálfun og þekking haldist innan fyrirtækisins. Nýlega var lagt af stað með 

nýja og ferska markaðsherferð sem vekur athygli fyrir að vera sérstaklega vel unnin og gefur 

neytendum innsýn inn í þá upplifun sem vörumerkið veitir þeim. Með því verður fyrirtækið 

sýnilegra og það skilar sér í meiri vakningu neytenda en það er nauðsynlegt vegna þeirra 

miklu samkeppni sem ríkir á markaðnum.  

Golfmarkaðurinn er einn stærsti parturinn af auglýsingum ZO-ON og er vörumerkið 

mjög sýnilegt fyrir golfarana, bæði úti á velli sem og í golfblöðum. Golfararnir eru því 

meðvitaðri um vörumerkið en aðrir neytendur og það veitir þeim styrk á því sviði.  

  

  

Veikleikar 

Helsti veikleiki ZO-ON er sá að framleiðslumagn er lítið og því er erfitt að halda 

söluverði niðri og þykir verð því í hærri kantinum. Fyrirtækið er lítið í dag og skilar það sér í 

óhagkvæmni sem ekki er brugðist við sem stendur. Lítil áhersla hefur verið lögð á 

markaðssetningu en það stendur til úrbóta í kjölfar nýrrar auglýsingaherferðar og mun það á 

endanum skila sér í betri vörumerkjavitund sem nauðsynlegt er að vinna að. Í 

rýnihópaviðtölunum kom sterklega í ljós hve margir höfðu litla þekkingu á vörumerkinu og 

því þarf að leggja sérstaka áherslu á að kynna vörumerkið betur og skilgreina hvað það 

stendur fyrir þar sem óvissa var á meðal þátttakenda um hlutverk og tilgang fyrirtækisins. 

Reynsla í hagræðingu á magni innkaupa, birgða og vörustjórnunar er takmörkuð en það skilar 

sér í óhagkvæmni. Hægt væri að bæta úr með því að hafa starfsmann erlendis sem fylgir 

framleiðslu eftir auk þess sem hægt væri að ráðast í að stækka fyrirtækið og þar af leiðandi 

auka framleitt magn en það leiðir til lækkandi verðs.  

ZO-ON vantar sérstöðu á markaði og í dag býður fyrirtækið upp á sambærilega vöru 

og samkeppnisaðilar þess. Þar sem margir berjast um bitann á markaðnum er mjög mikilvægt 

fyrir ZO-ON að hafa aðgreinanlega staðfærslu. ZO-ON gæti gert betur í markaðssetningu 

tengdri almannatengslum en slík vinna er gríðarlega góð kynning á vörumerkinu og gefur 

neytendum hugmynd um þá upplifun sem vörumerkið hefur upp á að bjóða. 

Almannatengslavinnan hefur verið góð á golfsviðinu þar sem fyrirtækið er í miklu samstarfi 

við Golfsamband Íslands og fatnaðurinn því sýnilegur á golfvöllum landsins. Hægt væri að 

yfirfæra þessa stefnu yfir á fleiri svið fyrirtækisins og myndi það auka sýnileika.   
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4.6.2	   Ytri	  greining	  -‐	  svÓT,	  PESTEL,	  Porters	  five	  forces 

Ógnir 

Flest öll fyrirtæki glíma við þá óvissu sem fylgir efnahagsástandinu í dag. Verð á 

aðföngum, flutningskostnaður og hækkandi verðlag er óumflýjanlega ógn við rekstur 

fyrirtækja. Erfitt getur reynst að greina ógir fyrirtækja þar sem þær geta verið ófyrirsjáanlegar 

og oft getur verið ruglingslegt að greina á milli veikleika og utanaðkomandi ógna fyrirtækja. 

Nái fyrirtæki ekki að auka eftirspurn, sölumagn og draga úr kostnaði getur það hindrað að 

stærðarhagkvæmni náist og dregið úr vexti fyrirtækja.  

Útivistarmerki spretta upp á hverju horni og má segja að samkeppnin sé mesta ógnin 

sem ZO-ON þarf að kljást við. Sífellt spretta fram nýir aðilar sem bjóða upp á sambærilegar 

vörur og þjónustu og því er mikilvægt að ZO-ON leggi áherslu á að aðgreina sig frá 

samkeppnisaðilum sínum og myndi sína sérstöðu. Tekjur fyrirtækisins koma frá starfseminni 

hér á landi og eru þar af leiðandi í íslenskum krónum. Framleiðslan fer aftur á móti öll fram 

erlendis og er því langstærsti kostnaður ZO-ON í erlendum gjaldmiðli. Sveiflur á gengi 

krónunnar, sem hafa verið síðustu misseri, geta haft mikil áhrif á sölu og afkomu 

fyrirtækisins þar sem erfitt er að aðlaga verðlagningu að breyttu gengi. 

 

Tækifæri  

Með inngöngu á nýja markaði getur fyrirtækið aukið sölumagn, minnkað kostnað og 

náð ákveðinni stærðarhagkvæmni. Þessu getur verið náð fram með því að nota heimasíðu 

ZO-ON sem söluvettvang á nýjum mörkuðum. Stórum leiðöngrum eða afrekum útivistarfólks 

fylgir oft mikil umfjöllun sem gæti styrkt vörumerkið enn fremur og gefið tækifæri á að sýna 

fram á virkni varanna við hinar hörðustu aðstæður. Mörg tækifæri felast einnig á 

golfmarkaðnum en segja má að forsvarsmenn ZO-ON hafi verið virkir að nýta sér þau í þó 

nokkur ár. Iðkun golfíþróttarinnar eykst með ári hverju og það leiðir af sér enn fleiri tækifæri 

og meiri eftirspurn eftir golffatnaði og er því mikilvægt að ZO-ON haldi í sérstöðu sína á því 

sviði með áframhaldandi auglýsingum og styrkjum í kringum golfmót og atburði tengda 

golfíþróttinni.  

Ísland er eitt helsta markaðssvæði ZO-ON en útlendingarnir eru óneitanlega stórt 

tækifæri sem getur fært fyrirtækinu mikinn hagnað og frama ef rétt er haldið á spöðunum.  

Ferðamenn streyma til landsins og heimsóttu um 565 þúsund erlendir ferðamenn Ísland árið 

2011 og hefur aukningin verið að jafnaði um 6,1% milli ára frá árinu 2000. Ef fram heldur 
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sem horfir má gera ráð fyrir einni milljón ferðamanna til Íslands árið 2020 (Oddný Þóra 

Óladóttir, 2012). Þessi aukning gefur til kynna gríðarleg tækifæri á því að stækka umsvif 

fyrirtækisins og kynna fyrirtækið fyrir erlendum ferðamönnunum.  
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5.	   Innra	  stöðumat	  	  

5.1	   Kjarnafærni	  

Kjarnafærni er flókin samsetning af þekkingu og getu sem tengir saman mismunandi 

rekstrareiningar gegnum stjórnunarþekkingu, tæknilega getu, reynslu og visku (Jeffs, 2008). 

Kjarnafærni ZO-ON samanstendur af þeirri reynslu og þekkingu sem starfsmenn hafa öðlast í 

gegnum þau 20 ár sem fyrirtækið hefur verið starfrækt. Margir starfskraftar hafa unnið í 

fyrirtækinu frá byrjun og búa yfir dýrmætri þekkingu á viðskiptavinum og hafa skilning á 

þeim þörfum sem til staðar eru. Þá þekkingu sem þarf í framleiðsluferlinu tekur tíma að 

öðlast en ekki er þó hægt að segja að erfitt sé að leika þessa hæfni eftir þar sem margir aðilar 

leika sama leikinn á markaði útivistarfatnaðar. Lykilatriði er að halda í þá hæfni sem skapast 

hefur í gegnum árin og þá má sérstaklega taka fram þá þekkingu sem safnast hefur saman í 

golfdeildinni en það er líklega sá partur af starfsemi fyrirtækisins sem samkeppnisaðilar eiga 

hvað erfiðast með að leika eftir. Þróun hefur átt sér stað á golffatnaðinum í samstarfi við 

landsliðsgolfara sem hafa styrkt vöruna með því að veita endurgjöf á hvað betur megi fara. 

Þessa kjarnafærni er mikilvægt að halda utan um með því að kenna og miðla til 

framleiðsluaðila og fylgja slíkum aðgerðum eftir í framleiðsluferlinu.  

Virðiskeðjan er tól sem mikilvægt er að sé vel skilgreind innan fyrirtækja og verður 

greint frá henni hér í framhaldi.  

 

5.2	   Virðiskeðjan	  	  

Michael Porter setti fram virðiskeðjuna (e. value chain) sem tæki til að greina leiðir til 

að auka virði viðskiptavina og veita þeim meiri ábata en ella. Hvert og eitt fyrirtæki er í raun 

samansafn aðgerða sem ætlað er að hanna, framleiða, markaðssetja, afhenda og styðja vörur 

sínar. Virðiskeðjan skiptir fyrirtækinu upp í níu stefnumarkandi aðgerðir og skiptir þeim svo 

upp í aðalaðgerðir og stuðningsaðgerðir. Markmið fyrirtækisins er að meta kostnað og hæfni 

hverrar aðgerðar og finna leiðir til að auka þann ábata sem þær veita og leita að 

samkeppnisyfirburðum (Christopher, 2004; Porter, 1998). 

Hér verður farið yfir virðiskeðju ZO-ON. 
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Eftir	  
þjónusta	  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á e 
Mynd	  5:	  Virðiskeðja	   

5.2.1	   Aðalaðgerðir 

Aðalaðgerðirnar eru fimm og skiptast niður í aðfangastjórnun, framleiðslu, dreifingu, 

markaðssetningu, sölu og þjónustu (Jeffs, 2008; Porter, 1980). Í þessum kafla verða 

aðalaðgerðirnar skilgreindar og tengdar við starfsemi ZO-ON.  
 

Aðfangastjórnun 

Aðfangastjórnun ZO-ON er ábótavant. Þrátt fyrir náið samstarf við birgja vantar upp á 

eftirlit í framleiðsluferlinu þar sem enginn fulltrúi ZO-ON er til staðar. Eigandi fyrirtækisins 

fer út tvisvar til þrisvar á ári til að heimsækja verksmiðjurnar og styrkja samstarf við 

framleiðsluaðila (Ísak Halldórsson, verkefnastjóri ZO-ON, munnleg heimild, 6. nóvember 

2012). ZO-ON framleiðir vörur sínar ekki sjálft heldur er keypt frá birgjum og framleiðslu á 

eigin hönnun úthýst til aðila erlendis. Því er mikilvægt að vera í góðu samstarfi við birgja og 

úthýsingaraðila til að auka skilvirkni í birgðahaldi og framleiðslu. Eftir því sem ZO-ON 

verður stærri kaupandi kemst fyrirtækið í betri aðstöðu til þess að auka náið samstarf við 

birgja og úthýsingaraðila þar sem hægt væri að auka sveigjanleika í framleiðslu og stytta 

biðtíma. Þetta leiðir af sér minni birgðakostnað og aukinn sveigjanleika til að bregðast við 

aukinni eftirspurn. Vegna þess hve fyrirtækið hefur verið starfrækt í stuttan tíma, starfsemi 

þess enn ekki það stór og framleiðslumagn ekki mikið þá er framleiðslukostnaður enn það hár 

að ekki er hægt að lækka einingarkostnað, sem skilar sér í hærra vöruverði. Innflutningur, 

vörugjöld og tollar eru stór hluti af vöruverði en þó alltaf lægri en það væri, ef vörurnar væru 

framleiddar hér á landi (Ísak Halldórsson, verkefnastjóri ZO-ON, munnleg heimild, 6. 

nóvember 2012). 

Innkaup	  

Tækniþróun	  

Mannauðsstjórnun	  

Innviðir	  fyrirtækis	  

Aðfanga	  
stjórnun	  

Framleiðsla	   Dreifing	  
Markaðs	  
setning	  og	  
sala	   	  

Aðalaðgerðir	  

Aukaaðgerðir	  

Fram
legð	  
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Framleiðsla 

Starfsemi ZO-ON felst fyrst og fremst í framleiðslu á hágæðaútivistarfatnaði þar sem 

notast er við flókin tæknileg efni. Fyrirtækið hefur tvo starfsmenn í hönnun á vörunum sem 

síðan eru framleiddar af öðrum aðilum. ZO-ON hefur verið starfrækt í útivistarbransanum í 

um 20 ár og býr því yfir mikilli reynslu og þekkingu. Fatnaðurinn hefur verið prófaður við 

hinar ýmsu aðstæður og miklar upplýsingar eru til um frammistöðu þeirra. Mikið virði er því 

í hönnunarferlinu sem hefur skilað sér í vönduðu vörumerki og góðu orðspori. Mikið er lagt 

upp úr því að prófa vörurnar og eru þá starfsmenn ZO-ON oftar en ekki nýttir og er því 

hönnunarferlið mest allt unnið af starfsmönnum og lítið um sérhæfingu starfa eða sjálfvirkni í 

framleiðslunni.  

 

Dreifing 

Aðalframleiðsla ZO-ON fer fram í Kína en aukahlutirnir svo sem rennilásar og þess 

háttar eru framleiddir í Japan og Taívan. Þegar framleiðsluferlinu líkur eru vörurnar fluttar 

með gámum til Íslands þar sem þeim er dreift í verslanir og útsölustaði ZO-ON víðs vegar 

um landið.  

 

Markaðssetning og sala 

Markaðssetning ZO-ON hefur verið af skornum skammti en það stendur nú til bóta og 

í haust fór ZO-ON af stað með markaðsherferð undir kjörorðinu „Lifðu“ en hún er hluti af 

því að auka vitund og sýnileika vörumerkisins. Umfjallanir í fjölmiðlun og tímaritum geta 

haft mikil áhrif og væri hægt að gera betur með því að nota almannatengsl með markvissri 

markaðssetningu. ZO-ON þarf að koma því betur frá sér fyrir hvað það stendur og út á hvað 

starfsemin gengur svo að almenningur eigi auðveldara með að setja vörumerkið fyrir sig 

þegar það ber fyrir augu þeirra. Góð leið til að bæta söluna væri að leggja vinnu í að auka 

virði varanna sem fyrirtækið býður upp á, meðal annars með auknum gæðum, aukinni 

þjónustu og lægri kostnaði. Vefsíða ZO-ON hefur verið í þróun undanfarin misseri en 

mikilvægt er að bæta enn betur um á því sviði þar sem tæknivitund fólks vex með hverjum 

deginum og er mikilvægt að viðmótið, sem mætir viðskiptavininum þegar hann lítur á 

heimasíðuna, sé traustvekjandi og framúrskarandi í gæðum.  
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Eftirþjónusta 

Þjónusta ZO-ON snýr helst að sölu hágæðaútivistarfatnaðar og hafa allir aðgang að 

því að versla við fyrirtækið sem hafa áhuga eða löngun til. Mikil tækifæri liggja í því að bæta 

eftirþjónustuna meðal annars með meiri samskiptum við viðskiptavini eftir að sölu er lokið. 

Til að mynda væri frábær eftirþjónusta að bjóðast til þess að endurnýja aukahluti svo sem 

rennilása og tölur endurgjaldslaust ef þeir gefa sig, eins að bæta upp fyrir galla í vöru. Ef 

eftirþjónusta er ekki góð eða henni ekki framfylgt eru miklar líkur á að slæmt umtal fari af 

stað um fyrirtækið sem getur skaðað orðspor fyrirtækisins.  
 

5.2.2	   Aukaaðgerðir 

Aukaaðgerðirnar eru fjórar; innkaup, tækniþróun mannauðsstjórnun og innviðir 

fyrirtækisins en þær styðjast við aðalaðgerðirnar. Hér verður þeim listað upp.  
 

Innkaup 

Þar sem hagkvæmni ZO-ON gagnvart birgjum og í innkaupasamningum er ábótavant 

ætti ZO-ON markvisst að stækka við sig til þess að auka samningsvald og ná hagkvæmari 

samningum. Fyrirtækið ætti þó að skoða þann möguleika að koma á nánara samstarfi með 

birgjum til að auka sveigjanleika og minnka birgðir.  

 

Tækniþróun 

Stöðug þróun er á fatnaði ZO-ON og notast er við hátækniefni við framleiðsluna. 

Vörurnar fara í gegnum viðamiklar prófanir og gæðastaðallinn er hár. Mikilvægt er að 

fylgjast vel með nýjungum í efnum á markaðnum til að vera stöðugt með framúrskarandi 

vörur sem uppfylla kröfur neytenda.  
 

Mannauðsstjórnun 

ZO-ON hefur ekki átt í neinum vandræðum með að halda í starfsfólk sitt og hefur góð 

menning skapast í fyrirtækinu. ZO-ON leggur mikið upp úr því að halda í uppruna sinn sem 

fjölskyldufyrirtæki og því er mikið traust og nánd við starfsmenn. Ekki hefur verið sett upp 

innranet en fyrirtækið heldur úti sameiginlegri facebook síðu fyrir allt starfsfólkið þar sem 

öllum helstu upplýsingum og fréttum er komið á framfæri. Starfsmannavelta fyrirtækisins er 

lítil en það er afar verðmætt fyrir fyrirtækið þar sem nokkurn tíma tekur að þjálfa nýja 
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starfsmenn og er kostnaðarsamt og tímafrekt. Afar mikilvægt er að afgreiðslufólk í verslunum 

ZO-ON sé vel upplýst um vörurnar og geti frætt viðskiptavini um ágæti þeirra, en reglulega 

er starfsmönnum kynntir eiginleikar og nýjungar varanna svo þeir séu vel upplýstir um ágæti 

þeirra.  
 

Innviðir fyrirtækisins 

ZO-ON er lítið fyrirtæki og þar af leiðandi eru boðleiðir einfaldar, skýrar og 

frjálslegar. Starfsmenn þekkja hlutverk sín og hvert þeir geta leitað eftir aðstoð. Þá er valdi 

dreift og starfsmönnum er treyst fyrir því að leysa vandamál sem upp koma. Eftir því sem 

fyrirtækið vex getur verið nauðsynlegt að koma á formlegra skipulagi og samskiptaferlum, 

sérstaklega ef fyrirtækið dreifist víðs vegar um heiminn seinna meir, til að halda skilvirkni 

uppi við framleiðslu og að nýjar upplýsingar og tækni nýtist öllum í fyrirtækinu. Menning 

fyrirtækisins er sterk og er ríkjandi viðhorf innan fyrirtækisins ,,hvernig sem viðrar“ þar sem 

lagt er upp með að starfsfólk hafi trú á að fatnaðurinn standist hina fjölbreytilegu veðráttu 

sem Ísland hefur upp á að bjóða.   
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5.3	   PEST-‐greining	  

PEST-greining er verkfæri sem nýtist við að greina þjóðhagslegt umhverfi 

fyrirtækisins og hvaða þættir fjærumhverfisins hefur áhrif á starfsemi fyrirtækisins. PEST 

greinir stjórnmálalegt, efnahagslegt, félagslegt og tæknilegt umhverfi fyrirtækja svo hægt sé 

að koma auga á þætti sem fela í sér tækifæri eða ógnir (Jeffs, 2008). 

  

5.3.1	   P	  -‐	  Stjórnmálalegt	  umhverfi	  

Stjórnmálalegt umhverfi í því landi sem fyrirtæki starfar getur haft gríðarleg áhrif á 

rekstur þess. Seint verður sagt að stjórnmál á Íslandi stuðli að því að halda framleiðslunni 

innan lands. Afnám innflutningstolla árið 1980 hafði þau áhrif að íslenskur fataiðnaður leið 

undir lok og innflutningur frá Austurlöndunum tók yfirhöndina. Miklar skattahækkanir hafa 

orðið síðustu árin og hafa þær haft miklar breytingar á íslenskt atvinnulíf. Hugsanleg 

innganga Íslendinga í Evrópusambandið hefur einnig verið umdeild og liggur ljóst fyrir að 

hún mun geta haft mikil áhrif á efnahagslífið en margir þættir stjórnarskrárinnar hafa verið 

skoðaðir og bornir saman við lög Evrópusambandsins (Alþingi, 2009). Augljóst er að skiptar 

skoðanir eru á inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þykir afar langsótt að við munum 

geta tekið upp evruna í nánustu framtíð. Ef þetta gengur eftir, þ.e. að Ísland gagni í 

evrópusambandið og takið upp evruna munu tollar og vextir lækka og þar af leiðandi verða 

íslenskar vörur ósamkeppnishæfar innfluttum vörum. 

 

5.3.2	   E	  -‐	  Efnahagslegt	  umhverfi	  

Viðskipti fyrirtækisins eiga sér stað á Íslandi, Kína og fleiri stöðum og því eru margar 

efnahagslegar hættur sem ber að varast sem geta auðveldlega haft áhrif á tekjur og eftirspurn 

eftir vörum og þjónustu. Þættir eins og verðbólga og vextir hafa mikil áhrif á eftirspurn eftir 

vörum ZO-ON. Í nóvember árið 2008 voru samþykkt lög á Alþingi um gjaldeyrisviðskipti 

þar sem viðskipti með gjaldeyri voru takmörkuð verulega. Samkvæmt lögum um 

gjaldeyrismál nr 87/1992 er bannað að stofna til lánasamninga, ábyrgða og annarra 

framseljanlegra fjármálagerninga án beinna viðskipta með vöru eða þjónustu. Í kjölfar 

þessara laga var erfitt fyrir fyrirtækin í landinu að flytja inn vörur sínar og vöruverð hækkaði 

stöðugt vegna tollahækkana. Ekkert lát virðist vera á verðhækkunum þrátt fyrir að eitthvað 

hafi slaknað á þessum gjaldeyrishöftum.  



	   36	  

5.3.3	   S	  -‐	  Félagslegt	  umhverfi	  

Fyrirtæki þurfa að skilgreina félagslegt umhverfi í því landi sem þau stunda viðskipti. 

Gera þarf grein fyrir dreifingu launa, neyslustefnu, viðhorfi til vinnu, menntunarstigi í 

landinu og kynjaskiptingu á vinnumarkaði og þróun þessara þátta. Kaupmáttur hefur rýrnað í 

kjölfar efnahagskreppunnar árið 2008 en það hefur haft áhrif á neyslu og þar af leiðandi 

afkomu fyrirtækisins. Íslensk veðrátta er köld og aðstæður geta verið erfiðar meira og minna 

allt árið um kring en búast má við úrkomu og vindum stóran hluta ársins. Slíkt veðurfar gerir 

það að verkum að fólk hefur þörf fyrir góðan útivistarfatnað sem ver þá gegn móður náttúru. 

Útivistarfatnaður er orðinn að tískuflík flestra og það þykir mjög flott að vera í dýrri og vel 

hannaðri flík dagsdaglega. Mikil þróun hefur átt sér stað í tísku útivistarfatnaðar sem hefur 

skapað fyrirtækjunum stóran sess í fatakaupum fólks um heim allan.  

Kaupmáttur hefur haft mikil áhrif á neyslu viðskiptavina en hann stóð í hámarki í 

ágúst 2007. Við bankahrunið rýrnaði kaupmátturinn um 13,8% þegar hann var í sem mestu 

lágmarki. Þrátt fyrir að kaupmáttur launa sé um 8% minni en þegar best lét árið 2007 hefur 

hann aukist á ný síðustu misseri og er um 6% meiri nú en í maí 2010 („Kaupmáttur launa 

hefur aukist“, 2011) Upplýsingar sem þessar gefa til kynna að laun fólks hafi hækkað frá 

efnahagshruni en það þýðir ekki að smásala hafi aukist því samkvæmt greiningu 

rannsóknarseturs verslunar hefur kortavelta Íslendinga erlendis aukist en það getur gefið 

vísbendingar um að Íslendingar beini kaupum sínum frekar til annarra landa þar sem verð er 

hagstæðara (Morgunblaðið, 2012). 

 

5.3.4	   T	  -‐	  Tæknilegt	  umhverfi	  

Rannsóknir, tækni og nýjungar, framleiðsla og flutningsleiðir eru afar áhrifamiklir 

þættir í tæknilegu umhverfi fyrirtækis. Margir aðilar keppast um bitann á útivistarmarkaðnum 

og því er enn meiri ástæða til þess að halda stöðugt áfram í þróun og rannsóknum á tækni og 

nýjungum. Afar mikilvægt er að ZO-ON sé vakandi fyrir nýjungum í tækni á efnum og fleiru 

sem tengist framleiðslunni til þess að halda í við samkeppnisaðila sína og jafnvel komast 

fram úr þeim og skapa sér þannig sérstöðu. Vegna kostnaðar við framleiðslu hafa nánast öll 

útivistarfyrirtækin farið sömu leið og flutt framleiðslu sína til útlanda í sparnaðarskyni. 

Framleiðsla ZO-ON fer fram í Kína sem og framleiðsla Cintamani en öll framleiðsla 

66°Norður fer fram í Lettlandi.  Vörur ZO-ON eru fluttar í gámum til landsins en það er 

hagkvæmasta flutningsleiðin sem fyrirtækinu býðst. 

 



	   37	  

6.	  	   Rannsóknin	  	  

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem notuð var við rannsóknina á 

staðfærslu ZO-ON á íslenskum markaði en notast var við eigindlega rannsóknaraðferð. Sú 

eigindlega rannsóknaraðferð sem notast var við voru rýnihópar (e. focus groups) en með 

þeim er áhersla lögð á að fá fram viðhorf og upplifun frekar en að mæla veruleikann. Greint 

verður frá vali á þátttakendum, gagnasöfnun, greiningu og úrvinnslu gagna. 

 

6.1	   Rannsóknaraðferð	  	  

Rannsókn þessi byggist á eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research) sem 

notast er við þegar leitast er eftir skoðunum og viðhorfum einstaklinga (Denzin og Lincoln, 

2000). Gagnlegt er að nota eigindlega rannsóknaraðferð þegar lítið er vitað um viðfangsefni 

sem rannsaka á. Rannsóknin á að greina gildi, venjur og viðbrögð þátttakenda. Eitt af 

einkennum eigindlegra rannsóknaraðferða er að þær byggjast á lýsandi rannsóknargögnum 

þar sem rannsakendur eru aðalrannsóknartækið (Sekaran, 2003). Í eigindlegum rannsóknum 

er gengið út frá því að þekking sé sameiginlegur skilningur sem þróast hefur í gegnum 

samskipti fólks (Denzin og Lincoln, 2000). Helstu aðferðir til gagnasöfnunar í eigindlegum 

rannsóknum eru þátttakandaathuganir, djúpviðtöl og rýnihópar en gögnum er safnað með 

kerfisbundnum, gagnkvæmum og huglægum aðferðum (Denzin og Lincoln, 2000). Viðtöl, 

sem gagnasöfnunaraðferð í rannsóknum, felast í beinum orðaskiptum milli rannsakanda og 

viðmælanda. Viðtölin eru því félagsleg athöfn þar sem samskipti milli rannsakanda og 

viðmælanda endurspegla samspil hegðunar, skynjana og tilfinninga (Sigríður Halldórsdóttir 

og Kristján Kristjánsson, 2003). Í rannsókninni voru rýnihópar notaðir og verður farið nánar 

út í samsetningu þeirra í næsta kafla.   

 

6.2	   Rýnihópar	  	  

Rýnihópar (e. focus groups) eða hópviðtöl eru ein tegund gagnasöfnunar í eigindlegum 

rannsóknum. Rýnihópar eiga sögu sína að rekja til ársins 1920 og voru það 

félagsvísindamenn sem notuðu þessa aðferð einna helst, einkum til að þróa mælitæki. Með 

árunum fór þessi aðferð að vera notuð í meira mæli í markaðsfræðum til að skilja þarfir og 

langanir neytenda og á síðustu tveimur áratugum hafa enn fleiri fræðimenn tileinkað sér þessa 

aðferð. Eigindlegri rannsókn er beitt til að fá betri skilning á viðhorfum og reynslu ákveðins 

hóps í garð ákveðins málefnis (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). 

Rýnihópar eru viðeigandi aðferð við öflun gagna í rannsóknaraðferðum og eru einnig notaðir 
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til þess að ná fram sem mestum skilningi á viðbrögðum viðskiptavina sem ekki næst jafn vel 

fram í spurningakönnunum. Með rýnihópum er hægt að safna saman margvíslegum gögnum 

frá mörgum aðilum á skjótan og ódýran hátt. Þetta er ein af fáum rannsóknaraðferðum sem 

byggist á samskiptum fólks og hópastarfi (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 

2003). Rýnihópar eru ólíkir öðrum hópum því að tilgangur þeirra er ekki að sækjast eftir 

sameiginlegu áliti hóps eða samþykki hans. Tilgangur með rýnihópum er að skoða 

mismunandi viðhorf og reynslu þátttakanda (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 

2003). 

Rýnihópur er samkoma 6–10 einstaklinga sem valdir eru af rannsakendum byggt á 

lýðfræðilegum og sálfræðilegum þáttum ásamt öðrum atriðum, þeir eru fengnir til að koma 

saman og ræða mismunandi málefni á ákveðnum tíma. Rannsóknarstjórnandi varpar fram 

spurningum sem byggjast á tilgangi rannsóknarinnar (Kotler og Keller, 2009). Í upphafi 

viðtals er mikilvægt að hafa spurningarnar frekar almennar en fikra sig svo nær kjarna 

viðfangsefnisins og enda á sértækara efni (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 

2003). 

 

6.3	   Kostir	  og	  gallar	  rýnihópa	  

Kostir rýnihóparannsókna er að aðferðin byggist á samskiptum fólks, hópastarfi og er 

sveigjanleg. Í umræðum rýnihópa geta komið fram upplýsingar sem ekki er hægt að fá fram 

með einstaklingsviðtölum (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). Það getur 

einnig verið kostur að þátttakendur geta svarað eins og þeir vilja en eru ekki bundnir við 

spurningalista og geta því mörg ólík sjónarhorn komið fram og umræðurnar orðið mjög 

fjölbreyttar. Madriz (2000) heldur því fram að spurningaform rýnihópa geri það að verkum 

að rannsakendur hafi minni völd yfir umræðuferlinu og það leiði til betri umræðna.  

Helstu ókostir rýnihópa eru þeir að umræður í hópum geta orðið ruglingslegar og 

gagnagreining getur reynst erfið. Ekki er hægt að fá eins mikla yfirsýn og stórar kannanir 

veita þar sem ekki er unnt að ræða nema fáar spurningar. Ekki er hægt að hafa eins mikla 

stjórn á rýnihópaviðtölum og hægt er að gera í einstaklingsviðtölum, því er mikilvægt að 

stjórnandinn sé fær og nái að stýra umræðunni vel. Niðurstöður rýnihópa hafa ekki 

alhæfingagildi (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). 
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6.4	   Þátttakendur	  

Einstaklingar eru valdir í rýnihóp sem samræmast tilgangi rannsóknarinnar og hafa 

einhver sameiginleg grundvallaratriði. Það getur verið til dæmis sameiginleg reynsla, aldur 

eða kyn (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). Rýnihópunum, sem haldnir 

voru í tengslum við ZO-ON, var skipt upp í tvo hópa af handahófi, annar hópurinn skipaði 

átta einstaklinga og hinn sex. Í upphafi var lagt upp með átta einstaklinga í báðum hópum en 

tveir forfölluðust í seinni hópnum. Þátttakendur voru þó innan þeirra marka sem telst vera 

hentugasti fjöldi fyrir rýnihópa. Hentugasti fjöldi eru 4–12 þátttakendur þar sem hópur með 

fjórum einstaklingum getur verið of lítill og hópur með 10–12 þátttakendum getur verið of 

stór og þá meiri líkur á að færri tjái sig í hópnum (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson, 2003). Þátttakendur mættu í Háskólann í Reykjavík þar sem hópviðtölin fóru 

fram í fundarherbergi seinni part dags. Boðið var upp léttar veitingar meðan á viðtölunum 

stóð og voru þátttakendur leystir út með gjafabréfum frá ZO-ON í lokin. Viðtölin stóðu að 

meðaltali yfir í einn og hálfan klukkutíma og voru þau tekin upp af rannsakendum svo að 

niðurstöðurnar fengjust skjalfestar en það er mikilvægt fyrir gagnasöfnun sem fjallað verður 

um í næsta kafla.  
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6.5	   Gagnasöfnun	  	  

Gagna var aflað með upptöku á samræðum rýnihópanna sem í framhaldi var skráð niður 

frá orði til orðs. Fyrir viðtölin var samin viðtalsrammi með 14 spurningum en 12–15 er 

hámarksfjöldi spurninga fyrir rýnihópa (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 

2003) (sjá viðauka A). Umræðuramminn var hafður til að leiða samræðurnar áfram og koma 

af stað umræðum um rannsóknarefnið. Umræðuramminn samanstóð af fimm almennum 

spurningum og níu spurningum sem tóku á rannsóknarefninu sjálfu. Í upphafi viðtalanna voru 

þátttakendur beðnir um að svara spurningalista með fjórum bakgrunnspurningum og svo 

spurningum sem tóku á viðhorfi þátttakenda til útivistarfatnaðar (sjá viðauka B). Fyrir 

viðtölin er mikilvægt að útbúa vel skilgreindan umræðuramma svo greining gagna gangi sem 

best.    

 

6.6	   Greining	  gagna	  

Greiningu ganga má skipta upp í þrjú stig. Fyrsta stigið fer fram á meðan viðtalinu 

stendur og þá þarf stjórnandinn að vera vakandi fyrir upplýsingum sem kunna að vera óskýrar 

og fá nánari útskýringar ef þörf krefur (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 

2003). Rannsakendur gripu ekki fram í fyrir þátttakendum heldur leyfðu umræðunum að 

fljóta áfram svo lengi sem þær áttu við viðfangsefnið. Annað stigið á sér stað strax að loknum 

viðtölum og þá er mikilvægt að stjórnendur setjist niður, beri saman bækur sínar og skrái þær 

athugasemdir sem upp koma í hugann (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 

2003). Þriðja stigið byggist á því að skoða viðtalið í heild sinni eftir að það hefur verið skráð 

niður frá orði til orðs. Greining gagnanna felst svo í að draga saman gögnin (e. data 

reduction) í meginþemu og undirþemu. Rýna verður í göngin út frá samhengi (e. context), 

orðanotkun, innra samræmi, styrkleika samræðna og nákvæmni í svörum (e. specifity) 

(Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). Rannsakendur unnu úr gögnum 

samkvæmt þessari aðferð og flokkuðu niðurstöður í yfirþemu og undirþemu. Gert verður 

grein fyrir niðurstöðum rannsóknar í kaflanum hér á eftir.  
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7.	  	   Niðurstöður	  	  

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar en tilgangur hennar var að kanna 

stöðu ZO-ON á íslenska markaðnum. Í rannsókninni var leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni: ,,ZO-ON og staðfærsla vörumerkisins á íslenska markaðnum“. Eins 

og fram kom í rannsóknarkafla hér að ofan voru fengnir þátttakendur í tvo rýnihópa en 

viðtölin voru tekin í Háskólanum í Reykjavík. Við greiningu gagna komu fram fjögur 

meginþemu og þeim fylgja nokkur undirþemu (sjá töflu 1). Niðurstöður rýnihópana, sem 

komu fram í þemunum, dýpka skilning og varpa ljósi á reynslu og viðhorf þátttakenda og 

svara þar með rannsóknarspurningunni sem lögð var fram í upphafi. Hér að neðan verða gerð 

skil á yfirþemum og undirþemum auk þess sem vitnað verður beint í orð þátttakenda en það 

er gert til að styðja niðurstöður og sýna fram á að þær endurspegli á trúverðugan hátt reynslu 

og viðhorf þátttakenda.  

 
Tafla	  1:	  Þemu	  sem	  greind	  voru	  út	  frá	  umræðum	  rýnihópa.	  
 

Yfirþemu   Undirþemu 

 

 

 

 

 

Vörumerkjavitund 

i.   Staðsetning á markaði 

ii.  Sýnileiki 

iii. Markaðssetning 

Vara i.   Hönnun 

ii.  Verð 

Ímynd i.   Fyrir hvað stendur fyrirtækið 

ii.  Upplifun 

Samkeppnisstaða i. Aðgreining 

ii. Jaðar 
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7.1	   Vörumerkjavitund	  
 

i. Staðsetning á markaði 

Margir þátttakendur voru sammála um að þau tengdu nafnið ZO-ON ekki við 

útivistarfatnað og vörumerkið kæmi þar af leiðandi ekki upp í hugann þegar útvistarfyrirtæki 

væru nefnd. Hópunum fannst ZO-ON vanta staðfærslu á markaði og vissu ekki fyrir hvað 

fyrirtækið stæði. Þeim fannst vanta skýra mynd af því hver sérstaða fyrirtækisins væri og 

hvað þeir hefðu viðskiptavinum sínum upp á að bjóða.  

 

,,Það vantar einmitt staðfærslu, ég hef ekki hugmynd um það hvað ZO-ON stendur 

fyrir, hvort það er gæði, verð eða hvað.“  

(Þátttakandi D) 

 

,,ZO-ON þarf að draga fram einhverja sérstöðu, hvað er það sem þeir eru að gera 

svona vel, þeir þurfa að segja okkur það.“ 

(Þátttakandi J) 

 

 

,,Mér finnst 66°Norður vera alveg íslenskt en ZO-ON og Cintamani finnst mér 

einhverra hluta vegna vera útlensk. Það kom mér mjög mikið á óvart fyrir einhverju síðan 

þegar ég komst að því að þetta væru íslensk fyrirtæki en þrátt fyrir það finnst mér enn í dag 

þetta vera eitthvað erlent dæmi.“ 

(Þátttakandi E) 

 

,,ZO-ON er númer þrjú í röðinni á útivistarmarkaðnum, á eftir Cintamani en 

66°Norður kemur fyrst.“ 

(Þátttakandi N) 
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ii. Sýnileiki 

Almennt voru þátttakendur á því að sýnileiki ZO-ON væri lítill. Mikill meirihluti 

hafði ekki hugmynd um hvað vörumerkið stæði fyrir og höfðu ekki orðið varir við það. 

Verslanir, vörumerki og markaðssetning hafa í gegnum árin ekki skilað sér til þátttakenda og 

því hefur ZO-ON ekki komið jafnt til greina við val á útvistarfatnaði.  

 

,,Ef ég tala fyrir sjálfan mig að þá hugsa ég fyrst um að fara í 66°Norður því allir 

aðrir gera það. Ætli það sé ekki út af því að þeir eru svo sýnilegir og auglýsa mjög mikið, 

þeir eru alls staðar og í öllum miðlum þannig það fer ekki framhjá neinum að 66°Norður er 

með flottar útivistarvörur og eru með mjög góða markaðssetningu. Ég til dæmis veit voða 

lítið um vörurnar frá ZO-ON”. 

(Þátttakandi M) 

 

,,Ég verð að segja eins og er að ég hef ekki munað eftir ZO-ON þegar ég hef þurft 

að kaupa eitthvað eða endurnýja útvistarfatnað.“ 

(Þátttakandi J) 

 

,,Þegar ég hugsa um ZO-ON þá finnst mér þeir hafa verið mjög lítið sýnilegir, 

maður hefur vitað af þessu merki en gleymt því svolítið eins og vörurnar hafi aldrei náð í 

gegn. Þeir eru þarna en hafa aldrei náð að verða þetta eftirsótta fyrirtæki.“ 

(Þátttakandi J) 

 

Tveir þátttakendur sem stunda golf þekktu vörumerkið þaðan og voru sammála að 

ZO-ON væri áberandi í framleiðslu á fatnaði fyrir þá íþrótt og að þeir hefðu orðið varir við 

vörumerkið á golfvöllum landsins. 

 

,,Ég hef verið mikið í golfi og þess vegna þekki ég vörumerkið og það kemur fyrst 

upp í hugann í gegnum golfið.“  

  

  (Þátttakandi I) 
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,,Ég hef aðallega séð vörumerkið úti á golfvelli, það hefur farið lítið fyrir því þess 

fyrir utan.“ 

(Þátttakandi I) 

 

,,Ég hef svo sem aldrei tengt ZO-ON við einhverja útivist og er nokkuð viss um að 

ef ég stundaði ekki golf myndi ég ekki vita hvað ZO-ON væri.“  

(Þátttakandi C) 

 

   

Þátttakendur voru óvissir hvar verslanir ZO-ON eru staðsettar og voru sammála um að 

þær eru ekki mjög sýnilegar og aðgreinanlegar. Í Bankastræti hafa opnað fjórar útvistarbúðir 

á sama stað og samkvæmt hópunum er ZO-ON ekki nægilega sýnilegt á þessari staðsetningu. 

Ásamt því er helstu samkeppnisaðila ZO-ON einnig að finna í Kringlunni og Smáralind. Upp 

kom umræða um hve slæmt það væri að ekki væri búð í hrauninu í Garðabæ þar sem 

höfuðstöðvar 66°Norður, Cintamani og Icewear eru. Mikið er um að viðskiptavinir keyri á 

milli þessara verslana til að kynna sér vörurnar og taka ákvörðun um kaup sín í stað þess að 

fara í Kringluna eða Smáralind þar sem áreiti er mikið.  

 

,,Ef ZO-ON er búðin sem er beint á móti Bónus í Kringlunni þá er hún rosalega 

óspennandi, einhver pínulítil búð, troðið í hana og ekkert spáð í útstillingu.“  

(Þátttakandi N) 

 

,,Í búðinni í Kringlunni þyrftu þeir að setja eitthvað flott skilti og eitthvað sem 

lokkar mann inn fyrir glerið.“ 

 

 (Þátttakandi J) 

 

,,Búðin í Smáralind er mjög flott, og er töluvert flottari en í Kringlunni, opin og 

aðlaðandi.“ 

 

 (Þátttakandi M) 
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,,ZO-ON þyrfti að vera með verslun þar sem þú getur lagt fyrir utan og komist beint 

inn í búðina. Þegar mig vantar útivistarfatnað, þá fer ég í Miðhraunið og kíki inn í allar 

útivistarverslanirnar þar.“  

(Þátttakandi D) 

 

,,Mér finnst Cintamani með einstaklega vel heppnaða búðarglugga utan frá, 

spennandi og vel uppstilltir og mér finnst það skipta miklu máli.“ 

(Þátttakandi N) 

 

iii. Markaðssetning 

Þar sem mikil samkeppni er á milli stærstu aðila á útivistarmarkaðnum er mikilvægt 

fyrir fyrirtækin að vera með öfluga markaðssetningu til að fá sem flesta viðskiptavini. 

Hóparnir voru almennt á þeirri skoðun að markaðssetning ZO-ON hafi ekki verið mikil 

undanfarin ár og þau því ekki tekið mikið eftir fyrirtækinu en eftir að markaðsherferð þeirra 

sem hófst í haust fór af stað hafi þau tekið eftir þeim og því um leið farið að hugsa um 

fyrirtækið. Sú eftirtekt sem rætt var um að hafi farið af stað eftir að auglýsingarnar birtust er 

afar jákvæð fyrir ZO-ON og gefur þeim forsmekk á það hve mikilvægar slíkar 

markaðsaðgerðir eru.  

 

,,Mér finnst svolítið eins og allir séu að leika sama leikinn hér, og það gengur ekki 

alveg upp.“ 

(Þátttakandi A) 

 

,,Ég held að þeir þurfi að bæta sig í markaðssetningu því að maður man hreinlega 

bara ekkert eftir þeim.“ 

(Þátttakandi J) 

 

,,Ég held að ZO-ON sé nú reyndar svolítið að sækja í sig veðrið, ég tók eftir því að 

þeir hafa verið að auglýsa mjög mikið undanfarið. Flottar auglýsingarnar frá þeim sem hafa 

verið á strætóskýlum og í sjónvarpinu.“ 

(Þátttakandi N) 

 

,,Ég verð að segja að fyrir þessar auglýsingar vissi ég ekki mikið um ZO-ON.“ 

(Þátttakandi M) 
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,,Þetta eru töff auglýsingar og þeir eru í rauninni að selja þér að það sé töff að 

vera úti í náttúrunni.“ 

(Þátttakandi N) 

 

„Mér finnst oft eins og við Íslendingar séum ekki markhópur útivistarfyrirtækjanna 

hér á landi.“  

(Þátttakandi B) 

 

 

,,Ég hélt að auglýsingaherferðin „Lifðu“ væri auglýsing frá Umferðarstofu.“ 

(Þátttakandi D) 

 

,,Ég hef bara aldrei séð auglýsingu í blaði né sjónvarpi frá þeim svo ég muni.“  

(Þátttakandi A) 

 

Markaðssetning á netinu hefur aukist gríðarlega síðustu ár í kjölfar Facebook, Twitter 

og fleiri samskiptasíðna. Almenningur í dag notar netið í miklum mæli og fleiri versla í 

gegnum netið i dag en áður fyrr. Neytendur vilja hafa gott aðgengi að vörum á þjónustu í 

gegnum netið og geta skoðað það úrval sem fyrirtækin bjóða upp á. Fyrirtæki sem eru með 

öfluga heimasíðu og eru virk á samskiptasíðum geta aukið vitund neytenda og orðið 

samkeppnishæfari á markaði. Hóparnir voru sammála því að samskiptasíður og heimasíður 

fyrirtækja skipuðu stóran þátt í vali þeirra á verslunum og þjónustu. Aðgengi á heimasíðu 

fyrirtækis þyrfti að vera gott og hægt væri að skoða vöruúrval á netinu. ZO-ON þarf að hafa 

öfluga heimasíðu sem uppfyllir kröfur viðskiptavina og gefur honum frábæra fyrstu upplifun 

á vöru og þjónustu.  

 

,,Ég er með strák sem að vinnur hjá ZO-ON á Facebook og hann er ansi duglegur 

að senda mér nýjungar og myndbönd svo ég hef verið svolítið inni í ZO-ON vörumerkinu í 

gegnum hann.“ 

(Þátttakandi M) 

 

,,Heimasíða ZO-ON er mjög fín, aðgengileg og úrvalið mjög flott.“ 

(Þátttakandi J) 
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7.2	   Vara	  
 

i. Hönnun 

Flestir þátttakendur voru á einu máli með að hönnun skiptir miklu máli þegar kemur 

að vali á útvistarfatnaði og henti vel við þær aðstæður sem nota á vöruna við. Það helsta sem 

þátttakendur leituðust eftir við val á útivistarfatnaði voru gæði og þægindi.  Fram kom að 

þrátt fyrir að gæðin séu það sem flestir leiti að, skipti það einnig máli að fatnaðurinn líti vel út 

og komi vel út á neytendanum. Margir þátttakenda minntust á að síddin á vörum ZO-ON væri 

ekki nógu góð, það er að segja að úlpurnar mættu vera síðari sem gefur til kynna að eitthvað 

vanti upp á í hönnun þeirra.  

 

,,Þetta má ekki bara vera ódýrt og gott heldur þarf þetta líka að líta þokkalega út. 

Ég vinn við að keyra útlendinga um hálendið og vil því versla mér ódýrari fatnað þar sem ég 

þarf að eiga mikið af honum en um leið vil ég líta vel út.“  

(Þátttakandi B) 

 

,,Ég hef stundum fengið lánaðar buxur hjá mömmu sem eru frá ZO-ON og þær 

reyndust mér helvíti vel á þjóðhátíð, það er smá fílingur í þeim eins og ég sé að fara í golf.“  

(Þátttakandi D) 

 

,,Mér finnst þeir geta bætt hönnun sína útlitslega séð.“  

(Þátttakandi F) 

 

,,Það þarf að fara saman gæði, þægindi og útlit.“ 

(Þátttakandi J) 

 

,,Það er mjög gott snið á fötunum frá ZO-ON, það er ekki bara fyrir eina gerð af 

manneskjum heldur er það fyrir mjóa, breiða og bara alla.“ 

(Þátttakandi K) 
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,,Mér finnst litapallettan frá ZO-ON ekki hafa verið neitt sérstaklega flott og einnig 

finnst mér úlpurnar hafa verið svolítið krakkalegar þannig að ég hef ekki alveg náð 

tengingunni við að ZO-ON eigi að vera hipp og kúl eða svona eins og Þórsmörk úlpan er. 

Hún er klassísk og hentar öllum hvort sem þú ert 18 eða 70 ára.“  

(Þátttakandi F) 

 

,,Ég var búin að leita lengi að útvistarbuxum sem myndu henta mér og ég fann þær 

hjá ZO-ON eftir mikla leit. Bæði snið og gæði, þær anda og það er ekki of heitt að vera í 

þeim og ekki of kalt, allt þetta hafði áhrif á valið ásamt verði. Ég er mjög ánægð með þær.“ 

(Þátttakandi L) 

 

,,Gæðin standast mínar kröfur en mér finnst þeir samt sem áður geta verið svolítið 

ódýrari.“  

(Þátttakandi B) 

 

„Mér finnst eins og þegar ég kaupi þessa vöru að ég sé ekki að kaupa það besta 

sem ég get fengið.“  

(Þátttakandi A) 

 

ii. Verð 

Þátttakendur voru sammála því að vöruverð á útvistarmarkaðnum sé orðið gríðarlega 

hátt og ekki fyrir alla að versla hjá stærstu útvistarfyrirtækjum landsins. Margir þátttakendur 

hafa því keypt útvistarfatnað sinn á útsölumörkuðum og fannst þeim mikilvægt að fyrirtækin 

bjóði upp á veglega útsölumarkaði. Töluðu nokkrir þátttakendur um að það vantaði fyrirtæki 

á markað sem væri með vörur á lægra verði en góð gæði.  

 

,,Ef það er þannig að fólk er að tala um að vörurnar hjá útvistarfyrirtækjunum séu 

svo dýrar að þá ætti ZO-ON að spýta í lófanna og verðleggja sig lægra þannig að við getum 

haldið áfram að kaupa okkur útvistarföt. ZO-ON ættu að gera okkur Íslendinga að þeirra 

markhópi.“ 

(Þátttakandi J) 

 

 



	   49	  

,,ZO-ON er með mjög góða útsölumarkaði og það er að finna allt, ekki bara eitthvað 

sem er 100 ára gamalt.“ 

 

 (Þátttakandi K) 

 

,,Það væri gott að geta keypt sér ódýran útivistarfatnað og eiga meira af honum.“  

 (Þátttakandi B) 

 

,,Mér finnst ZO-ON geta verðlagt sig lægra með annan markhóp í huga en það gæti 

fært þeim forskot á sínu sviði.“  

(Þátttakandi A) 

 

,,Ég held að það séu margir sem velja ZO-ON af því að þeir eru ódýrari.“ 

(Þátttakandi A) 

 

 

,,Ég fór á lagersölu ZO-ON og keypti mér úlpu og hún hefur reynst mér vel, ég 

mun klárlega fara aftur á útsölumarkað þeirra.“  

(Þátttakandi H) 

 

,,Þegar maður heyrir verð ZO-ON þá finnst manni það aðeins of hátt miðað við 

hvað þeir hafa verið stutt á markaðnum.“  

(Þátttakandi A) 

 

,, ZO-ON verður að halda sér í sambærilegum verðflokki til að fólk meti þetta sem 

sambærilega vöru við samkeppnisaðila.“ 

 

 (Þátttakandi A) 

 



	   50	  

	  

7.3	   Ímynd	  	  
 

i. Fyrir hvað stendur fyrirtækið 

Þegar fyrirtæki byggir upp vörumerki skiptir gríðarlegu máli að neytendur skynji fyrir 

hvað það stendur og tengi vörumerkið við vöruna sem boðið er upp á. Mikil vinna liggur að 

baki þeim árangri sem í þessu felst en fyrst og fremst felst þetta í skýrri stefnu, markvissri 

markaðssetningu og öflugum almannatengslum. Almennt kom fram í hópunum að ZO-ON 

vantaði að koma til skila fyrir hvað fyrirtækið stendur og hver uppruni þess er. Flestum 

þátttakendum  fannst ZO-ON vanta að skapa sér þessa sérstöðu á markaði.  

 

 

,,Í sambandi við þann mikla áhuga á 66°Norður, sem virðist ríkjandi í þjóðfélaginu, 

fór ég að hugsa hvort hægt sé að rekja hann til sjómanna, kannski er þetta svona sterk 

menning í okkur því við eigum sjómennina og eigum þennan fisk. ZO-ON og Cintamani eiga 

enga svona sérstaka sögu á bak við sig og það er enginn með þeim í þessu þeim til 

stuðnings.“  

 (Þátttakandi D) 

 

,,Cintamani, þeir eru búnir að stimpla sig inn í þetta jökladæmi og ég sé fyrir mér 

ef ég væri að fara að klifra eða í eitthvað adrenalíntengt þá myndi ég hugsa mér að fara og 

kaupa mér neongult ennisband í Cintamani. Ef ég ætlaði að vera klassapía í útivistargalla þá 

færi ég í 66°Norður en ég veit ekki hvað ég á að gera við ZO-ON, þeir hafa enga sérstöðu í 

mínum huga.“  

(Þátttakandi D) 

 

,,Mér finnst rosalega leiðinlegt með útivistarfyrirtækin á Íslandi hvað þau láta líta 

út fyrir að allt sé íslenskt, eða eins og framleiðslan fari fram hér í Ármúla.“  

(Þátttakandi B) 

 

,,Ég verð að segja að ZO-ON minnir mig alltaf á klaka eða ísjaka og það væri 

alveg hægt að ljúga því að mér að ZO-ON væri vatnsfyrirtæki. Ég sé aldrei fyrir mér föt eða 

það sem þeir bjóða greinilega upp á.“  

(Þátttakandi D) 
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ii. upplifun 

Sú upplifun sem viðskiptavinir fá af fyrirtæki er einn mikilvægasti þátturinn í því að 

laða til sín stóran viðskiptavinahóp. Ef upplifun ZO-ON er góð þá mun það veita fyrirtækinu 

ómetanlegan styrk sem endist í lengri tíma. Góð upplifun er afar dýrmæt og gleymist seint í 

hugum neytenda sem skilar sér í góðri sölu og viðskiptavinatryggð.  

 

,,Það virkar auðvitað vel að hafa Ara Magg að taka myndir fyrir þig og fá 

myndarlegan mann með þriggja daga skegg og hafa stórfengleg fjöll og landslag í baksýn. 

Þá skiptir flíkin minna máli og maður vill í raun kaupa þessa upplifun.“  

(Þátttakandi B) 

 

,,Ég myndi nánast segja að ZO-ON væri útlenskt því mér finnst það alls ekki vera 

íslenskt.“  

(Þátttakandi E) 

 

 

,,Mér finnst ZO-ON vera ungt og skemmtilegt.“ 

(Þátttakandi F) 

 

7.4	   Samkeppnisstaða	  
 

i. Aðgreining 

Í umræðum um það hvar ZO-ON stæði á markaðnum kom það í ljós að fólk setti 

66°Norður í efsta sæti, Cintamani í annað sæti og ZO-ON í það þriðja. Einhverjir töldu tvö 

síðarnefnd fyrirtæki vera jöfn á markaðnum. Einnig voru margir sem töldu góða hugmynd 

fyrir ZO-ON að leggja meiri áherslu á jaðarsport og nýta það sem einkenni vörumerkisins. 

Golfið er nú þegar það sem ZO-ON hefur lagt mestu áherslu á en hugsanlega væri hægt að 

ráðast í umfangsmeiri framkvæmdir í götufatnaðinum.  

 

,,Mér finnst ég verða að eiga 66°Norður úlpu en ég hugsa ekki þannig með ZO-ON 

úlpurnar.“  

(Þátttakandi F) 
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,,Mér finnst ZO-ON ekki nógu áberandi miðað við samkeppnisaðila sína, ég set þá 

alltaf við hliðina á Cintamani.“  

(Þátttakandi G) 

 

,,Ég held gæðalega að þeir séu sambærilegir Cintamani og 66°Norður en varðandi 

lúkkið og svona að þá séu þeir eftir á.“ 

(Þátttakandi F) 

 

ii. Jaðar 

Margir þátttakendur töldu góða hugmynd fyrir ZO-ON að leggja meiri áherslu á 

jaðarsport og nýta það sem einkenni vörumerkisins. Golfið er nú þegar það sem ZO-ON hefur 

lagt mesta áherslu á en hugsanlega væri hægt að ráðast í umfangsmeiri framkvæmdir í 

götufatnaðinum. Með því að einblýna á jaðarsport eykur ZO-ON líkur sínar á að aðgreina sig 

á markaði og skapa sér sinn sérstaka viðskiptavinahóp.  

 

 

,,Það sem ég held að vanti hjá ZO-ON er að fara meira út í jaðar, mér finnst þeir 

svolítið vera að stíla inn á einhvern hóp sem ég veit samt ekki hver er.“  

 (Þátttakandi D) 
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8.	  	   Umræða	  	  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknar sem fram komu í sjöunda 

kafla og þær túlkaðar en í ljósi þess að um eigindlega rannsókn er að ræða er ekki hægt að 

alhæfa um niðurstöðu hennar. Umræðan miðar að því að varpa ljósi á og svara 

rannsóknarspurningunni, tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar sem sett voru fram í 

upphafi. Við gerð eigindlegrar rannsóknar er að mörgu að huga og miklu máli skiptir í hvaða 

umhverfi viðtölin eru tekin (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003) en þau 

voru haldin í hlýlegu fundarherbergi þar sem boðið var upp á kaffi og huggulegar veitingar. 

Áhersla var lögð á að þátttakendum fyndust þeir velkomnir og að öllum liði vel. Uppsetning 

þessi er talin hafa haft áhrif á liðleika og áhugasemi þátttakenda sem stóðu sig frábærlega og 

skemmtu sér einnig afar vel. Rannsóknarspurningin er eins og áður hefur komið fram: ZO-

ON og staðfærsla vörumerkisins á íslenska markaðnum. Kaflanum er skipt niður í þau fjögur 

meginþemu sem fram komu í niðurstöðum rannsóknarinnar: vörumerkjavitund, vara, ímynd 

og samkeppnisstaða. 

8.1	   Umfjöllun	  um	  vörumerkjavitund	  

Í rannsókn okkar kom skýrt fram í báðum hópum að ZO-ON skortir sérstöðu á 

markaði og vissu þátttakendur því ekki almennilega fyrir hvað fyrirtækið stendur. Fram kom í 

hópunum að þátttakendur greindu sérstöðu hjá 66°Norður og Cintamani og vissu fyrir hvað 

þau fyrirtæki standa og ættu þau því auðveldara með að ná tengingu við fyrirtækin. Verslanir, 

vörumerki og markaðssetning hefur ekki skilað sér nægilega vel til þátttakenda í gegnum árin 

og finnst þeim sýnileiki ZO-ON lítill og gátu ekki almennilega greint hvar verslanir þeirra 

væri að finna. Þátttakendur voru flestir á því að markaðsherferð ZO-ON, sem farið var af stað 

með í haust, hafi verið áberandi og vel gerð. Einnig kom fram að í kjölfar þessarar herferðar 

hafi nokkrir þátttakendur farið að hugsa um fyrirtækið sem þeir höfðu ekki gert áður. Allir 

þátttakendur voru þeirrar skoðunar að ZO-ON þyrfti að auglýsa mun meira og kynna 

fyrirtækið svo að tekið væri eftir þeim og meira vitneskja yrði um þá. 

Syllumarkaðssetning (e. niche marketing) er ein leið sem ZO-ON gæti nýtt sér til að 

aðgreina sig frá samkeppnisaðilum á markaði. Kotler (2003) bendir á að helsta ástæðan fyrir 

að syllumarkaðssetning sé eins arðbær og raun ber vitni sé sú að fyrirtæki sem sérhæfa sig í 

syllumarkaðssetningu enda á því að þekkja viðskiptavini sína svo vel að þau ná að koma 

betur til móts við þarfir þeirra. ZO-ON þurfa að vera mjög sýnilegir á markaði í gegnum 

markaðssetningu og almannatengsl til að auka vitund neytenda á fyrirtækinu.  
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8.2	   Umfjöllun	  um	  vöru	  	  

Ef niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar má lesa út að þátttakendum finnst vanta 

upp á hönnun ZO-ON en margir töldu vöruna ódýrari en raun ber vitni og röktu þá upplifun 

til hönnunar og útlits varanna. Einnig kom skýrt fram hve ósáttir þátttakendur eru með 

verðlagningu á útivistarvörum á Íslandi. Út frá þeirri umræðu spratt sú hugmynd að tækifæri 

væri fyrir ZO-ON að einblína á að bjóða Íslendingunum upp á lægra verð og skapa sér þannig 

sinn markhóp. Slík aðgerð gæti þó verið áhættusöm þar sem varan gæti misst mark sitt í 

hugum neytenda við verðlækkun auk þess sem stækka þyrfti starfsemi fyrirtækisins 

umtalsvert til þess að hægt sé að ná verði niður. Einhverjir höfðu orð á því að varan mætti 

ekki bara vera ódýr og góð heldur væri nauðsynlegt að hún kæmi vel út á einstaklingnum og 

fylgdi öllum helstu tískustraumum. Þeir þátttakendur, sem höfðu átt vörur frá ZO-ON, voru 

yfir heildina séð ánægðir með gæði hennar og sögðu hana standast allar helstu kröfur sem 

útivistarfólk setur fyrir slíkan fatnað. Þau atriði sem stóðu því upp úr voru að bæta þyrfti útlit 

vara sem og lækka verð þar sem þátttakendur skynjuðu illa virði varanna. Mikil ánægja var á 

meðal þátttakenda hvað varðar lagersölur eða útsölumarkaði útivistarfyrirtækja á Íslandi en 

það er góð vísbending um atriði sem ZO-ON getur bætt úr ef þeir auka umsvif sín seinna 

meir. Til að mynda gætu þeir boðið upp á útsölumarkað allan ársins hring eins og stærstu 

samkeppnisaðilarnir gera þar sem slíkir markaðir fara sífellt vaxandi í vinsældum og gæti það 

fært ZO-ON enn frekari velgengni. Þeir þátttakendur sem stunda mikla útivist eða vinna við 

harðar veðurfarslegar aðstæður höfðu orð á því að gott gæti verið að kaupa sér ódýrari 

gæðaútivistarfatnað á góðu verði og eiga meira af honum. Einn þátttakandi hafði orð á því að 

það skipti hann ekki miklu máli frá hvaða fyrirtæki útivistarflíkin væri svo lengi sem hún 

uppfyllti kröfur hans og væri eins góð og hann vildi hafa hana. Merkið skipti því minna málið 

hjá þessum einstaklingi en greinilegt er að mikill minnihluti hugsar svona og því þarf að 

einblína á að komast að því hvaða þörf er til staðar á markaðnum.  
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8.3	   Umfjöllun	  um	  ímynd	  

Mikilvægt er fyrir ZO-ON að byggja upp góða ímynd af fyrirtækinu til að laða til sín 

fleiri viðskiptavini, halda í núverandi viðskiptavini og auka ánægju þeirra á fyrirtækinu. 

Fyrirtækjaímynd er hugrænt hugtak og jákvæð ímynd getur aukið sölu í gegnum aukna 

ánægju viðskiptavina og tryggð þeirra við fyrirtækið (K. H. Kim, Jeon, Jung, Lu og Jones, 

2012). Þar sem ímynd er samansafn huglægra gilda og rökrænna ferla þá hafa bæði 

utanaðkomandi og innri þættir áhrif á ímyndina. Innri þættir eru samansafn persónulegra 

eiginleika á meðan utanaðkomandi þættir vísa til eiginleika vörunnar og ímyndar 

upprunalands hennar (Koubaa, 2008). Fram kom í rannsókninni að þátttakendum fannst 

mikilvægt að vita uppruna fyrirtækis og vita fyrir hvað fyrirtækið stendur. Nokkrir aðilar í 

hópunum tengdu 66°Norður við sjómennsku þar sem fyrirtækið hafi í upphafi framleitt fatnað 

fyrir þann markhóp. Þeim fannst 66°Norður hafa sterka stöðu þar sem fyrirtækið á sér langa 

sögu og þátttakendur vissu sögu fyrirtækisins og uppruna. Einnig kom fram að nokkrir 

þátttakendur tengdu Cintamani við jökla- og adrenalínsport. Þátttakendum fannst þeir 

greinilega geta greint uppruna þessa fyrirtækja, hvað þau standa fyrir og höfðu ákveðna 

upplifun af þeim. Almennt gátu þátttakendur ekki tengt útvist við nafnið ZO-ON og skoðanir 

leiddu í ljós að það væri vegna þess að upplifunin af nafni fyrirtækisins virkaði erlent og 

nokkrir þátttakendur vissu ekki að um íslenskt fyrirtæki væri að ræða. Upplifun flestra 

þátttakenda var að ZO-ON væri ungt og skemmtilegt fyrirtæki sem ætti mikla möguleika á 

næstu árum ef rétt er farið að, til að mynda með því að vekja upp meiri vitund á vörumerkinu 

og auka upplifun neytenda sinna, til dæmis með almannatengslum.  

Almannatengsl (e. public relations) er sá hluti stjórnunar innan fyrirtækis sem leggur 

grunn að og viðheldur gagnkvæmum hagsmunatengslum á milli fyrirtækis  og almennings. 

Velgengni eða misför fyrirtækis veltur síðan á þeim hagsmunatengslum (Cutlip, Center og 

Broom, 2000). Helstu tæki og tól sem notuð eru við almannatengsl eru til dæmis 

fjölmiðlatengsl, viðburðir, þátttaka í góðgerðarmálum, styrkveiting og vefsíða.  ZO-ON ætti 

að leggja töluverða áherslu á að auka almannatengsl sín og gæti nýtt sér fjölmiðlatengsl og 

aðkomu að viðburðum. Til að mynda gætu þeir sett upp áberandi auglýsingar í tengslum við 

viðburði tengda útvist og ferðaþjónustu á Íslandi líkt og þeir hafa gert í kringum golfíþróttina. 

Styrkveitingar geta gefið gott tækifæri til að koma nafni fyrirtækisins á framfæri en það er 

hlutur sem ZO-ON þarf að leggja áherslu á. Þátttaka í góðgerðarmálum vekur oft upp 

jákvæða umfjöllun um ímynd fyrirtækja og gefa rannsóknir til kynna að slík starfsemi sé 
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mikilvæg fyrir fyrirtæki og afar áhrifarík í almannatengslum. Mjög mikilvægt er að allt 

markaðsefni gefi réttar upplýsingar um vöruna og vörumerkið. Ef svo er ekki verður 

viðskiptavinurinn fyrir vonbrigðum og upplifun hans af vörumerkinu verður neikvæð 

(Zeithaml og Bitner, 2003). 

Ef viðskiptavinir skynja aukin gæði á vörum ZO-ON eru þeir líklegri til að þróa með 

sér sterkara dálæti á henni og verða þar í framhaldi tryggari fyrirtækinu og vörunni. Þetta 

getur leitt til þess að viðskiptavinir ZO-ON endurtaki kaupin sem kemur jákvæðari upplifun 

þeirra á vörunum á framfæri til annarra hugsanlegra viðskiptavina (Lilien, Rangaswamy og 

Bruyn, 2007). 

 

8.4	   Umfjöllun	  um	  samkeppnisstöðu	  

Með því að vera meðvitaður um eiginleika og þann ávinning sem neytendur hafa af 

vörunni mun verðmæti aukast og samkeppnisforskot nást yfir samkeppnisaðila (Rocha, 

Hammond og Hawkins, 2005). Rýnihóparannsóknin studdi niðurstöður könnunar sem 

framkvæmd var af MMR fyrir ZO-ON árið 2009 en þátttakendur voru einróma um að þeir 

staðsettu ZO-ON í þriðja sæti á eftir 66°Norður og Cintamani á íslenska útivistarmarkaðnum. 

Þátttakendum þótti ZO-ON ekki nógu áberandi miðað við samkeppnisaðila sína og töldu þá 

geta gert betur í að vekja vitund á vöru sinni. Talað var um að löngunin í vöruna væri ekki 

nægileg, einum þátttakanda fannst hann einhverra hluta vegna verða að eiga 66°Norður úlpu 

en sagðist ekki bera sömu tilfinningar um úlpu frá ZO-ON. Umræða komst af stað um að 

þrátt fyrir að þeir hefðu ekki náð þeirri stöðu í huga neytenda að þeir verði að eignast flík frá 

ZO-ON að þá séu þeir sambærilegir hvað varðar gæði en eitthvað vanti þó upp á útlit varanna. 

Þó verður  að taka fram að það er nánast ómögulegt að ná þeirri stöðu að neytandanum finnist 

hann hreinlega verða að eiga flík frá fyrirtækinu, þá sérstöðu tekur fjöldamörg ár að vinna 

upp og verður að líta til þeirrar reynslu og árafjölda sem 66°Norður hefur haft til þess að 

skapa sér þennan sess í huga neytenda. Þeir hafa einfaldlega forskot á önnur fyrirtæki vegna 

þess hve gott orðspor þeir hafa. Rætt var um þann möguleika fyrir ZO-ON að færa sig meira 

út í jaðarsportin og sinna þar markhópum sem hafa þörf fyrir meira framboð á vörum sem 

tengjast svo sem snjóbrettaiðkun, klifur, fjallahjólreiðar, kajaksiglingar og köfun. Ekki þótti 

nógu skýrt hver markhópur ZO-ON er og var mikil umræða um það að þeir væru að keppa á 

nákvæmlega sömu sviðum og samkeppnisaðilarnir.  

ZO-ON hafa í gegnum árin verið framarlega í framleiðslu á golffatnaði miðað við 

samkeppnisaðila sína. Þar sem golfið er vaxandi íþrótt sem þeir framleiða nú þegar fyrir er 
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miklir möguleikar fyrir fyrirtækið að auka framboð sitt og þróun gagnvart neytendum sínum í 

golfinu og skapa sérstöðu á því sviði, sem mun geta skapa þeim samkeppnisforskot. ZO-ON 

er í nánu sambandi við Golfsamband Íslands og gæti því nýtt sér þann styrkleika líkt og 

66°Norður hefur með framleiðslu á sjóklæðafatnaði til aðgreiningar. Þessi feiknarstóri 

markhópur gefur vísbendingu um mikla þörf á golfmarkaðnum sem ZO-ON gæti lagst í 

aðgerðir með og gert að sinni sérstöðu.  

Hingað til hefur ZO-ON keppt á rauðum sjó, en þar sem lítil tækifæri eru á 

aðgreiningu vegna mikillar samkeppni er góður punktur að þeir gætu nýtt sér bláan sjó eins 

og fram kom í kafla þrjú til að aðgreina staðfærslu sína og skapa sér sérstöðu á markaði. Sú 

aðgerð felst í því að reyna að sigra samkeppnisaðila sína með því að finna sér markaðsrými 

sem enginn þeirra uppfyllir eða nota nýsköpun til að skapa nýja eftirspurn sem fyrirtækið 

myndi svo svara með þjónustu sinni. Við innleiðingu fyrirtækja á bláum sjó er ráðlegt að 

notast sé við fjögurra aðgerða rammann sem Kim og Mabourgne settu fram (W. C. Kim, 

2005). 
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9.	  Lokaorð	  

Rannsóknin sýndi greinagóða mynd af áherslum ZO-ON í dag og hvaða þáttum þeir 

þurfa að vinna í til að efla fyrirtækið. Rýnihóparnir sem voru við rannsókn þessa verkefnis 

gáfu skýrar og markvissar lýsingar á starfsemi ZO-ON og létu í ljós gagnlegar skoðanir á 

úrbótum. Eins og fram hefur komið voru notuð helstu greiningartæki í stefnumótun fyrirtækja 

til að finna þá staðfærslu sem fyrirtækið ætti að móta. ZO-ON ætti að leggja áherslu á að fara 

í ítarlega og mikla stefnumótunarvinnu sem listuð hefur verið í verkefni þessu þar sem ytri og 

innri þættir eru vel skilgreindir og gefa fyrirtækinu góða mynd af starfseminni og hvaða 

stefnu skuli taka. Ef ZO-ON nýtir sér þau tæki, tól og niðurstöður sem komið hafa fram ættu 

þeir að geta náð góðri staðfærslu á íslenskum markaði sem eykur líkur á 

samkeppnisforskoti.   
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11.	  Viðaukar	  
	  

11.1	  Viðauki	  A:	  Umræðurammi	  fyrir	  rýnihópa	  

Við munum byrja á að spyrja ykkur almennra spurninga og svo munum við þrengja 
umræðuefnið eftir því sem á líður. Verið óhrædd við að láta skoðanir ykkar í ljós því það er 
það sem við erum að leifast eftir.  
 
Almennt 
1.  Hvaða útivistarmerki kemur fyrst upp í huga ykkar? ( og þá afhverju?) 

- Hvað finnst ykkur einkennandi fyrir það merki?  
 
2. Eftir hverju leitið þið við val á úvitstarfatnaði?  
 - gæði 
 - verð 
 - merki 
 - hönnun 
 - afhverju ? 
 
3. Hvaða útivistarmerki hafið þið helst verslað í gegnum tíðina ?  
(og þá af hverju?) 
 
4. Hvaða útivistarflík hafið þið einna helst not fyrir hér á landi ?  
 Afhverju ? 
 
5. Eru einhverjar þarfir eða kröfur sem útivistarfyrirtækin á íslandi eru ekki að uppfylla að 
ykkar mati?  
  
 
Um ZO-ON 
6. Hvað kemur fyrst upp í huga ykkar þegar ZO-ON er nefnt ? (og afhverju?) 
 
 
7. Hafið þið orðið vör við vörumerkið ZO-ON ? 
 - hvar þá helst ?  
 
8. Nú langar mig til þess að biðja þá sem hafa átt vöru frá ZO-ON að rétta upp hönd ? 
 - ef já, hvernig reyndist varan ? 
 - ef já, væri þú til í að eiga fleiri vörur frá ZO-ON?  
 - ef nei, gætuð þið hugsað ykkur að eiga vörur frá ZO-ON? 

af hverju ? 
 
9. Finnst ykkur verð ZO-ON í samræmi við gæði varanna ? 
 
10.  Myndu þið íhuga að kaupa flík frá ZO-ON jafnmikið og frá samkeppnisaðilum? 
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11. Hver er ykkar ímynd á ZO-ON ? 

afhverju? 
 
12. Hvar finnst ykkur ZO-ON vera staðsett á útivistarmarkaðnum ? 
 - finnst ykkur það sambærilegt samkeppnisaðilum sínum ? 

- hvaða útivistarfyrirtæki er sambærilegt ZO-ON ? 
 afhverju ?  
 
13. Finnst ykkur  ZO-ON geta gert eitthvað öðruvísi eða betur en samkeppnisaðilar sínir? 
( og hvað þá helst? ) 
 
14. Hvað myndi fá ykkur til að kaupa ZO-ON ? 
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11.2	  Viðauki	  B:	  Spurningalisti	  fyrir	  rýnihópa	  

Kæri þátttakandi,  

Könnun þessi er unnin sem hluti af Bs ritgerð okkar í viðskiptafræði við Háskólann í 

Reykjavík. Þátttaka þín er mikilsmetin en það tekur örfáar mínútur að svara þessum 

spurningum í upphafi þessa fundar. Svör verður ekki hægt að rekja til svarenda og fyllsta 

trúnaðar verður gætt. 

 
I. Hluti 

Í þessum hluta ert þú beðinn um að svara örfáum bakgrunnsspurningum sem notaðar verða 

við úrvinnslu rannsóknarinnar.  

 

1. Hvert er kyn þitt ? 

 Karl 

 Kona 

 

2. Hver er aldur þinn ? 

  20-25 ára 

  26-31 ára 

  32-37 ára 

  38-43 ára 

  44-49 ára 

  50 ára og eldri 

 

3. Hver er hjúskaparstaða þín ? 

  Einhleyp(ur) 

  Í sambandi 

  Gift(ur) 

  Fráskilin(n) 
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4. Hvert er hæðsta menntunarstig sem þú hefur lokið ? 

  Grunnskólapróf 

  Stúdentspróf  

  Iðnmenntun 

  Háskólapróf 

  Framhaldsmenntun á Háskólastigi 

  Annað 

 

II. Hluti 

Í þessum hluta ertu beðin(n) að segja til um hversu vel eða illa þér finnst viðeigandi atriði 

eiga við útivistarmerkið ZO-ON og vörur þess. Ekki er gert ráð fyrir að þú hafir fulla 

þekkingu á þessum atriðum heldur er verið að leita eftir því hvað þér finnst og hvað þú telur.  

 
     (1 = á mjög illa við / 5 = á mjög vel við)  

 

1.Tíska og hönnun   1 2 3 4 5 Veit ekki 

2. Gæði    1 2 3 4 5 Veit ekki 

3. Hagstætt verðlag   1 2 3 4 5 Veit ekki 

4. Jákvæð ímynd og orðsporð  1 2 3 4 5 Veit ekki 

5. Góð þjónusta    1 2 3 4 5 Veit ekki 

6. Góður sýnileiki verslana   1 2 3 4 5 Veit ekki  

7. Gott aðgengi verslana    1 2 3 4 5 Veit ekki 

8. Gott úrval vara    1 2 3 4 5 Veit ekki 
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III. Hluti 

Í þessum hluta ertu beðin(n) að segja til um hversu miklu/litlu máli eftirfarandi atriði skipta 

þig við kaup á útivistarfatnaði.  

 
     (1 = mjög litlu máli / 5 = mjög miklu máli)  
 
1.Tíska og hönnun   1 2 3 4 5 Veit ekki 

2. Gæði    1 2 3 4 5 Veit ekki 

3. Hagstætt verðlag   1 2 3 4 5 Veit ekki 

4. Jákvæð ímynd og orðsporð  1 2 3 4 5 Veit ekki 

5. Góð þjónusta    1 2 3 4 5 Veit ekki 

7. Gott aðgengi verslana    1 2 3 4 5 Veit ekki 

8. Gott úrval vara    1 2 3 4 5 Veit ekki 

  
 
 

Takk fyrir! 
 
	  
	  


