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Útdráttur 

Á undanförnum árum hefur mikil vakning átt sér stað í reiðhjólamennsku á Íslandi. 

Reiðhjólaumferð á morgnana er orðin algeng sjón og sífellt fleiri nota reiðhjól sem 

samgöngutæki allt árið um kring. Hjólreiðar eru þannig orðnar hluti af lífsstíl hjá 

mörgum og eins eru margir farnir að keppa í greininni. Þessi viðsnúningur í 

hjólreiðamenningu landans vakti áhuga höfundar á því að skoða ímynd þeirra 

reiðhjólavörumerkja sem eru á markaðnum í dag. Markmið verkefnisins er því 

naflaskoðun á vörumerkjum og þeim þáttum sem tengjast þegar verið er að byggja upp 

vörumerki, koma því á framfæri og viðhalda áhuga viðskiptavina. 

Eftir skoðun á framboði reiðhjólavörumerkja var ákveðið að skoða sex vörumerki, 

kanna markaðshlutdeild þeirra sem og ímynd. Einnig hverju reiðhjólaáhugamenn væru 

að leita eftir við val á reiðhjóli og hvað það væri sem skipti máli í þeim efnum. 

Vörumerkin sem urðu fyrir valinu voru CUBE, GIANT, MONGOOSE, SCOTT, SPECIALIZED 

og TREK. Útbúinn var spurningalisti og voru spurningarnar þess eðlis að setja átti upp 

vörukort til að sjá stöðu vörumerkjanna á markaðnum. Slóð inn á spurningalistann var 

sett á vefsíðu Fjallahjólaklúbbsins og einnig send á alla á póstlistanum hjá þeim með 

reglulegu fréttabréfi þeirra. Höfundur gerðist meðlimur í hóp á Facebook er kallast 

Reiðhjólabændur og var slóðin sett þar inn við góðar viðtökur. Einnig var slóðin send á 

háskólanemendur í þeirri von um að auka svarhlutfall sem heppnaðist ekki. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að TREK mældist með bestu ímyndina 

miðað við staðsetningu á vörukortinu þegar kemur að gæðum og góðri endingu. TREK 

var líka tengt við hinn almenna reiðhjólamann og gefur það vörumerkinu ákveðna 

breidd af viðskiptavinum. Einnig mældist TREK með mesta markaðshlutdeild af 

vörumerkjunum samkvæmt rannsókninni og SPECIALIZED þar á eftir. SPECIALIZED 

mældist þó með hæsta meðaltal þegar spurt var um hvaða vörumerki yrði fyrir valinu ef 

þátttakandi keypti sér reiðhjól í dag. 
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1  Inngangur  

Sterk vörumerki eru ein mikilvægasta óáþreifanlega eign fyrirtækja (Keller og Lehmann, 

2006). Markmið þessa verkefnis er að rýna í þá þætti sem þarf að hafa í huga þegar 

vörumerki eru annarsvegar. Ákveðið var að skoða reiðhjólavörumerki og sjá hvaða 

ímynd reiðhjólaáhugamenn hafa á þeim. Farið verður yfir skilgreiningu á hugtakinu 

vörumerki og hvernig á að byggja upp vörumerki. Hvað þarf að hafa í huga s.s. þekkingu, 

vitund, auðkenni, aðgreiningu, virði vörumerkisins og ímynd þess. Einnig er farið yfir 

hvernig viðskiptavinurinn upplifir vörumerkið þegar hann hugsar um það og hvaða 

eiginleikum hann leitar eftir við val á vörumerki. Valin voru sex reiðhjólavörumerki 

CUBE, GIANT, MONGOOSE, SCOTT, SPECIALIZED og TREK og gerð var ímyndarmæling á 

eiginleikum og atriðum sem hægt var að tengja við reiðhjól. Niðurstaðan svo sett upp í 

vörukort til að sjá stöðu reiðhjólavörumerkja á markaðnum í dag. Vörumerkjavirði er 

mikilvægt fyrir fyrirtæki og sýnt hefur verið fram á að ímynd vörumerkis hefur einna 

mest áhrif á val viðskiptavina á vörumerki (Aaker, 1991).  

Samkvæmt upplýsingum á vefsíðu Hagstofu Íslands (hagstofan.is) náði innflutningur á 

reiðhjólum hámarki árið 2008 en það ár voru flutt inn alls 28.034 reiðhjól. Skoðað var 11 

ára tímabil frá árinu 2001 fram til ársins 2012. Á þessum tölum er ljóst að bæði var 

heilsuvitund í þjóðfélaginu að aukast sem og bensínverð farið að hækka og hafa áhrif á 

efnahag heimilanna. Innflutningur minnkaði talsvert árið 2009 og voru þá einungis flutt 

inn 14.926 reiðhjól. Innflutningur hefur ekki náð sér upp aftur og má tengja það við þær 

breytingar sem hafa átt sér stað á síðustu árum eftir bankahrun. Mikil vakning á 

reiðhjólamennsku hefur átt sér stað undanfarið og eru reiðhjól orðin valkostur sem 

samgöngutæki allt árið um kring. Einnig hefur áhugi á reiðhjólum til útvistar og 

hreyfingar aukist verulega sem og þátttaka í hjólreiðakeppnum. Að mati höfundar var 

því áhugavert að skoða reiðhjólavörumerki til að gera grein fyrir eftir hverskonar 

eiginleikum viðskiptavinir leita eða vilja upplifa þegar þeir velja sér reiðhjól.  

Verkefnið byrjar á því að fjalla um fræðilega tengd atriði með tilliti til vörumerkis og 

vörukorts. Ítarlega verður farið yfir skilgreiningu á vörumerki, þekkinguna þ.e. 

vörumerkjavitundina og vörumerkjaímyndina. Lesendur verða leiddir í gegnum hvernig 
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vara á að auðkenna sig og verður virðiskeðjan notuð til að skoða skrefin í því. Í kjölfarið 

verður tekið fyrir vörumerkjavirði þ.e. hvernig vörumerkið getur myndað virði fyrir 

skipulagsheild og er CBBE líkanið notað til túlkunar. Í lok fræðilega kaflans verður farið 

yfir tengslin sem myndast milli viðskiptavinar og vörumerkis. Þar sem ákveðið var að 

skoða ímynd reiðhjólavörumerkja þótti við hæfi að fjalla stuttlega um sögu reiðhjólsins í 

næsta kafla, uppruna og þróun þess í mjög grófum dráttum. Hvenær það kom fyrst til 

Íslands og menninguna sem myndast hefur í kringum hjólreiðar nú á síðustu misserum. 

Því næst er kafli um aðferðarfræðina og verður farið yfir hverjir tóku þátt í rannsókninni, 

mælitækið útlistað sem í þessu tilfelli var spurningalisti og framkvæmdina sjálfa. Seinni 

hluti verkefnisins fjallar svo um þær niðurstöður sem fengust út úr þeirri rannsókn sem 

framkvæmd var þ.e. hvaða reiðhjólavörumerki af þeim sex sem voru skoðuð hafði besta 

ímynd.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður byrjað á að skilgreina vörumerki. Gerð verður grein fyrir því hvað 

þarf að gera til þess að vörumerki fangi hjarta neytanda. Til að geta gert það verður farið 

yfir hvernig neytendur skapa hinum ýmsu vörumerkjum þekkingu, vitund og ímynd. 

Einnig hvernig vörumerki aðgreina og auðkenna sig á markaðnum, það verður sýnt með 

því að fara í gegnum CBBE módelið og virðiskeðjuna. Þá er hægt að sjá hvernig virði 

getur myndast þegar vörumerki er annars vegar. Að lokum verður farið yfir hvernig 

tengsl neytandinn myndar við vörumerki og hvaða leiðir er hægt að fara í því. 

2.1 Hvað er vörumerki 

Flest allar vörur tilheyra vörumerki, vörur sem við notum daglega í okkar lífi hvort sem 

um fatnað, fæðu, heimilistæki, bifreiðar eða aðra vöruflokka er að ræða. Þegar okkur 

vantar og við kaupum þessar vörur og nauðsynjar veljum við úr vörumerkjum. Oft áttar 

fólk sig ekki á því að það er hliðhollt ákveðnum vörumerkjum, ákveðnum verslunum, 

þjónustu og jafnvel ákveðinni persónu.  

Þegar talað er um vörumerki þá er um að ræða mikilvægan hlut af vöru. Vörumerki 

getur aukið virði ákveðinnar vöru. Vöruflokkar eru flokkar ákveðinna vara þar sem 

nokkur vörumerki framleiða og keppa á sama markaði. Vörumerki aðgreinir eina vöru 

frá annarri og á milli samkeppnisaðila sem eru á markaði vöruflokksins. Bandarísku 

markaðsfræðisamtökin (AMA) hafa skilgreint vörumerki sem „nafn, heiti, merki, tákn 

eða hönnun, eða sambland af þessu öllu, og er notað til að skilgreina vöru og þjónustu 

fyrirtækis í þeim tilgangi að aðgreina vöru sína frá vörum samkeppnisaðila“  (Keller, 

Apéria og Georgson, 2008). Einnig skipta máli atriði sem tilheyra vöru eins og slagorð, 

lagbútar í auglýsingum, umbúðir, litir og lögun lógós, uppbygging og heimasíður 

vörumerkjanna (Pelsmacker, Geuens og Bergh, 2007). Öll vörumerkjatákn fyrir 

vörumerki skapar þeim kennimark (identity). Þetta eru allt atriði sem hugsa þarf um 

þegar fyrirtæki og frumkvöðlar byggja upp og búa til vörumerki. 

Aðgreining milli samkeppnisaðila felst í því hvernig neytendur skynja vörumerki og 

hvernig þeir aðgreina eina vöru frá annarri. Vörur geta verið á sama markaði í sama 
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vöruflokki. Vörur í ákveðnum vöruflokkum geta bæði verið líkar og ólíkar. Ef vörurnar 

eru á einhvern hátt ólíkar þá er um aðgreiningu að ræða (points of difference). Ef 

vörumerki eru lík vörumerkjum samkeppnisaðilans þá er um samsvörunarþætti að ræða 

(points of parity) (Keller, Strenthal og Tybout, 2002). Um er að ræða atriði eða eiginleika 

sem vörumerkið deilir með öðrum vörumerkjum á markaði. Hafa skal í huga að eitt 

vörumerki getur staðið sig betur en annað. Þessi atriði eða eiginleikar geta þó aldrei 

orðið til aðgreiningar. 

Hlutverk markaðsfærslu er m.a. að koma vörumerki á framfæri. Þegar valið er nafn á 

vörumerki þarf það að vera öðruvísi, áberandi og auðvelt að muna. Einnig þarf að vera 

augljóst fyrir hvað vörumerkið á að standa, fyrir hvað það á ekki að standa og hvernig sé 

hægt að lýsa því. Vörumerki þarf að vera viðkunnalegt og yfirfæranlegt svo hægt sé að 

færa það milli vöruflokka og flytja það út til annarra menningarsvæða. Aðlögunarhæfni 

og sveigjanleiki þurfa líka að vera til staðar til þess að þau séu hæf til þróunar á 

ákveðnum tímaskeiðum. Mikilvægt er að vörumerkið sé verjanlegt bæði lagalega og 

samkeppnislega (Keller, Apéria, og Georgson, 2012). 

Vörumerki með jákvæða ímynd laðar frekar að sér fólk eins og fjárfesta, starfsmenn 

og samstarfsaðila, sem er mikilvægt og nauðsynlegt til þess að vörumerki nái árangri 

(Pelsmacker, Geuens og Bergh, 2007).  

2.2 Vörumerkjaþekking 

Vörumerkjaþekkingu má skipta annars vegar í vörumerkjavitund (brand awareness) og 

hins vegar í ímynd (brand image) (Keller, 1993).  

2.2.1 Vörumerkjavitund 

Það sem skiptir máli í markaðsstarfi er að byggja upp vörumerkjavitund. Leggja skal 

áherslu á að viðhalda vitund um vörumerkið svo það verði alltaf ofarlega í huga 

viðskiptavinarins (Romaniuk og Sharp, 2004). Ef vitund er til staðar þá má búast við að 

ímynd sé það einnig. Þá er eitthvað sem kallar fram ákveðið vörumerki í minni 

neytandans. Þegar byggð er upp vörumerkjavitund  þarf að tryggja að neytandinn þekki 

vörumerkið. Það er gert t.d. með aukinni tíðni auglýsingabirtinga sem býr til sterkar 

tengingar við vöruflokka, einskonar neysluáminningar (Keller, Apéria, og Georgson, 

2012). 
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Til að byggja upp öflugt vörumerki þarf ákveðna dýpt og breidd á 

vörumerkjavitundina. Skapa sterkt, eftirminnilegt og einstakt vörumerkjasamband til að 

kalla fram jákvæð vörumerkjaviðbrögð. Dýpt vörumerkis fjallar um að fá sem flesta til að 

þekkja vörumerkið, að það sér eftirminnilegt, auðþekkjanlegt og að það sé auðvelt að 

draga það fram í huga neytandans. Breidd vörumerkis fjallar um kaup- og 

neyslumöguleika, uppbyggingu vörumerkisins þ.e. auðkenni, laða fram rétt og jákvæð 

viðbrögð hjá neytandanum og aðlaga tengslin að neytandanum (Keller, Apéria og 

Georgson, 2012). Einnig á það við þegar vörumerkið er komið á þann stað að það kemur 

upp í huga neytandans við hin ýmsu tilefni (Aaker, 1996).  

2.2.2 Vörumerkjaímynd 

Ímynd er það sem gerist í huga neytenda, sú mynd sem þeir hafa af ákveðinni vöru eða 

þjónustu sem getur bæði verið jákvæð og neikvæð. Vörumerkjaímynd er að vörumerki 

skilur eftir sig jákvæða og ánægjulega upplifun og líðan sem kallar fram að 

viðskiptavinurinn muni fyrst eftir því vörumerki. Til að skapa jákvæða vörumerkjaímynd 

(brand image) þarf vörumerkið að hafa sterka, jákvæða og einstaka stöðu í huga 

markhópsins (Friðrik Eysteinsson, 2003). Vörumerkjaímynd endurspeglar öll þau tengsl 

sem neytandinn hefur um vörumerkið, hvað hann man og upplifir. Þegar um sterkt 

samband er að ræða þá er átt við að vörumerkið sé með þann eiginleika að það sé 

ofarlega í huga neytandans (top of mind) og eitt af fyrstu vörumerkjunum sem kemur 

upp í huga hans þegar hugsað er um ákveðinn vöruflokk. Samkvæmt fræðum um 

neytendahegðun (consumer behavior) er talað um að ef tiltekið vörumerki er ekki eitt af 

sjö vörumerkjum sem kemur upp í huga neytandans þá hafi það ekki sterkt samband. 

Þegar um einstakt samband er að ræða þá er átt við að vörumerkið hafi einhvern 

eiginleika eða sérstöðu sem önnur vörumerki hafa ekki og það sé eitthvað sem aðgreinir 

þarna á milli (points of difference). Vörumerkjaímynd er þannig að neytendur skynja 

hana misjafnlega, neytendur hafa mismunandi mynd af sama vörumerkinu. Til að geta 

mælt vörumerkjaímynd þarf að vera einhver vitund til staðar (Keller, Apéria og 

Georgson, 2008). 

2.3 Vöruauðkenni 

Virðiskeðja vöruauðkenna (brand value chain) er mat á vöruauðkennavirði og hvernig 

það myndast. Einnig gefur það til kynna þær leiðir sem gott er að nota til þess að koma 
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vörumerki á framfæri. Virðiskeðjan (sjá mynd 1) sýnir hvernig byrjað er að fjárfesta í 

markaðsherferðum. Hún fer yfir gæði herferðarinnar, vitund viðskiptavina og stöðu á 

markaði. Áfram heldur ferlið og skoðar frammistöðu á markaði, viðhorf fjárfesta sem 

sýnir að lokum virði hluthafa. Hver margfaldari hefur áhrif á hvert virðisstig, hann getur 

bæði dregið úr eða aukið virði milli virðisstiganna (value stages). Keðja þessi er fyrir 

markaðsfólk til þess að átta sig á og skilja hvar og hvernig hægt er að skapa 

vöruauðkennavirði (Keller, Apéria og Georgson, 2012). 

 

Mynd 1. Virðiskeðjan (Brand Value Chain) (Keller, Apéria og Georgson, 2012) 

Til nánari útskýringar á virðiskeðjunni þá eru virðisstigin fjögur og eru þau í efri 

línunni. Margfaldarinn eru þrjú þrep sem koma fram í neðri línunni.  

Fyrsta stigið eru markaðsaðgerðirnar (marketing campaign investment), allar 

markaðsherferðir hvort sem þær eru innan eða utan fyrirtækisins falla undir þetta stig. 

Allt sem snertir markaðsetningu á vörunni, samskipti, viðskipti, starfsmenn, þróun og 

hönnun á vörunni, vörurannsóknir og starfsmannaþjálfun. Fyrsta stigið færist svo niður í 

gæði markaðsaðgerðanna (campaign quality), hversu árangursríkar eru áðurgerðar 

markaðsaðgerðir. Þar er um að ræða fjögur mikilvæg skref. Hversu skýr (clarity) eru 

skilaboðin, hversu vel skilja neytendur og mögulegir neytendur þau skilaboð sem sett 

eru fram. Hversu mikil samsvörun (relevance) finnst neytandanum í því sem auglýst er 

og hvað hann upplifir. Hvaða sérkenni (distinctiveness) og hversu einkennandi eða 

aðgreinandi er aðgerðin í samanburði við samkeppnisaðilann. Hversu mikið samræmi 
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(consistency) er í skilaboðunum sem send eru til neytandans. Öll þessi stig þurfa að 

ganga upp til að auka virði vörumerkisins (Keller, Apéria og Georgson, 2012). 

Annað stigið er hugarfar viðskiptavinarins (customer mindset). Hverjar eru hugsanir 

og viðhorf neytandans og hvernig hefur vörumerkið fest sig í sessi. Hver er þekking og 

vitund um vörumerkið. Þetta hefur með hugsanir, tilfinningar, reynslu, ímynd, skynjun 

og viðhorf viðskiptavinarins að gera. Er vörumerkjavitundin (brand awareness) búin að 

skila sér til neytandans, þekkir hann og man hann eftir vörumerkinu. Hversu vel uppfylla 

kostir vörumerkisins (brand associations) þarfir neytandans. Er vörumerkjaviðhorfið 

(brand attitude) með tilliti til gæða og þeirrar ánægju sem það skapar í lagi. Hversu trúr 

er neytandinn gagnvart vörumerkinu (brand attachment), hversu mikið notar 

neytandinn vörumerkið, talar við aðra um það og hversu mikið reyna þeir að afla sér 

upplýsinga um það. Þetta stig færist svo niður í aðstæður á markaði (marketplace 

conditions multiplier) þar sem skoðað er að hve miklu leyti er það virði sem skapast 

hefur í hugum neytenda áhrif á frammistöðu þess á markaði. Hvernig er 

markaðsfjárfestingin á samkeppnisyfirburðum (competitive superiority) vörumerkisins í 

magni og gæðum í samanburði við samkeppnisaðilana á markaðnum. Hversu vel er 

vörumerkið styrkt með dreifileiðum, söluaðgerðum og öðrum aðgerðum samstarfsaðila 

(channel and other intermediary support). Hversu margir eru viðskiptavinirnir (customer 

size) og hvernig eru þeir sem hafa áhuga á vörumerkinu. Hér skiptir fjárhagsleg staða 

neytandans miklu máli. Einnig þarf að huga að því að þær markaðsaðgerðir sem farið er í 

auki ekki virði hjá samkeppnisaðilunum (Keller, Apéria og Georgson, 2012). 

Þriðja stigið er frammistaða á markaði (market perfomance). Hugarfar neytenda 

hefur áhrif á það hvernig þeir bregðast við á markaði á sex vegu. Fyrstu tvö hafa með 

verð (price premium) og verðteygni (price elasticities) að gera, hvað eru neytendur 

tilbúnir að borga og hvernig haga þeir sér við verðbreytingar ef vara hækkar eða lækkar í 

verði. Það þriðja er markaðshlutdeild (market share) vörumerkisins. Það fjórða er hversu 

vel getur vörumerkið stutt aukið vöruframboð (brand expansion). Það fimmta er 

kostnaðaruppbygging (cost structure) vörumerkisins sem er sparnaður fyrir frekari 

fjárfestingar í markaðsaðgerðum. Þegar stigin eru sett saman þá kemur í ljós hver ágóði 

vörumerkisins (brand profitability) er og telst það vera sjötta niðurstaðan. Þriðja stigið 

færist svo niður í viðhorf fjárfesta (investor sentiment). Fjárfestar og greinendur 
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fjármálamarkaða þurfa að íhuga margt þegar þeir meta virði og taka ákvarðanir um 

fjárfestingar. Til að mynda dínamík markaðarins (market dynamics), hvert er framboð af 

fjármagni og hvaða vextir eru í boði. Hverjir eru vaxtarmöguleikar (growth potential) 

vörumerkisins og framtíðarhorfur. Hvernig er efnahagslegt og lagalegt umhverfi og 

hversu viðkvæmt er vörumerkið fyrir ytri þáttum. Hver er áhættan (risk profile) fyrir 

vörumerkið. Hvernig er staða og framlag vörumerkisins (brand contribution) í samhengi 

við önnur vörumerki fyrirtækisins og hvers virði er það (Keller, Apéria og Georgson, 

2012). 

Fjórða stigið er virði hluthafa (shareholder value). Fjármálamarkaðurinn mótar sér 

skoðun og metur fjárhagslegt virði vörumerkisins i gegnum hlutabréfaverð (stock price), 

V/H hlutfall (P/E ratio) og heildarmarkaðsvirði (market capitalization). Rannsóknir hafa 

sýnt að ekki bara sterk vörumerki geti skilað góðum hagnaði til hluthafa þau geta líka 

gert það með minni áhættu (Keller, Apéria og Georgson, 2012). 

Greining á vöruauðkenni (brand audit) er úttekt á stöðu vörumerkja á markaðnum og 

í hugum neytenda. Greiningin krefst þess að það sé skilningur á því hvernig virðið 

skapast. Til að geta framkvæmt greiningu er gott að þekkja virðiskeðjuna. Með því að 

gera greiningu sem þessa er verið að kafa ofan í uppbyggingu vörumerkisins og þarf það 

vera á hreinu hvað verið er að rannsaka. Með það að leiðarljósi þá fá fyrirtæki 

verðmætari upplýsingar og geta tekið ákvarðanir út frá niðurstöðunum. Með þessu er 

hægt að sjá hvort verið er að senda út rétt skilaboð til neytenda, hvort vörumerki sé á 

réttum markaði og hvar það stendur í samanburði við önnur vörumerki (Keller, Apéria 

og Georgson, 2012). 

2.4 Vörumerkjavirði  

Vörumerkjavirði er skilgreint sem aukið virði sem vörumerki gefur vörunni (Farquhar, 

1989). Fyrirtæki þurfa að fylgjast með og gera samfelldar mælingar á vörumerkjavirði til 

að fylgjast með breytingum á upphafi þeirra og ávinningum af þeim (Friðrik Eysteinsson, 

2003). Til að uppfylla þarfir neytenda þá eykst framboð á vörum og þjónustu. Aukið 

framboð hefur þá afleiðingu að fyrirtæki og framleiðendur fara að nota vörumerki til að 

aðgreina vöru sína frá samkeppnisaðilanum og smám saman eru þau farin að standa 

fyrir meira en aðgreiningu (Aaker, 1996). 
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Vörumerkjavirði má í grundvallaratriðum meta á tvennan hátt. Annars vegar út frá 

fjárhagslegum mælikvörðum og hins vegar út frá virði vörumerkja frá sjónarhóli 

neytenda eða markaðnum (Keller, 2001). Hægt er að skoða þetta með CBBE líkaninu 

(Consumer Based Brand Equity model). CBBE líkanið er yfirgripsmikið og alhliða, 

samþætt og vel skilgreint, nútímalegt og aðgerðarbundið. Líkan þetta segir að styrkur 

vörumerkisins búi í huga viðskiptavinarins. Verið er að tryggja að neytandinn hafi rétta 

reynslu af vörumerkinu eða þjónustunni og að markaðsaðgerðir stuðli að réttum 

hugmyndum, tilfinningum, ímynd, skynjunum og viðhorfum (Keller, 2001). Að byggja 

upp sterkt vörumerki felst í sex mikilvægum skrefum og myndar nokkurskonar stiga  

(brand ladder) eða píramída (pyramid) (sjá mynd 2) (Keller, Apéria, og Georgson, 2008). 

 

Mynd 2. CBBE líkanið (Consumer Based Brand Equity Model) (Keller, Apéria og Georgson, 2008) 

Fyrsta víddin snýst um að vera áberandi og eða eftirtektarverður (salience). Hve skýrt 

og sterkt tilheyrir vörumerki vöruflokki og er þörfum neytandans fullnægt. Önnur víddin 

snýst um frammistöðu (performance). Hverjir eru lykileiginleikar vörumerkisins og fleiri 

atriði eins og aukakostir, áreiðanleiki, ending, þjónustuhæfni, skilvirkni, notagildi og ekki 

má gleyma hönnun, útliti og svo verðinu. Þriðja víddin er birtingarmyndin og ímyndin 

(imagery). Lýðfræðilegir og tilfinningalegir þættir, hvaðan er varan keypt og 
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notkunaraðstæður, hvenær, hvar og í hvaða samhengi er varan notuð. Fjórða víddin 

snýst um viðbrögð, virði og ánægju eða dóm (judgements) neytandans á vörumerkinu. 

Hver gæði og trúverðugleiki vörumerkisins eru, yfirburðir þess og aðgreining. Fimmta 

víddin snýst um tilfinningar (feelings). Hún tengist óhjákvæmilega víddunum tveimur 

fyrir neðan, frammistöðunni og birtingarmyndinni. Hefur með hlýleika, skemmtun, 

spennu, öryggi, félagslegt samþykki og sjálfsvirðingu að gera. Sjötta og síðasta víddin er 

ómun (resonance). Fjallar um kauptryggð, tíðni og magn af endurkaupum. Ómun dugar 

ekki ein og sér enda eru forsendur allar áður upptaldar víddir og aðallega tilfinningalegt 

samband og tenging. Neytandinn þarf að elska vörumerkið og vera stoltur af því. Með 

réttri vörumerkjaómun þá halda neytendur mikilli tryggð með nánum tengslum við 

vörumerkið og með athafnasemi sinni leita þeir ósjálfrátt tækifæra til þess að hafa 

samskipti við vörumerkið og deila upplifun sinni með öðrum (Keller, Apéria og 

Georgson, 2008). Aðalvirði vörumerkisins liggur í byggingu stigans þegar 

vörumerkjaómun á sér stað. 

Það sem snertir svo víddirnar sem hafa verið taldar upp hér að ofan eru þrepin í 

boxunum báðum megin. Byrjað verður á að skoða þrepin vinstra megin þá er um að 

ræða stig á þróun vörumerkisins (brand devlopement) og tengist hún huga neytandans 

og áþreifanleika vörumerkisins.  

Í fyrsta þrepi þarf að vera á hreinu hvert vörumerkið er, hver ertu (who are you) og 

hugsa út frá því. Passa þarf að markaðurinn hafi vitund um vörumerkið. Ef koma á með 

nýtt vörumerki inn á markað þá getur það ekki verið eins og annað vörumerki. Nýja 

vörumerkið þarf að hafa einhverja sérstöðu en samt geta þau verið á sama markaði. Í 

öðru þrepi þarf að vera á hreinu hvað gerir vörumerkið öðruvísi, hvað ertu (what are 

you) og hér er það aðgreiningarþátturinn sem spilar stærsta hlutverkið. Í þriðja þrepi eru 

viðbrögð markaðarins sem skipta máli, hvað með þig (what about you) og fá jákvæð 

viðbrögð. Í fjórða og síðasta þrepinu vinstra megin eru það tengslin, hvað með mig og 

þig (what about you and me). Hvernig byggjast upp tengsl milli vörumerkisins og 

neytandans. Gagnlegt er til að mynda fyrir vörumerkjastjóra að hafa þessar spurningar 

sér við hlið og skoða í samhengi með víddunum. 

Þegar þrepin eru skoðuð frá hægri hlið þá er um að ræða þætti sem hafa með 

tilfinningar til vörumerkisins og annarra markmiða í hverju þrepi að gera (brand 



 

18 

objective). Tengjast þau öllum þrepunum vinstra megin og leggja áherslu á hvað á að 

koma út úr hverju þrepi. Í því fyrsta snýst þetta um vörumerkjavitund, hvaða dýpt og 

breidd eru til staðar. Í öðru þrepinu er það aðgreiningin við önnur vörumerki á sama 

markaði. Í því þriðja eru það jákvæðu og sýnilegu viðbrögðin sem þurfa að vera til staðar 

og í því fjórða mikilvægi þess að viðhalda tengslunum við neytandann, ákafinn og virknin 

(Keller, Apéria og Georgson, 2008).  

2.5 Tengsl vörumerkja og viðskiptavina 

Grundvallaratriði góðra tengsla eru gæði kjarnastarfseminnar, miðuð markaðsfærsla og 

umsjón og mat á tengslum. Lykillinn af því að eignast langtímaviðskiptavini er að skilja 

þarfir og kauphegðun betur en samkeppnisaðilarnir gera. 

Miðuð markaðssetning (STP marketing) skiptist í þrjá hluta. Markaðshlutun 

(segnmentation), eftir hvaða breytum hlutum við niður markaðinn, hverjir eru í honum 

og hvað er hann stór (Hollensen, 2003). Markaðsmiðun (targeting), hvað gerir 

markaðshlutinn áhugaverðann. Hjá hvaða hóp liggja mestu möguleikarnir og ákvörðun 

um hvað á að einblína á marga hópa (Belch og Belch, 2007). Staðfærslan (positioning) er 

þriðja skrefið í miðaðri markaðsetningu sem gengur út á það hvernig á að staðfæra 

tilboðið og raða saman samvali söluráðanna (Hollensen, 2003). Einnig er hægt er að 

skipta staðfærslunni í þrjá hluta, aðgreiningu, aðgerðir og ímynd. Aðgreiningin gengur út 

á hvernig ætlunin er aðgreina tilboð fyrirtækisins frá tilboði samkeppnisaðilans og 

beinist því að vörunni sjálfri (Trout, 2000; Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2009). 

Aðgerðirnar ganga út á áform fyrirtækisins um að koma aðgreiningunni til skila með því 

að skapa skýra, aðgreinanlega og eftirsóknarverða stöðu í huga viðskiptavinarins þegar 

borið er saman við samkeppnisaðilann (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2009). Ímyndin er 

svo það sem gerist í huga viðskiptavinarins og eru það fyrirtækin sem hafa áhrif á að 

móta eigin ímynd í gegnum nafn eða táknmyndir (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2009). 

Hér verður farið í að lýsa aðferðum til að halda í núverandi viðskiptavini (retetion 

strategies) sem er ódýrast að sögn Kotler (Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 2001). 

Fyrirtæki hafa ýmsar leiðir til að fá viðskiptavini til að koma aftur og ítrekað. Hægt er að 

lýsa þessu í fjórum stigum. Á fyrsta stigi er um að ræða fjárhagsleg tengsl (financial 

bonds) þá er neytandinn eingöngu í viðskiptum vegna fjárhagslegra þátta t.d. vegna 

lægra verðs á vörunni eða fær afslátt vegna magninnkaupa. Fjárhagslegur hvati einn og 
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sér er ekki líklegur til þess að skapa langtímatengsl milli aðila því viðskiptavinurinn er 

gjarn á að eiga viðskipti við þann sem býður best hverju sinni (Zeithaml og Bitner, 2000). 

Á öðru stigi eru það félagsleg tengsl (social bounds), þar er neytandinn orðinn 

viðskiptavinur og ekki nafnlaust númer. Viðskiptavinur með þarfir og langanir sem 

fyrirtækið vill hjálpa og þjóna honum með. Félagsleg tengsl eru varanlegri en fjárhagsleg 

tengsl (Zeithaml og Bitner, 2000). Á þriðja stigi er talað um tengsl sem byggja á aðlögun 

(customization bonds), þá er reynt að mæta þörfum viðskiptavinarins og útbúa lausnir 

sem henta honum. Þetta byggir á heildaraðlögun og innilegu sambandi og gengur enn 

lengra en fyrsta og annað þrepið þar sem aðlögun á þörfum er hafin (Zeithaml og Bitner, 

2000). Á fjórða og síðasta þrepinu er um að ræða formbyggingu (structual bonds), á 

þessu stigi eru tengslin orðin mjög sterk og erfitt fyrir samkeppnisaðilana að bjóða upp á 

eitthvað sem er viðskiptavininum þess virði að skipta yfir í annað fyrirtæki. Þessum 

tengslum er mjög erfitt að koma á. Viðskiptavinur getur orðið háður fyrirtækinu t.d. 

vegna sérþekkingar sem það hefur umfram samkeppnisaðila sína (Zikmund, Mcleod og 

Gilbert, 2003). Þetta er dýpsta leiðin sem sameinar þrjú þrepin á undan og 

skiptikostnaður fyrir viðskiptavininn orðinn mjög hár (Kotler, Armstrong, Saunders og 

Wong, 2001). Þegar fyrirtæki eru komin á þennan stað og farin að hagnast á 

viðskiptavininum þá má gera ráð fyrir aukinni ánægju á meðal þeirra sem skapar jákvætt 

umtal (Magrath, 2004). Jákvætt umtal eru bestu meðmælin. 

2.6 Vörukort  

Ein af þróaðri rannsóknaraðferðum í markaðsfræði er notkun á vörukortum (perceptual 

mapping) (Lilien og Rangaswamy, 2003; Þórhallur Guðlaugsson, 2009). Stuðst hefur 

verið við nafnið vörukort þó svo hægt sé að mæla fleira en bara vöru s.s. staði, fólk og 

fyrirtæki (Þórhallur Guðlaugsson, 2009). Aðferðin gengur út á það að greina og skilja 

skynjun neytandans. Einnig gefur þessi aðferð vörumerki sterka vísbendingu um 

staðfærslu og hvernig megi staðsetja vöru á markaði til að ná betri árangri. 

Niðurstöðurnar geta greint keppinauta á markaði (Þórhallur Guðlaugsson, 2009). 

Vörukort getur því verið mjög gagnlegt hjálpartæki við ákvörðunartöku í stjórnun 

markaðsmála (Festervand, 2000). Þá sjá stjórnendur á myndrænan hátt stöðu vara sinna 

miðað við aðra á markaðnum. Fólk á oft auðveldara með að móttaka upplýsingar á 

myndrænan hátt heldur en tölulegar upplýsingar (Lilien og Rangaswamy, 2003). Í stuttu 
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máli þá má segja að gerð vörukorta felist í því að skilgreina keppinautana, skilgreina 

eiginleikana eða atriðin, staðsetja vörumerkin auk þess að staðsetja viðskiptavininn á 

vörukortinu. 

Á mynd 3 má sjá dæmi um vörukort og er það notað til að útskýra betur þær 

niðurstöður sem hægt er að fá út úr slíku korti. 

 

Mynd 3. Vörukort (Perceptual Mapping) (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2009) 

Til að búa til vörukort eins og á mynd 3 þá þarf að finna og ákveða nokkur vörumerki í 

ákveðnum vöruflokki. Einnig þarf með forprófunum að finna út eiginleika eða atriði sem 

hægt er að tengja við vörumerkin. Í rannsókninni er svo ákveðnum eiginleikum eða 

atriðum gefin einkunn miðað við vörumerkin. Þegar rannsókninni er lokið og niðurstaða 

komin er reiknað út meðaltal sem sýnir þá hvernig viðskiptavinirnir skynja vörumerkið. 

Eðlilegt er að fara af stað með fleiri en færri eiginleika og nota aðferðarfræðina til að 

sameina og/eða fækka eiginleikunum (Þórhallur Guðlaugsson, 2009). 

 „Kortið sýnir fjögur vörumerki sem verið er að meta út frá fimm eiginleikum, 

eiginleikarnir geta verið margskonar, bæði jákvæðir og neikvæðir“ (Þórhallur 

Guðlaugsson, 2009). Mestu máli skiptir að velja eiginleika eða atriði sem lýsa vel 
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viðkomandi markaði og stöðu einstakra vörumerkja á honum (Þórhallur Guðlaugsson, 

2009).  

Ef vörumerkin eru nálægt hvert öðru á vörukortinu eru þau lík í huga 

viðskiptavinanna og eru því í mestri samkeppni.  Ef vörumerki eru langt frá hvert öðru 

eru þau ekki svipuð í huga viðskiptavinanna en geta þó verið í samkeppni. Miðað við 

þetta kort eru vörumerkin öll í samkeppni þó misjafnlega þar sem þau liggja ekki öll 

nálægt hvert öðru. Sum þeirra eru skynjuð með svipuðum eða sama hætti.  

Lengd línu á vörukorti segir til um hversu vel eða afgerandi eiginleikinn aðgreinir 

vörumerkin POD (points of difference). „Eiginleiki 3“ á myndinni er mest afgerandi 

eiginleikinn og er því mikill aðgreiningarþáttur. Ef línan er stutt þá er ekki um mikla 

aðgreingu að ræða. Á kortinu er „eiginleiki 2“ minnst afgerandi eiginleikinn og er því 

ekki eins mikill aðgreiningarþáttur. Má því segja að það hafi einhverskonar samsvörun 

með öðrum POP (points of parity). Eiginleikalínur lesast í báðar áttir t.d. tengist „vara 4“ 

ekki „eiginleika 3“. „Vara 1“ tengist hinsvegar vel „eiginleika 3“. Ef hornið á milli 

eiginleikanna er lítið þ.e.a.s. ef eiginleikarnir liggja þétt hver við annan og eru nátengdir 

er hægt að sameina þá þar sem um mikla fylgni er að ræða, oft liggja línurnar jafnvel 

alveg saman (Þórhallur Guðlaugsson, 2009). Ef hornið er stórt þ.e. langt á milli 

eiginleikanna þá er ekki hægt að sameina þá þar sem um litla fylgni á milli eiginleikanna 

er að ræða. Það er aldrei gott fyrir vörumerki að vera staðsett á miðjunni eða við miðju 

þá þýðir það að viðskiptavinurinn hefur mjög óljósa mynd af því vörumerki.  
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3 Saga reiðhjólsins í örstuttu máli 

Reiðhjólið, eða hjólhestur eins og það var kallað þegar það kom fyrst til Íslands, er talið 

að hafi verið fyrst fundið upp í Evrópu. Þó eru kenningar um að það sé komið frá Kína og 

einnig að Leonardo de Vinci hafi verið fyrstur til að teikna reiðhjólið eins og við þekkjum 

það (Óskar Dýmundur Ólafsson, 2008).  

Hinn franski barón von Drais er sagður fyrstur hafa hannað hið svokallaða hlaupahjól 

árið 1817. Það var ekki reiðhjól með pedölum heldur var setið klofvega á hjólinu og 

hlaupið með (pedalinghistory.com). Næsta uppfærsla leit dagsins ljós í London árið 

1818, þá þróaði Denis Johnson vagnasmiður hlaupahjólið þannig að hægt væri að stýra 

því og fékk það nýtt nafn, frístundarhjólið. Árið 1839 var svo komið að enn endurbættari 

útgáfu, Kirkpatrick McMillan var sá er fann upp fótstigið eða pedalann. Var það mikil 

nýjung að hægt væri að sleppa því að snerta jörðina eða hlaupa með og þá jókst hraði 

reiðhjólsins verulega. Reiðhjólið var þá farið að nýtast meira sem samgöngutæki 

(ibike.org). Fjöldaframleiðsla á hinum fótstigna hjólhesti hófst ekki fyrr en um 1860 og 

það var frakki að nafni Pierre Michaux sem framleiddi og smíðaði. Í upphafi var 

framleiðslan í Frakklandi en seinna fluttist hún til Bandaríkjanna. Hjólin að aftan og 

framan voru jafnstór og á þessum tíma var fótstigið á framhjólinu. Í framhaldinu jókst 

svo sífellt stærð framhjólsins en því aftara var haldið minna, svo mikið að erfitt var orðið 

að komast á hjólið (ibike.org). Sjá þróun á mynd 4; 
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Mynd 4. Þróun reiðhjólsins (Bicycle evolution) (wordpress.com, 2010) 

Öryggisreiðhjól (the safety bicycle) átti svo eftir að slá í gegn því í því voru 

endurbætur í drifbúnaði. Það voru sveifar sem tengdust afturdrifi með keðju og var það 

fyrst sett á hjól árið 1876 á Englandi. Strax í kjölfarið eða ári seinna var byrjað að þróa 

gírbúnað á reiðhjól og kynnt í Frakklandi (Óskar Dýrmundur Ólafsson, 2008). Árið 1888 

varð byltingakennd breyting, John Boyd Dunlop hannaði loftslöngu úr gúmmíi og þá 

varð reiðhjólið enn algengari samgöngumáti (Lögberg, 1946). Árið 1894 komu á markað 

kvenmanns- og karlmannshjól, útlit þeirra á þessum tíma var svipað útliti þeirra í dag. 

Undir lok 19. aldar náði þessi samgöngumáti hámarki, rétt áður en fyrsti bíllinn kom til 

sögunnar. Eftirspurn jókst gífurlega og vegna þess varð þróun enn hraðari og komnar 

margskonar útgáfur, stærðir og gerðir. Almenn útbreiðsla reiðhjólsins varð gríðarleg á 

20. öldinni og árið 1978 er talið að 73 milljónir manna hafi átt reiðhjól. Árið 1982 áttu 

136 milljónir manna að hafa átt reiðhjól og árið 1986 var talan komin upp í 200 milljónir 

(Óskar Dýrmundur Ólafsson, 2008). 

3.1 Reiðhjól til Íslands 

Talið er að fyrstu reiðhjólin hafi komið til Íslands árið 1890 (Æskan, 1993). Um var að 

ræða tvö reiðhjól sem voru í eigu Guðbrands Finnbogasonar (Óskar Dýrmundur 

Ólafsson, 2008). Samkvæmt innflutningsskýrslum voru flutt inn til Íslands alls 427 

reiðhjól á árunum 1903-1910 og fóru flest þeirra til Reykjavíkur.  
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Það var árið 1894 sem byrjað var að auglýsa reiðhjól til sölu á Íslandi. Það var Hans 

Andersen skraddari og kaupmaður sem varð fyrstur til og var hann með verslun að 

Aðalstræti 16 í Reykjavík og seldi þar dönsk reiðhjól (Óskar Dýrmundur Ólafsson, 2008). 

Fyrsta sérverslunin með reiðhjól, Fálkinn, var stofnuð árið 1916 af Harald S. Gudberg. 

Harald var faglærður reiðhjólasmiður. Árið 1925 stofnaði hann síðan Örninn. Hafði hann 

þá selt Fálkann og haldið til Danmerkur í nokkur ár (Óskar Dýrmundur Ólafsson, 2008). 

Árið 1929 eru Fálkinn og Örninn langstærstu verkstæðin og fram til ársins 1940 var 

einungis um samsetningarvinnu og viðhald notaðra hjóla að ræða. Bæði Fálkinn og 

Örninn voru báðir með sérmerkt reiðhjól þrátt fyrir að þau væru búin til í Danmörku og 

Bretlandi og voru nöfnin á þeim kennd við nafn verslananna. Í seinni heimstyrjöldinni 

hóf Fálkinn framleiðslu á eigin reiðhjólum og er þetta eina framleiðslan sem vitað er um 

hérlendis. Samkvæmt framleiðslutölum frá Fálkanum þá voru framleidd um 18 þúsund 

reiðhjól á árunum 1942-1954 (Óskar Dýrmundur Ólafsson, 2008).  

Á níunda áratug síðustu aldar varð gríðarleg vakning í reiðhjólamennsku og var flutt 

inn jafn mikið af hjólum á þessu tíu ára tímabili og frá 1890 til 1980. Voru 18 aðilar í 

innflutningi á reiðhjólum árið 1980. Þessi vakning á sér ýmsar ástæður og það sem 

meðal annars skýrir þessa gríðarlegu aukningu var að á þessum tíma voru felldir niður 

tollar af reiðhjólum sem voru flutt inn til landsins eftir 1. júlí 1979. Einnig varð þjóðin 

fyrir áhrifum frá Dönum sem lögðu sífellt meiri áherslu á heilsu og hreyfingu. Ofan á 

bættist svo olíuskortur og hækkandi olíuverð (Óskar Dýrmundur Ólafsson, 2008). Núna 

síðustu ár hefur markaðurinn aftur verið að taka við sér og er hægt að tengja það svo til 

við sömu ástæður og árið 1980 þ.e. aukin heilsuvitund  Íslendinga, meiri áhersla á 

umhverfismál sem og hækkun á olíverði. Tilkoma fjallahjólsins hefur aukið notagildi 

hjólsins þannig að hægt er að hjóla meira og minna allan ársins hring. Örninn varð 

fyrstur til að flytja inn fjallahjól árið 1987 og komu um 150 hjól til landsins (Óskar 

Dýrmundur Ólafsson, 2008). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (hagstofan.is) hafa verið flutt inn samtals 235.460 

reiðhjól síðan árið 2001 til og með 2012, (sjá mynd 5). 
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Mynd 5. Fjöldi innfluttra reiðhjóla 2001-2012 

Eins og sést hér að framan fór innflutningur reiðhjóla vaxandi frá árinu 2002 til ársins 

2008. Meðaltal innflutnings á reiðhjólum á þessum árum er 20.212 á ári. Minnstur var 

innflutningurinn árið 2002 eða um 12.783 stk., mestur var hann árið 2008 eða um 

28.034 stk. Mikið fall verður í innflutningi árið 2009. Þannig að sjá má að innflutningur á 

reiðhjólum varð fyrir miklum breytingum eftir fall bankanna árið 2008. Innflutningur 

hefur ekki náð sér á strik en samkvæmt vefsíðu Alþingis þá hefur 10% tollur á reiðhjólum 

með tollanúmerið 8712.0000 verið afnumin frá og með 1. mars 2013 (althingi.is). Þetta 

ætti að skila sér til neytenda og lækka verð á hjólum. Innflutningur gæti því farið að 

aukast aftur en hjólreiðamenning á Íslandi hefur breyst mikið á þessum tíma. 

Sérfræðingar segja að neytendur séu í auknum mæli að leitast eftir meiri gæðum og má 

því segja að þótt innflutningur á reiðhjólum hafi ekki aukist í stykkjatali þá hefur virði 

hans hækkað. 

3.2 Reiðhjólamenning 

Í febrúar árið 2010 var samþykkt með atkvæðum allra borgarfulltrúa hjólareiðaáætlun 

fyrir Reykjavík, Hjólaborgin Reykjavík. Framtíðarsýn verkefnisins er að aðstaða til 

hjólreiða í Reykjavík hvetji borgarbúa til að njóta útivistar jafnframt því að sinna 
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erindum sínum á reiðhjólum. Sérmerktar hjólaleiðir í Reykjavík voru tæpir 10 km árið 

2010, en einnig er hægt að hjóla á gönguleiðum. Í áætluninni kemur fram að á næstu 

fimm árum skyldi þessi vegalengd verða fimmfölduð og tífölduð á 10 árum. Samkvæmt 

áætluninni skulu því vera 50 km af hjólaleiðum í borginni árið 2015 og 100 km árið 2020 

(Gísli Marteinn Baldursson, 2010). 

Vonandi er þessi aukni áhugi á hjólreiðum og blómlegri hjólreiðamenningu á Íslandi 

hvergi nærri lokið. Framtíðin er björt fyrir hjólreiðamenn, hvort sem um er að ræða 

áhugahjólreiðar eða keppnishjólreiðar, en það stefnir í metþátttöku í hjólreiðakeppnum 

á öllum stigum núna í ár. Mikill uppgangur hefur verið í þríþraut og götuhjólreiðum og 

má minnast á hjólreiðakeppnina WOW Cyclothon sem var haldin í fyrsta skipti í júní 

2012 og er eina keppnin sinnar tegundar á Íslandi. Markmiðið er að halda hana árlega og 

þannig vekja áhuga á alþjóðavísu. Keppendur hjóla í boðsveitarformi hringinn í kringum 

landið, samtals 1.332 km og klára þarf keppni á undir 72 klst (wow.is). 

Eins og áður hefur komið fram þá eru reiðhjól orðinn algengur valkostur sem 

farartæki og nota margir reiðhjólið til að komast á milli staða og í og úr vinnu. Margir 

vinnustaðir bjóða upp á samgöngustyrk ef starfsmenn þess koma sér öðruvísi til vinnu 

en á einkabíl. Reiðhjólaátakið „Hjólað í vinnuna“ hefur haft sitt að segja í því. Frá árinu 

2003 hefur Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands staðið fyrir átakinu í maí á hverju ári. 

Markmið átaksins er að efla hreyfingu og starfsanda á vinnustöðum og vekja athygli á 

hjólreiðum sem heilsusamlegum, umhverfisvænum og hagkvæmum samgöngumáta. 

Þátttakan í átakinu hefur margfaldast þau tíu ár sem „Hjólað í vinnuna“ hefur farið fram. 

Árið 2003 voru þátttakendur 533 og hjólaðir voru samtals 21,967 km. Árið 2012 þá voru 

þátttakendur orðnir 11.381 og hjólaðir voru samtals 741,449 km  (hjoladivinnuna.is). 
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4 Aðferðarfræðin 

Í þessum kafla verður sagt frá aðferðinni við rannsóknina sjálfa, hverjir tóku þátt, 

mælitækið útskýrt, hvernig framkvæmdinni á rannsókninni var háttað og hvernig unnið 

var úr niðurstöðum. 

Þegar ákvörðun var tekin um að skoða ætti vörumerki á reiðhjólamarkaði þá voru 

vefsíður reiðhjólaverslana skoðaðar, rætt við reiðhjólaáhugamenn og haft samband við 

helstu reiðhjólaverslanir landsins símleiðis. Höfundur hringdi eingöngu í sérverslanir 

með reiðhjól og eru þær að mati höfundar eftir þessa skoðun GÁP (gap.is), Kría (kria.is), 

Markið (markid.is), Tri (tri.is) og Örninn (orninn.is). Niðurstaðan eftir að hafa hringt í 

umræddar verslanir var sú að skoða ætti eftirfarandi vörumerki; CUBE, GIANT, 

MONGOOSE, SCOTT, SPECIALIZED og TREK, þar sem forsvarsmenn þessa verslana bentu 

hvorn á annan sem samkeppnisaðila sína. Eftir forprófun komu flest þessara vörumerkja 

oftar fram en önnur.  

4.1 Þátttakendur 

Miðað var við að þýði rannsóknarinnar væru reiðhjólaáhugamenn einnig voru 

háskólanemendur beðnir um að taka þátt til þess að auka svarhlutfall. Könnunin var 

send  með tölvupósti einu sinni þann 4. apríl á 8950 nemendur sem hafa samþykkt að 

taka þátt í könnunum sem þessum. Áhugamenn um reiðhjól sem sækja vefsíðu Íslenska 

fjallahjólaklúbbsins fengu aðgang að slóð spurningalistans þann 28. mars 2013, einnig 

fengu þeir sem eru á póstlista Íslenska fjallahjólaklúbbsins slóðina að spurningalistanum 

með fréttabréfi sem þeir senda út reglulega, ekki er vitað hvað margir eru á þeim 

póstlista. Slóðin af spurningalistanum var einnig send á u.þ.b. 50 iðkendur 

þríþrautarfélags Breiðabliks sem heitir Þríkó. Auk þessa var slóðin sett inn á 

facebooksíðu Reiðhjólabænda þar sem höfundur gerðist meðlimur við vinnslu 

rannsóknarinnar, 436 meðlimir voru að síðunni þegar könnunin var sett inn. 

Reiðhjólabændur fengu ítrekun um þátttöku fjórum dögum fyrir lokun spurningalistans. 
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Markmiðið var að sjá hvaða álit markhópurinn eða reiðhjólaáhugamenn hefðu á 

vörumerkjunum og háskólanemendum var bætt við sem þægindaúrtaki. Sjá má að um 

hentugleikaúrtak er að ræða. Ástæða þess að leitað var einnig til háskólanemenda var til 

þess að reyna að fá sem mesta svörun. 

4.2 Mælitækið 

Mælitækið var frumsaminn spurningarlisti (sjá viðauka 1) sem voru alls 17 spurningar. 

Spurningarnar voru fleiri við forprófun á spurningalistanum en ákveðið var að fækka og 

breyta spurningum miðað við niðurstöður úr forkönnuninni og bæta við einni 

bakgrunnsbreytu um það hvort þátttakendurnir í rannsókninni noti reiðhjól. 

Í rannsókninni voru spurningarnar settar upp í ákveðna röð. Fyrsta spurningin var um 

hvaða reiðhjólavörumerki koma upp í hugann þegar hugsað er um reiðhjól. Byrjað var á 

þessari spurningu áður en þátttakendur sáu upptalningu á þeim vörumerkjum sem voru 

í rannsókninni. Í framhaldinu koma níu spurningar sem eru eiginleikar eða atriði sem 

hægt er að tengja við reiðhjól þar sem höfundur vildi setja upp vörukort (perceptual 

mapping) sem byggir á aðferðum Lilien og Rangaswamy (2003). Um er því að ræða sex 

vörumerki sem metin eru út frá níu eiginleikum. Stuðst var við 9 stiga kvarða þar sem 1: 

átti mjög illa við og 9: átti mjög vel við. Eiginleikarnir sem notast var við voru; gæði, hátt 

verð, nýtískulegt, fyrir hinn almenna reiðhjólamann, gamaldags, góð ending, fyrir 

keppnisfólk, góð þjónusta, ódýr kostur/gott verð. Strax í kjöfarið var spurt að því ef 

þátttakandi væri að kaupa sér reiðhjól hversu líklegt eða ólíklegt það væri að hann 

myndi kaupa umrædd vörumerki og hversu miklu eða litlu máli skipta gæði, verð, þyngd 

reiðhjólsins, aukahlutir á reiðhjóli, hönnun, útlit og ending þegar þátttakandi keypti sér 

reiðhjól. Að lokum koma hefðbundnar bakgrunnsspurningar þar sem spurt er um kyn, 

aldur, hvort þátttakandi eigi reiðhjól og þá hvaða vörumerki og hversu mikið hann notar 

reiðhjól. 

4.3 Framkvæmdin 

Þegar spurningalistinn var tilbúinn var hann settur upp á netþjóninum Google docs og 

var þar aðgengilegur fyrir alla þá þátttakendur sem höfðu aðgang að slóðinni. Slóðin var 

send út fyrst á umrædda aðila 27. mars 2013. Höfundur sendi út áminningu 9. apríl til að 
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fá betri svörun. Sami netþjónn hélt utan um öll gögn og að hluta til úrvinnslu á gögnum 

og einnig var notast við Excel við nánari tölfræðivinnu og vörukort. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar helstu niðurstöður rannsóknarinnar um ímynd 

reiðhjólavörumerkja. Rannsóknin stóð viðtakendum opin í 18 daga og urðu 

þátttakendur samtals 213. Níu svör af þeim voru ógild og var ekki hægt að nota í 

úrvinnslu á niðurstöðunum. Dreifing kynja var nokkuð skekkt þar sem fleiri karlar en 

konur tóku þátt. Flestir þeirra sem tóku þátt voru á aldrinum 30-39 ára. Af öllum 

þátttakendum voru aðeins þrír sem hvorki áttu né notuðu reiðhjól. Afgerandi hluti 

þátttakenda eða 81,9% hjólar daglega eða í hverri viku og má því segja að 

spurningalistinn hafi ratað til rétta markhópsins.  

Vörukortið sýndi að TREK var með mestu aðgreininguna og skoraði hæst í gæðum, 

góðri endingu og þar af leiðandi háu verði þar sem þessir eiginleikar hafa fylgni. Einnig 

þótti TREK vera fyrir hinn almenna reiðhjólamann. Fast á hæla TREK kom SPECIALIZED 

og skoraði það hæst í góðri þjónustu, gæðum og þótti nýtískulegt og var nær því að 

tilheyra frekar keppnisfólki en hinum almenna reiðhjólamanni.  

Einnig voru tvær spurningar sem áttu að skoða markaðshlutdeild vörumerkjanna, þ.e. 

þegar þú hugsar um reiðhjól, hvaða reiðhjólavörumerki kemur fyrst upp í hugann og ef 

þú værir að kaupa þér reiðhjól hversu líklegt eða ólíklegt væri að þú myndir kaupa þau 

vörumerki sem var verið að skoða. Út úr fyrri spurningunni hafði TREK yfirburði eða um 

40,6% markaðshlutdeild. Nefnd voru 27 vörumerki en SPECIALIZED hafði betur í seinni 

spurningunni og fékk þá hæstu meðaleinkunn en TREK kom strax á hæla SPECIALIZED. 

Þátttakendur voru einnig spurðir um mikilvægi ákveðinna eiginleika þegar þeir væru 

að kaupa sér reiðhjól. Þeir eiginleikar sem fengu hæstu meðaleinkunn og eru þeir sem 

þátttakendur leita helst eftir við val á reiðhjólum eru gæði og ending. Ítarlegri 

niðurstöður koma hér í framhaldinu. 

5.1 Kynjaskipting 

Spurningalistinn stóð opinn viðtakendum frá 27. mars 2013 til 13. apríl 2013. Alls 

svöruðu 213 einstaklingar spurningalistanum og voru gild svör af þeim 204. Dreifing 
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kynja er nokkuð skekkt þar sem 144 karlar tóku þátt og er það 70,6% af þátttakendum 

en aðeins 57 konur sem er 27,9% af þátttakendum. Þrír gáfu ekki upp kyn sitt. 

5.2 Aldursdreifing 

Þegar aldursdreifing er skoðuð kemur í ljós að flestir sem tóku þátt eru á aldursbilinu 30-

39 ára eða alls 83, sem er um 40,7% af þátttakendum. Næst á eftir var aldursbilið 40-49 

ára þar voru 68 einstaklingar sem tóku þátt og er það 33,3% af þátttakendum. Því er 

ljóst að flestir sem tóku þátt í könnuninni eru á aldrinum 30-49 ára. Til viðbótar þessu 

voru alls 27 einstaklingar á aldrinum 20-29 ára eða 13,2% og 18 einstaklingar á aldrinum 

50-59 ára. Fátt var um svör frá þátttakendum undir 20 ára og var aðeins um einn 

þátttakanda að ræða og sex voru 60 ára eða eldri. 

5.3 Eiga og nota þátttakendur reiðhjól 

Hluti af bakgrunnsbreytuspurningunum var að athuga hvort þátttakendur ættu reiðhjól 

og hvort þeir stunduðu hjólreiðar að staðaldri. Í ljós kom að 197 af þeim sem tóku þátt 

eiga reiðhjól sem gefur hlutfallið 96,5% af þátttakendum. Þetta sýnir að náðst hefur að 

koma könnuninni á reiðhjólaáhugamenn. Aðeins fjórir sem tóku þátt eiga ekki reiðhjól 

og það voru þrír sem ekki svöruðu þessari spurningu.  

Í kjölfar spurningarinnar um hvort þátttakendur ættu reiðhjól var spurt hvaða 

reiðhjólavörumerki þeir ættu. Við úrvinnslu spurningalistans kom í ljós að 77 

þátttakendur áttu fleiri en eitt reiðhjól og þá oftast meira en eitt vörumerki. 

Niðurstaðan var að alls 204 þátttakendur áttu samtals 283 reiðhjól. Ætla má miðað við 

þessar niðurstöður að um sé að ræða mikla reiðhjólaáhugamenn.  

Í kjölfarið var spurt um reiðhjólaiðkun þátttakenda, hversu oft þeir notuðu reiðhjólin 

sín. Reiðhjólaiðkun þátttakenda er mjög mikil en það eru 167 sem nota reiðhjólið sitt 

daglega eða í hverri viku, það er 81,9% af þátttakendum. Alls 27 nota reiðhjólið sitt í 

hverjum mánuði sem er 13,2% þátttakenda. Aðeins fimm þátttakendur nota reiðhjól sitt 

3-4 sinnum á ári og einungis einn sem hjólar sjaldnar en það. Það eru aðeins þrír sem 

nota ekki reiðhjól. 

5.4 Hvaða vörumerki er efst í huga 

Í fyrsta hluta könnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að tiltaka það 

reiðhjólavörumerki sem kæmi fyrst upp í hugann þegar þeir hugsuðu um reiðhjól. Það 
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reiðhjólavörumerki sem kom oftast upp var vörumerkið TREK en alls 83 þátttakendur 

sögðu það vera fyrsta vörumerkið sem kæmi í huga þeirra þegar þeir hugsuðu um 

reiðhjól. Það gefur hlutfallið 40,6% af öllum þeim vörumerkjum sem talin voru upp en 

alls voru nefnd 27 vörumerki. Samkvæmt þessu má ætla að TREK sé með stærstu 

markaðshlutdeildina þegar kemur að því hvaða reiðhjólavörumerki er efst í huga (e. top 

of mind) þátttakenda. Það sem kemur næst á eftir er SPECIALIZED en alls voru það 34 

þátttakendur sem voru með það vörumerki efst í huga sem er um 16,6% en þarna 

munar þó töluverðu og má segja að TREK hafi yfirburði. Vörumerkin CUBE og SCOTT 

voru jöfn eða 14 þátttakendur nefndu þau sem gerir hlutfallið 6,8% fyrir hvort. Nokkuð á 

eftir þessum koma vörumerkin GIANT og MONGOOSE og má segja að þau séu töluvert á 

eftir hinum vörumerkjunum og eru því ekki ofarlega í huga þátttakenda. Talin voru upp 

21 vörumerki til viðbótar þeim sex sem verið var að skoða. Því er ljóst að mörg 

vörumerki eru á markaðnum í dag. Flest þeirra komu upp einu sinni, sum tvisvar en þau 

sem komu upp fimm sinnum eða oftar voru vörumerkin DBS og CANNONDALE.  

5.5 Reiðhjólaeign 

Eins og fram kom hér að framan þá voru þátttakendur einnig spurðir að því hvort þeir 

ættu reiðhjól. Af þeim 204 sem svöruðu spurningalistanum nefndu 166 þátttakendur 

það vörumerki sem þeir eiga og nota og í þónokkrum tilfellum áttu þátttakendur fleiri en 

eitt reiðhjólavörumerki, en nefndu þá alltaf eitt af sínum vörumerkjum þegar spurt var 

um vörumerkið sem kom efst upp í huga. 

Langflestir þátttakenda eiga vörumerkið Trek eða alls 87 og er það hlutfallið 42,6% og 

sýnir því að það er mjög sterkt á markaðnum í dag. Á eftir TREK kemur SPECIALIZED, en 

þó er nokkuð langt bil á milli vörumerkjanna þar sem það eru helmingi færri sem eiga 

það en TREK eða 18,6% þátttakenda. Í kjölfar SPECIALIZED kemur SCOTT með 17,2%, en 

GIANT, MONGOOSE og CUBE eru á svipuðu róli og hafa hlutdeildina frá 6% til 9%. 

Einnig komu fram 38 vörumerki sem þátttakendur eiga til viðbótar þeim sex 

vörumerkjum sem var verið að skoða. Flest þessara vörumerkja komu upp einungis einu 

sinni og örfá þeirra tvisvar til þrisvar nema vörumerkin JAMIS, GARY FISHER og 

CANNONDALE komu upp átta, tólf og fjórtán sinnum. 

Það er sannarlega fylgni á milli þess reiðhjólavörumerkis sem þátttakanda dettur fyrst 

í hug þegar hann hugsar um reiðhjólavörumerki og þess vörumerkis sem þátttakandi er 
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eigandi af og notar. Eins og sjá má á mynd 6 þá eiga þátttakendurnir sem voru alls 204 

samtals 283 reiðhjól. Það er skýringin á að súla um reiðhjólavörumerki í eigu þáttakenda 

er hærri en súlan um þau vörumerki er koma fyrst upp í huga þátttakenda. 

 

Mynd 6. Tengslin á milli eignar og þess er kemur fyrst upp í hugann 

Til að kanna hvort það væri fylgni milli breytanna var notað fylgnipróf (correlation) í 

excel. Breyturnar x og y sem í þessu tilfelli er annars vegar reiðhjólaeign og hins vegar 

það vörumerki sem kom fyrst upp í hugann. Útkoman úr prófinu var 0,72 sem gefur til 

kynna að það er sterk fylgni þarna á milli þessara breyta.  

5.6 Hvaða vörumerki yrði fyrir valinu 

Í lok spurningalistans var leitast eftir því ef þátttakandi væri að kaupa sér reiðhjól, 

hversu líklegt eða ólíklegt það væri að eitthvað af þeim sex reiðhjólavörumerkjum sem 

verið er að skoða yrði fyrir valinu. Um var að ræða 9 stiga kvarða þar sem 1: var mjög 

ólíklegt og 9: mjög líklegt. Reiknuð voru saman meðaltöl úr niðurstöðunum fyrir hvert 

vörumerki og má sjá útkomu hér í töflu 1. 

Tafla 1. Hversu líklegt er að umrædd reiðhjólavörumerki yrðu fyrir valinu 

CUBE GIANT MONGOOSE SCOTT  SPECIALIZED TREK 

      
5,42 3,29 2,68 4,97 6,63 6,34 
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Miðað við töflu 1 eru mestar líkur á því að þátttakendur keyptu sér SPECIALIZED ef 

keypt væri reiðhjól í dag, það vörumerki ber hæsta meðaltalið. Strax á eftir SPECIALIZED 

kemur TREK, þetta er nokkuð í takti við það vörumerki sem kemur fyrst upp í hugann 

þegar hugsað er um reiðhjólavörumerki. Í raun var meira bil á milli þessara tveggja 

vörumerkja í þeirri spurningu og þar hafði TREK yfirhöndina. Þessi spurning gefur þó líka 

hugmynd um markaðshlutdeild því má segja að þessi vörumerki séu í þónokkurri 

samkeppni. Á þessu má telja að SPECIALIZED sé að koma sterkt inn varðandi framtíðina 

og þurfa því forsvarsmenn TREK að hafa sig alla við til að að halda sinni 

markaðshlutdeild. Rétt er þó að taka fram að vörumerkið TREK fékk einu sinni oftar 9 

stig heldur en SPECIALIZED, en SPECIALIZED fékk ellefu sinnum oftar 8 stig heldur en 

TREK. Töluvert á eftir kemur CUBE og svo SCOTT í kjölfarið. Minnstar líkur eru á að 

þátttakendur keyptu sér MONGOOSE og GIANT þar sem þau vörumerki bera lægstu 

meðaltölin. 

5.7 Hvað skiptir máli þegar verið er að kaupa reiðhjól 

Í lok spurningalistans voru þátttakendur spurðir að því hvað eftirtalin atriði, gæði, verð, 

þyngd reiðhjólsins, aukahlutir á reiðhjól, hönnun, útlit og ending skiptu litlu eða miklu 

máli við val á reiðhjóli. Um var að ræða 9 stiga kvarða þar sem 1: skiptir mjög litlu máli 

og 9: skiptir mjög miklu máli. Reiknuð voru meðaltöl úr niðurstöðunum fyrir hvert atriði 

og má sjá útkomu hér í töflu 2. 

Tafla 2. Hversu litlu eða miklu máli skipta atriðin við val á reiðhjólum 

GÆÐI VERÐ 
ÞYNGD 

REIÐHJÓLSINS 
AUKAHLUTIR Á 

REIÐHJÓLI HÖNNUN ÚTLIT ENDING 

       
8,52 7,32 7,42 4,69 7,27 7,01 8,06 

 

Miðað við útkomuna þá skiptir það mestu máli fyrir þátttakendur að kaupa gæði, það 

hefur hæsta meðaltalið. Fast á eftir skiptir ending miklu máli og helst í hendur við gæði, 

þar sem má ætla að gæði og ending fari saman. Á eftir þessu er það þyngd reiðhjólsins 

sem skiptir máli, flest allir leitast eftir því að vera á sem léttustu reiðhjóli og kjósa því að 

kaupa létt reiðhjól. Verð á reiðhjólum kemur í kjölfarið af þessu og er númer fjögur á 
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listanum sem segir að það er ekki endilega efst á baugi þegar verið er að velja sér 

reiðhjól. Hönnun og útlit gefur nokkuð áþekkar meðaltalstölur enda helst það í hendur. 

Það sem skiptir þátttakendur minnstu máli þegar verið er að velja reiðhjól er 

aukahlutabúnaður á reiðhjólinu enda hægt að versla hann aukalega að vild og eftir 

smekk og þörfum hvers og eins. 

5.8 Vörukort reiðhjólavörumerkja 

Mestur hluti rannsóknarinnar snerist um að fá upplýsingar um hvaða ímynd 

þátttakendur hefðu á reiðhjólavörumerkjunum sex sem ákveðið var að skoða. 

Þátttakendur gáfu álit sitt með því að gefa hverju vörumerki einkunn frá einum upp í níu 

fyrir ákveðna eiginleika eða atriði sem var verið að skoða þ.e. gæði, hátt verð, 

nýtískulegt, fyrir hinn almenna reiðhjólamann, gamaldags, góð ending, fyrir keppnisfólk, 

góð þjónusta og ódýr kostur/gott verð. Til að fá niðurstöður úr þessu var reiknað 

meðaltal fyrir þær einkunnir sem þátttakendur gáfu hverju vörumerki fyrir hvern 

eiginleika eða atriði og útkoman sett upp í vörukort. (Sjá mynd 7). 

 

Mynd 7. Vörukort reiðhjólavörumerkja 
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Vörukortið hefur tvo ása þar sem annar teygir sig að eiginleikanum “nýtískulegt“ en 

hinn að „gamaldags“ og sýnir það vel aðgreininguna. „Tilgangurinn með að hafa tvo 

andstæða eiginleika er til þess að meta áreiðanleika svaranna“ (Þórhallur Guðlaugsson, 

2009). Eiginleikarnir fyrir hinn almenna reiðhjólamann, gamaldags og ódýr kostur/gott 

verð eru afgerandi þar sem línurnar eru nokkuð langar. Engin lína er afgerandi stutt í 

þessu korti. Dreifing á kortinu var ágæt eða 82,4% og 15,3%, hefði þó mátt vera aðeins 

meiri. 

Þegar niðurstöður úr kortinu eru skoðaðar virðist TREK hafa sterkustu stöðuna af 

þessum vörumerkjum þar sem það lendir lengst frá miðju, ekkert af hinum 

vörumerkjunum hefur eins afgerandi stöðu. Samkvæmt þessu aðgreinir TREK sig með 

því að vera reiðhjól fyrir hinn almenna reiðhjólamann. Það sýnir mikla breidd fyrir 

vörumerkið því ætla má að fleiri viðskiptavinir eru í leit að reiðhjóli til almennrar 

notkunar og færri í keppnishugleiðingum þó það sé alltaf að aukast. Einnig aðgreinir 

TREK sig fyrir gæði, hátt verð og góða endingu. Þessir eiginleikar liggja nálægt hver 

öðrum sem þýðir að fylgni er á milli þeirra, sem er eðlilegt því að gæði, verð og góð 

ending fara saman og eru jákvæðir eiginleikar. SPECIALIZED hefur ágætis stöðu miðað 

við þennan stað á kortinu. Það aðgreinir sig með jákvæðum eiginleikum, það þykir 

nýtískulegt, vera fyrir keppnisfólk, að það sé veitt góð þjónusta við vörumerkið og gæði. 

SPECIALIZED telst þá frekar vera á hærra verði en lægra. CUBE er vel frá miðju og hefur 

því góða aðgreiningu en lendir á milli þess að vera ódýr kostur á góðu verði og gæðahjól 

með góða endingu á háu verði, því má segja að það sé einhversstaðar þarna á milli í 

gæðum og verði að mati þátttakenda. CUBE er flokkað sem nýtískulegt og að veitt sé 

góð þjónusta við vörumerkið. MONGOOSE hefur ágætis aðgreiningu en lendir hjá 

eiginleikum sem ekki eru endilega jákvæðir. Það tengir sig afgerandi við þann eiginleika 

að vera gamaldags sem er frekar í neikvæðari kantinum, þar sem fólk vill yfirleitt vera á 

nútímalegum farartækjum þar sem það er auðveldara í notkun og viðhaldi. Einnig telst 

MONGOOSE vera ódýr kostur/á góðu verði, sem er ekki endilega neikvætt en er þó 

andstæða við gæði á kortinu. GIANT hefur ekki mikla aðgreiningu þar sem það er 

tiltölulega nálægt miðju. GIANT tilheyrir sömu eiginleikum og greint hefur verið um 

MONGOOSE hér að ofan og teljast bæði þessi reiðhjólavörumerki vera frekar fyrir hinn 

almenna reiðhjólamann en fyrir keppnisfólk. Þátttakendur hafa mjög óljósa mynd af 
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vörumerkinu SCOTT þar sem það liggur alveg á miðju kortinu og tengist því ekkert af 

eiginleikunum á afgerandi hátt. 
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6  Umræður, takmarkanir og lokaorð 

Flest allir læra einhverntímann að hjóla, yfirleitt á unga aldri en nýta svo reiðhjól 

misjafnlega mikið og í misjöfnum tilgangi. Sumir langt fram eftir aldri og teljast þá vera 

orðnir áhugamenn um hjólreiðar. Að velja sér reiðhjól er eins og að velja sér önnur 

farartæki, þá er alltaf verið að velja sér vörumerki. Oft er stóra spurningin hvað hefur 

eitt vörumerki sem annað hefur ekki, einnig eftir hverju er verið að leita og hvað þarf til 

að fullkomna þörf hvers og eins.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða ímynd neytendur hafa á 

reiðhjólavörumerkjum sem eru á markaðnum í dag. Var það gert með þeim hætti að 

sendur var út spurningalisti. Rannsóknin leiddi í ljós að TREK var efst í huga þátttakenda 

og það vörumerki sem þátttakendur áttu og notuðu. Einnig kom það best út úr vörukorti 

sem er ímyndarmæling á eiginleikum sem verið var að skoða. Því má segja að TREK hafi 

stærstu markaðhlutdeildina af þeim vörumerkjum sem verið var að skoða. SPECIALIZED 

hefur einnig góða stöðu á markaði og hafði það vörumerki hærra meðaltal hvað varðar 

það ef þátttakendur væru að kaupa sér reiðhjól í dag þá yrði það helst fyrir valinu. 

Þótt svo rannsóknin hafi leitt í ljós þessar niðurstöður þá eru alltaf einhverjar 

takmarkanir í rannsóknum sem þessum og ber að taka tillit þeirra. Til að mynda er 

svörun í lakara lagi þar sem aðeins fengust 213 svör þrátt fyrir að spurningalistinn hafi 

staðið opinn í u.þ.b. tvær vikur. Kynjahlutfall er frekar skekkt en ekki eru til neinar 

niðurstöður úr öðrum sambærilegum rannsóknum sem segja til hvort fleiri karlar eða 

konur stunda hjólreiðar almennt. Þar sem notast var við hentugleikaúrtak er ekki 

endilega víst að úrtakið endurspegli markhópinn, en reynt var að stíla inn á markhópinn 

með þeim hætti að setja slóðina af spurningalistanum inn á vefi þar sem 

reiðhjólaáhugamenn eru að vafra og skoða. Óvíst er þó að þetta úrtak gefi rétta mynd af 

markaðnum. Aftur á móti verður að teljast líklegt að rannsóknin hafi náð til 

reiðhjólaáhugamanna. Það sést á því hvað margir þátttakendur eiga reiðhjól og stunda 

hjólreiðar oft, á hverjum degi eða allavega einu sinni í viku. Hvað varðar þau sex 

vörumerki sem var verið að skoða þá var ákveðið að velja þau eftir að talað var við 

starfsmenn í þeim verslunum sem vörumerkin fást og við reiðhjólaáhugamenn. Við 
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forprófun spurningalistans komu öll þessi vörumerki upp nema eitt sem var GIANT en 

ákveðið var að halda áfram með það þar sem aðeins 32 forprófuðu listann. Eftir á að 

hyggja, þegar niðurstöður rannsóknarinnar sjálfrar lágu fyrir, hefði höfundur átt að 

sleppa því að hafa GIANT og vera frekar með CANNONDALE þar sem það kom oftast fyrir 

sem fyrsta að vörumerki í huga þátttakenda að undanskyldum þeim vörumerkjum sem 

voru með fyrir utan GIANT. Hvað varðar staðsetningu SCOTT á vörukortinu sem er 

eiginlega alveg fyrir miðju þá má ætla að það ætti ekki að vera með heldur. En margir 

þátttakendur eiga það vörumerki svo að mati höfundar ætti ekki að sleppa því þar sem 

ætla má að þátttakendur hafa einungis óljósa mynd af vörumerkinu og draga má þá 

ályktun að staðfærsla þeirra mætti vera ofar í hugum þátttakenda og neytenda almennt. 

Ef framkvæma ætti þessa rannsókn aftur þá er gott að horfa til takmarkana hér að 

ofan og ná til fleiri þátttakenda og hvetja bæði kynin til að taka þátt. Vörumerkið GIANT 

yrði tekið út úr rannsókninni og að öllum líkindum yrði CANNONDALE sett inn.  

Þrátt fyrir ofangreindar takmarkanir getur rannsókn þessi gefið ágæta mynd af 

markaðnum og um ímynd reiðhjólavörumerkja. Áhugavert væri að gera aðra könnun 

síðar til samanburðar. 
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Viðauki 1 - Spurningalisti 

Ágæti viðtakandi! 

Eftirfarandi spurningalisti er hluti af BS lokaverkefni mínu við Háskóla Íslands. Markmið 

þessarar rannsóknar er að leggja mat á ímynd reiðhjólavörumerkja. Rannsóknin skiptist í tvo 

hluta. Vinsamlegast lesið vel leiðbeiningar sem fylgja hvorum hluta. Farið verður með öll 

gögn sem trúnaðarmál og ekki hægt að rekja svör til þátttakenda. Könnunina tekur einungis 

örfáar mínútur. 

Með fyrirfram þökk 

Inga Rut Jónsdóttir 

irj6@hi.is 

 

1. Þegar þú hugsar um reiðhjól, hvaða reiðhjólavörumerki kemur fyrst upp í 

hugann? 

1.Hluti 

Í þessum hluta ertu beðin(n) að segja til um hversu vel eða illa þér finnst tiltekin atriði 

eða eiginleikar eiga við vörumerki og vöruflokkinn reiðhjól. 

Atriðin eru 11 talsins. Ekki er gert ráð fyrir því að þú hafi á þessu fulla þekkingu, heldur er 

verið að leita eftir því hvað þér finnst og hvað þú telur. 

2. Gæði 

(1= á mjög illa við / 9= á mjög vel við) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CUBE 

GIANT 

MONGOOSE 

SCOTT 

SPECIALIZED 

TREK 

mailto:irj6@hi.is
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3. Hátt verð 

(1= á mjög illa við / 9= á mjög vel við) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CUBE 

GIANT 

MONGOOSE 

SCOTT 

SPECIALIZED 

TREK 

4. Nýtískulegt 

(1= á mjög illa við / 9= á mjög vel við) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CUBE 

GIANT 

MONGOOSE 

SCOTT 

SPECIALIZED 

TREK 

5. Fyrir hinn almenna reiðhjólamann 

(1= á mjög illa við / 9= á mjög vel við) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CUBE 

GIANT 

MONGOOSE 

SCOTT 

SPECIALIZED 

TREK 
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6. Gamaldags 

(1= á mjög illa við / 9= á mjög vel við) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CUBE 

GIANT 

MONGOOSE 

SCOTT 

SPECIALIZED 

TREK 

7. Góð ending 

(1= á mjög illa við / 9= á mjög vel við) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CUBE 

GIANT 

MONGOOSE 

SCOTT 

SPECIALIZED 

TREK 

8. Fyrir keppnisfólk 

(1= á mjög illa við / 9= á mjög vel við) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CUBE 

GIANT 

MONGOOSE 

SCOTT 

SPECIALIZED 

TREK 
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9. Góð þjónusta 

(1= á mjög illa við / 9= á mjög vel við) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CUBE 

GIANT 

MONGOOSE 

SCOTT 

SPECIALIZED 

TREK 

10. Ódýr kostur/gott verð 

(1= á mjög illa við / 9= á mjög vel við) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CUBE 

GIANT 

MONGOOSE 

SCOTT 

SPECIALIZED 

TREK 

11. Ef þú væri að kaupa þér reiðhjól, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir 

kaupa eftirfarandi vörumerki 

(1= myndi örugglega ekki kaupa / 9= myndi örugglega kaupa) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CUBE 

GIANT 

MONGOOSE 

SCOTT 

SPECIALIZED 

TREK 
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12. Hversu miklu eða litlu máli skipta neðangreind atriði ef þú værir að kaupa þér 

reiðhjól 

(1= skipta mjög litlu máli / 9= skipta mjög miklu máli) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gæði 

Verð  

Þyngd reiðhjólsins 

Aukahlutir á reiðhjóli 

Hönnun 

Útlit 

Ending 

 

2. Hluti  

Í lokin eru nokkrar bakrunnsspurningar sem notaðar verða við úrvinnslu 

rannsóknarinnar. Atriðin eru 5 talsins. 

13. Áttu reiðhjól 

Já 

Nei 

14. Ef svo er, hvaða tegund 

15. Kyn 

Karl  

Kona 

16. Aldur 

Yngri en 20 ára 

20-29 ára 

30-39 ára 

40-49 ára 

50-59 ára 
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60 ára eða eldri 

17. Hjólar þú að staðaldri 

Á hverjum degi 

Í hverri viku 

Í hverjum mánuði 

3-4 sinnum á ári 

Sjaldnar 

Aldrei
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