
 

 

 

 

BS ritgerð 

í viðskiptafræði 

 

Fjarðarkaup út frá fræðum vörumerkjastjórnunar 

Er til staðar tryggð hjá viðskiptavinum Fjarðarkaupa? 
 

 

 

Skúli Magnússon 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Þórður Sverrisson, aðjúnkt 

Viðskiptafræðideild 

Júní 2013 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Fjarðarkaup út frá fræðum vörumerkjastjórnunar 

Er til staðar tryggð hjá viðskiptavinum Fjarðarkaupa? 

 

 

 

Skúli Magnússon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði 

Leiðbeinandi: Þórður Sverrisson, aðjúnkt 

 

Viðskiptafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2013



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjarðarkaup út frá fræðum vörumerkjastjórnunar. 

 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BS prófs við 

Viðskiptafræðideild, Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. 

 

© 2013 Skúli Magnússon 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent ehf. 

Reykjavík, 2013  



 

4 
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Útdráttur 

Fjarðarkaup hf. var stofnað árið 1973 og rekur matvöruverslunina Fjarðarkaup, en hún 

hefur verið staðsett í hrauninu fyrir ofan Engidalinn í Hafnarfirði síðan árið 1982. Rekstur 

verslunarinnar er byggður á hinni svokölluðu kolahagfræði, en hún snýr að því að sníða 

sér stakk eftir vexti og að farsælt sé að fara fetið. Fjarðarkaup leggur mikla áherslu á 

góða þjónustu og mikið vöruúrval, enda skilgreinir verslunin sig sem þjónustuverslun. 

Ritgerð þessi gerir grein fyrir framkæmd og niðurstöðum rannsóknar sem framin var 

til að greina Fjarðarkaup út frá fræðum vörumerkjastjórnunar. Auk rannsóknarinnar 

sjálfrar er farið á fræðilegan hátt yfir helstu hugtök vörumerkjastjórnunar og 

markaðsfræði. Framkvæmt var eigindlegt viðtal við verslunarstjóra Fjarðarkaupa, Svein 

Sigurbergsson, auk þess að tvær megindlegar spurningakannanir voru framkvæmdar, 

annars vegar í Fjarðarkaupum sjálfum til að kanna viðskiptavini verslunarinnar og hins 

vegar á vefpóstkerfi Háskóla Íslands til að kanna vitund og ímynd ungs fólks. Helsta 

markmið rannsóknarinnar var að svara rannsóknarspurningunni: 

  Er til staðar tryggð hjá viðskiptavinum Fjarðarkaupa? 

Þá hafði rannsóknin einnig þrjú undirmarkmið, en þau voru  

 Hvers vegna, eða hvers vegna ekki, er tryggð til staðar hjá viðskiptavinum 
Fjarðarkaupa? 

 Hver er vitund ungs fólks á Fjarðarkaupum? 

 Hver er ímynd ungs fólks á Fjarðarkaupum? 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að gefið var til kynna að tryggð væri til 

staðar á meðal viðskiptavina Fjarðarkaupa. Þá var einnig gefið til kynna að sú tryggð 

stafaði af því að viðskiptavinir Fjarðarkaupa telja sig fá meiri gæði, betri þjónustu og 

betra úrval en þeir myndu fá annars staðar. Að lokum gáfu niðurstöðurnar einnig til 

kynna að vitund ungs fólks á Fjarðarkaupum væri mikil og að ímynd ungs fólks á 

Fjarðarkaupum væri mestmegnis jákvæð. 
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1 Inngangur 

Matvörumarkaðurinn á Íslandi er tiltölulega stór markaður miðað við neytendafjölda og 

hafa ýmsar verslanir hafið starfsemi og hætt í gegnum árin. Þá hafa óvenju margar 

matvöruverslanir hafið starfsemi á undanförnum árum og má þar helst nefna Kost, 

Iceland og Víði. Þrátt fyrir hina miklu samkeppni sem ríkir á þessum markaði hefur ein 

stök verslun staðist tímans tönn, en frá árinu 1973 hefur verslunin Fjarðarkaup verið 

rekin með góðu gengi. 

Markmið verkefnisins er að svara rannsóknarspurningu þess, en hún hljóðar svo: „Er 

til staðar tryggð hjá viðskiptavinum Fjarðarkaupa?“. Auk þess að svara rannsóknar-

spurningunni einbeitir rannsóknin sér að því að svara þremur undirmarkmiðum, en 

nánar verður gerð grein fyrir þeim í kafla 5.1. 

Verkefni þessu er skipt niður í nokkra hluta, en það hefst með fræðilegu yfirliti sem 

tekur fyrir markaðs- og vörumerkjafræðin. Að fræðilegu yfirliti loknu er Fjarðarkaup 

tekið fyrir og fjallað ítarlega um viðfangsefnið sem fyrirtæki, verslun og vörumerki. Því 

næst er gerð grein fyrir undirbúningi og framkvæmd rannsóknarinnar. Að því loknu er 

gerð grein fyrir helstu niðurstöðum verkefnisins, ásamt ítarlegri niðurstöðum. Að 

niðurstöðum loknum ræðir höfundur það sem hann hefur dregið úr verkefninu og hver 

hans skoðun á viðfangsefninu er. Að lokum endar verkefnið á því að gerð er grein fyrir 

takmörkunum þess, sem fylgt er eftir með lokaorðum höfundar. 
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2 Miðuð markaðsfærsla 

Það sem leggur grunninn að nútíma markaðsstarfi er miðuð markaðsfærsla (e. target 

marketing), en mikilvægt er fyrir fyrirtæki að átta sig á því hverjum það ætlar að þjóna 

og hverjum ekki. Í gegnum miðlaða markaðsfærslu geta fyrirtæki komið sér hjá miklum 

kostnaði, bæði hvað varðar pening og tíma, með því að vera ekki að einbeita sér að 

óhagkvæmum neytendahópum (Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 2001). Það þarf 

þó að gæta að ýmsu til að markaðsfærslan beri árangur og þá ber helst að nefna virði 

viðskiptavina, en fyrirtæki þurfa að gera sér grein fyrir því í hverju virði viðskiptavinanna 

felst. Það virði, eða sá hagur, sem viðskiptavinur telur sig öðlast af einhverri vöru eða 

vörumerki er nátengt ánægju viðkomandi viðskiptavins. Til að tryggja ánægju 

viðskiptavina sinna þurfa fyrirtæki að bera kennsl á og flokka eftir mikilvægi þá þætti 

sem stuðla að auknu virði viðskiptavina (Anderson og Vincze, 2004). Ýmsir 

aðstæðubundnir þættir hafa áhrif á hvort forskot á markaði náist eða ekki. Hið 

mögulega forskot ræðst því á hvar, hvenær og hvernig samkeppnin fer fram, miðað við 

markaðs- og samkeppnisumhverfi.  (Cravens og Piercy, 2003). Það er mikilvægt að ná 

ákveðnu jafnvægi á milli þess að bjóða öllum upp á það sama og að bjóða hverjum og 

einum nákvæmlega það sem viðkomandi óskar sér, þ.e. að ná jafnvægi á milli árangurs 

og skilvirkni, en þessu jafnvægi er hægt að ná fram í gegnum miðaða markaðsfærslu 

(Solomon, Marshall og Stuart, 2009). Miðuð markaðsfærsla er í raun þriggja skrefa ferli 

sem skiptist niður í markaðshlutun (e. segmentation), markaðsmiðun (e. targeting) og 

staðfærslu (e. positioning), líkt og mynd 1 sýnir fram á. 
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Mynd 1: Ferli miðaðrar markaðsfærslu (Solomon o.fl., 2009). 

Miðuð markaðsfærsla hentar einkar vel þjónustuhneigðum fyrirtækjum, en með hjálp 

miðaðarar markaðssetningar tekur fyrirtækið mismunandi hluta markaðarins fyrir og 

gerir greinarmun á þeim. Því næst velur það hverja af þessum markaðshlutum það ætlar 

að leggja áherslu á og þróar að lokum sérsniðin tilboð og fleira til að mæta kröfum og 

þörfum hvers og eins markaðshlutar (Kotler og Andreasen, 1991). Mikilvægi miðaðrar 

markaðsfærslu felst í því að fyrirtæki geri sér grein fyrir að ómögulegt er fyrir þau að 

uppfylla kröfur og þarfir allra neytenda jafn vel. Það er því án nokkurs vafa mikilvægt 

fyrir fyrirtæki að bera kennsl á þá hluta markaðarins sem eru bæði hagkvæmastir fyrir 

þau, ásamt því að þau geti þjónað þeim á sem skilvirkastan máta. Það má því skilgreina 

miðaða markaðsfærlsu sem það ferli að beina markaðsaðgerðum fyrirtækis að því að 

þjóna einum eða fleiri hópum neytenda sem búa yfir sameiginlegum þörfum eða 

persónueinkennum (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

2.1 Markaðshlutun 

Það má segja að markaðshlutun sé lífsstíll markaðsfólks, því að í sannleika sagt er 

ómögulegt fyrir þig eða aðra að þóknast öllum alltaf (Solomon o.fl., 2009). Það eru 

neytendurnir sem mynda markaði og þessir sömu neytendur eru allir mismunandi á einn 

eða annan hátt. Til að geta sinnt neytendum sínum á skilvirkan og árangursríkan hátt 

notast fyrirtæki við markaðshlutun, en markaðshlutun gerir fyrirtækjum kleift að skipta 
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niður stórum og mismunandi mörkuðum í smærri hluta. Þar með hafa fyrirtæki kost á 

því að bjóða neytendum sínum vörur og þjónustu sem mæta þörfum þeirra og óskum 

(Kotler o.fl., 2008). 

 

Mynd 2: Frá heildarmarkaðssetningu yfir í markaðshlutun (Palmer, 2004) 

Tilgangur markaðshlutunar er að bera kennsl á þá neytendur sem bregðast við á 

sambærilegan hátt við hvers konar markaðsaðgerðum. Markaðshlutun gengur í raun út 

á það að bera kennsl á neytendahópa innan tiltekins markaðar sem hafa þarfir og óskir 

sem eru áberandi öðruvísi en þarfir og óskir hins „hefðbundna“ neytenda (Palmer, 

2004). Þessi líkindi þarfa og óska neytenda innan hvers markaðshlutar fyrir sig gerir 

fyrirtækjum síðan kleift að ná til allra meðlima markaðshlutarins með einni einfaldri 

samsetningu markaðsaðgerða, til dæmis vegna þess að meðlimir viðkomandi 

markaðshlutar eru allir staðsettir á sama landssvæði (Anderson og Vincze, 2004). 

2.2 Markaðsmiðun 

Að markaðshlutun lokinni standa fyrirtæki frammi fyrir hinum ýmsu mismunandi 

markaðshlutum, en þá kemur markaðsmiðun inn í spilið. Markaðsmiðun er aðferð sem 

fyrirtæki notast við til að meta vænleika hvers markaðshlutar fyrir sig og ákveða út frá 

því hvaða og hve mörgum markaðshlutum þau ætla sér að þjóna (Kotler o.fl., 2008). Það 

eitt að fyrirtæki hafi borið kennsl á markaðshluta þýðir ekki endilega að markaðshlutinn 

sé gagnlegur fyrir fyrirtækið. Í markaðsmiðun er mikilvægt að greina ítarlega hvort að 

markaðshluturinn henti fyrirtækinu, en þá ber að hafa í huga stærð og vöxt 



 

15 

markaðshlutarins, skipulagslegt aðdráttarafl hans, markmið og auðlindir viðkomandi 

fyrirtækis (Kotler o.fl., 2008; Solomon o.fl., 2009). Þetta er hægt að framkvæma til 

dæmis með því að svara eftirfarandi spurningum (Solomon o.fl., 2009):  

 Er markaðshluturinn mælanlegur? 

 Er hægt að hafa samskipti við markaðshlutann? 

 Er markaðshluturinn nægilega stór til að skila hagnaði? 

 Getur fyrirtækið uppfyllt þarfir og óskir markaðshlutarins? 

 Eru meðlimir markaðshlutans með svipaðar þarfir og kröfur ásamt því að vera 
ólíkir neytendum annarra markaðshluta? 

Það ber þó að hafa í huga að rétt stærð og réttur vöxtur markaðshlutar er breytilegt 

eftir fyrirtækjum. Stærstu markaðshlutarnir, sem jafnframt eru í mestum vexti, eru ekki 

endilega ákjósanlegustu kostirnir fyrir öll fyrirtæki. Það er afleiðing þess að smærri 

fyrirtæki búa ekki endilega yfir þeirri hæfni og þeim auðlindum sem þörf er á til að þjóna 

stærstu markaðshlutunum. Þar af leiðandi gætu markaðshlutar sem eru bæði smærri og 

í minni vexti en aðrir hlutar verið hagkvæmari fyrir smærri fyrirtæki (Kotler o.fl., 2008). 

Til einföldunar er hægt að skipta markaðsmiðuninni niður í þrjá þætti. Fyrsti 

þátturinn snýr að markaðsstærð og markaðsvöxt, eins og komið var að hér að ofan. 

Annar þátturinn snýr að samkeppni, mettun, vernd og ytri áhættu. Þegar kemur að 

samkeppni og mettun er til dæmis horft á hverjir eru á núverandi markað, hve miklu af 

markaðnum er nú þegar þjónað, og hvort einhver tækifæri séu að finna. Þá er horft til 

einkaleyfa og hindrana við inngöngu hvað varðar vernd. Að lokum er gagnlegt að 

framkvæma PEST greiningu til að gera grein fyrir ytri áhættu, en þá er til dæmis horft til 

lagalegra, efnahagslegra, félagslegra og tæknilegra þátta. Þriðji og síðasti þátturinn snýr 

að samræmi, tengslum við aðra markhópa og hagnaðarvon. Þegar kemur að samræmi 

er litið til þess hvort að kröfur markaðarins séu uppfylltar í gegnum ímynd og styrk 

fyrirtækisins og horft er til samvirkni, ímyndartengsla, kostnaðartengsla og fleira er 

kemur að tengslum við aðra markhópa (Lilien og Rangaswamy, 2003).  

GE-líkanið, sem sjá má á mynd 3, er ein af mörgum aðferðum sem hægt er að nota 

við framkvæmd markaðsmiðunar, en líkaninu er ætlað að notast við það hve áhugaverð 

greinin er og hver styrkur fyrirtækisins er til að meta skipulagseiningar fyrirtækja (Peter 

og Donnely, 2001). GE-líkanið kemur því að góðum notum við markaðsmiðun, en þá er 
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hugsunin sú að fyrirtækið horfi til þess hvar áhugaverður markhópur og styrkur 

fyrirtækis til að þjóna þeim markhóp kemur saman, og beini þá markaðsaðgerðum 

sínum að viðkomandi markhóp (Adcock, Bradfield, Halborg og Ross, 1998). 

 

Mynd 3: GE-líkanið (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2009) 

2.3 Staðfærsla 

Staðfærsla er þriðja og síðasta skrefið í miðaðri markaðsfærslu, en staðfærslan snýr að 

því að fyrirtæki bjóði markhópum sínum vörur eða þjónustur sem uppfylla hinar 

einstöku kröfur og þarfir markhópanna. Fyrirtæki þurfa því að ákveða hvernig þau ætla 

sér að skapa aðgreint virði fyrir markhópa sína, ásamt því hvaða stöðu þau vilja skapa 

sér í hugum markhópa sinna. Staðfærsla þýðir í raun það að þróa markaðsaðferð til að 

hafa áhrif á hvernig ákveðinn markópur skynjar vöruna eða þjónustuna í samanburði við 

vörur og þjónustu samkeppnisaðila (Kotler o.fl., 2008; Solomon o.fl., 2009). Hægt er að 

brjóta staðfærsluna niður í þrjá þætti, en þeir eru sameiginlegir þættir (e. points of 

parity), aðgreinanlegir þættir (e. points of difference) og ímynd (e. image). Hafa ber þó í 

huga að aðgerðir (e. actions) spila mikilvægt hlutverk í skrefinu frá sameiginlegum og 

aðgreinanlegum þáttum, yfir í ímynd. (Keller, Apéria og Georgson, 2008; Lilien og 

Rangaswamy, 2003). 
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2.3.1 Sameiginlegir þættir 

Sameiginlegir þættir eru í raun ekki eitthvað sem einungis þitt vörumerki hefur, heldur 

er það eitthvað sem ýmis önnur vörumerki gætu einnig búið yfir. Sameiginlegir þættir 

eru til í tveim myndum, annars vegar sameiginlegir þættir flokka og hins vegar 

samkeppnislegir sameiginlegir þættir. Sameiginlegir þættir flokka snúa að því að gera 

vörumerkið að lögmætum keppanda á markaði, það eru nauðsynlegir þættir, en ekki 

fullnægjandi, sem vörumerki þarf á að halda. Samkeppnislegir sameiginlegir þættir snúa 

að því að koma í veg fyrir aðgreiningu samkeppnisaðila, en með því getur vörumerki 

skapað sér mjög sterka stöðu. Sameiginlegir þættir eru því ekki endilega ástæða fyrir 

neytendur til að velja vörumerki, en vöntun á þeim er án nokkurs vafa ástæða til að velja 

ekki vörumerki (Keller o.fl., 2008).  

2.3.2 Aðgreinanlegir þættir 

Aðgreinanlegir þættir eru sterk, hagkvæm og einstök tengsl sem vörumerki hefur fram 

yfir önnur vörumerki á markaði. Þessi tengsl geta í raun verið hvað sem er, það eina sem 

skiptir máli er að þau verði jákvæð og einstök í hugum neytenda. Með öðrum orðum, 

aðgreinanlegir þættir eru eiginleikar sem neytendur tengja sterklega við vörumerki, 

meta á jákvæðan hátt og trúa því að þeir geti ekki fundið þessa sömu eiginleika í neinu 

öðru vörumerki. Hægt er að brjóta aðgreinanlega þætti niður í þrjá megin flokka, en 

aðgreining finnst í fyrsta lagi í þáttum sem tengjast virkni eða hagnýtni vörumerkis, í 

öðru lagi í árangurstengdum atriðum, og í þriðja lagi í ímyndar tengdum atriðum. 

Aðgreinanlegir þættir geta til dæmis verið lægra  verð eða betri ending, og felst ástæða 

neytenda fyrir því að velja vörumerki í aðgreiningu þess frá öðrum vörumerkjum (Keller 

o.fl., 2008). 

2.3.3 Aðgerðir 

Aðgerðir fyrirtækja snúa að því að koma sameiginlegum og aðgreinanlegum þáttum 

vörumerkisins til skila til neytenda. Það er í gegnum aðgerðirnar sem fyrirtæki vonast til 

að nýta fyrrgreinda þætti til að skapa vörumerkinu sterka, jákvæða og einstaka stöðu á 

markaði, þ.e. að staðfæra vörumerkið í huga neytenda (Keller o.fl., 2008; Morgan, 

Strong og McGuinnes, 2003). Aðgerðir eru ólíkar sameiginlegum og aðgreinanlegum 

þáttum að því leyti að í stað þess að snúa að vörumerkinu sjálfu snúa aðgerðirnar að 

markhópum þess (Lilien og Rangaswany, 2003). 
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2.3.4 Ímynd 

Ímyndin er niðurstaðan í staðfærslunni, en ímyndin er það sem neytendur hugsa um 

þegar þeir heyra nafn vörumerkisins. Jákvæð ímynd verður til í gegnum sterkar aðgerðir 

sem tengja  jákvæða, sterka og einstaka þætti við vörumerkið. Það er því óhætt að segja 

að samval söluráða (e. marketing mix) spili mikilvægt hlutverk í mótun ímyndarinnar. 

Samval söluráða samanstendur af öllu því sem er í valdi fyrirtækja til að hafa áhrif á 

eftirspurn vöru eða þjónustu þeirra. Valkostir fyrirtækja í þeim efnum eru oftar en ekki 

brotnir niður í fjóra flokka sem oft eru nefndir „P-in fjögur“, en það stendur fyrir vara (e. 

product), verð (e. price), vegsauki (e. promotion) og vettvangur (e. place). Þó ber að 

hafa í huga að söluráðarnir eru fleiri en fjórir talsins, en mikilvægt er að gleyma ekki 

þrem minna þekktu söluráðunum sem eru fólk (e. people), ferlar (e. process) og 

umhverfi (e. physical evidence). Til þess að sterk og jákvæð ímynd skapist þarf samval 

söluráðanna að vera sett saman á bæði skilvirkan og árangursríkan hátt (Kotler o.fl., 

2008; Kotler, Keller, Brady, Goodman, og Hansen, 2009). 

 Vara stendur fyrir alla þá vöru eða þjónustu sem fyrirtæki býður markhópum 

sínum upp á. Vara getur til dæmis verið áþreifanlegur hlutur, hugmynd, þjónusta eða 

staður. Vara er í raun allt það sem hægt er að bjóða upp á á markaði til að fá fram kaup, 

notkun, neyslu eða einfaldlega athygli (Kotler o.fl., 2008). 

 Verð er það magn peninga sem fyrirtæki rukkar fyrir vörur sínar eða þjónustu, 

eða þá summu virðis sem neytendur skiptast á fyrir þann hag sem þeir hafa af því að 

nota vöruna eða þjónustuna. Í sinni einföldustu mynd er verð einfaldlega það sem 

neytendur greiða fyrir vöruna (Kotler o.fl., 2008). 

 Vegsauki eru þær aðgerðir sem koma skilaboðum um vöruna og kostum hennar 

til skila til markhópsins, ásamt því að hvetja markhópinn til kaupa. Hvernig fyrirtæki hafa 

samskipti við markaðinn er stöðugt að breytast og hafa ýmsar tækninýjungar, til dæmis 

veraldarvefurinn, boðið upp á mikið magn möguleika. Þó svo að tækninýjungar hafi ekki 

komið í stað hefðbundnari kynningaraðferða, til dæmis persónulegrar sölumennsku, þá 

eru hinar nýju kynningaraðferðir stöðugt að verða veigameiri í samskiptum fyrirtækja 

við markaðinn (Kotler o.fl., 2008). 

 Vettvangur er að lokum þær aðgerðir fyrirtækis sem gera vörur þess 

aðgengilegar fyrir markhópa þess (Kotler o.fl., 2008). 
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 Fólk eru í raun allir starfsmenn fyrirtækisins, en ekki einungis þeir sem eiga í 

beinum samskiptum við neytendur. Það er vegna þess að starfsfólk mótast af 

samstarfsfólki, yfirmönnum, stofnendum og fyrirtækjamenningu þess fyrirtækis sem 

það starfar hjá (Jobber, 2010; Wood, 2010). 

 Ferli er það flæði verkefna og starfsemi sem á sér stað innan fyrirtækisins. Hér 

koma til sögunnar þættir á borð við viðbragðstíma gagnvart kvörtunum og hvernig 

þjónustan eða salan er ynnt af hendi (Jobber, 2010; Wood, 2010). 

 Umhverfi er það svæði sem þjónustan eða salan á sér stað á og þeir áþreifanlegu 

þættir sem greiða fyrir þjónustu eða sölu. Hér koma til sögunnar þættir á borð við það 

húsnæði sem starfsemin á sér stað í og einkennisklæðnaður starfsmanna (Jobber, 2010; 

Wood, 2010). 

 Hafa ber þó í huga að það er alls ekki öruggt að sú ímynd sem vörumerki endar 

með sé sú ímynd sem lagt var upp með í upphafi. Ástæðan fyrir því er að fólk mun alltaf 

gera sér upp einhverjar hugmyndir um viðfangsefni byggt á þeirri þekkingu sem það 

hefur á því, en sú þekking getur verið mismikil. Þegar neytendur búa yfir mjög lítilli 

þekkingu á vörumerkinu er talað um undirstaðfærslu (e. underpositioning), en þá telja 

neytendur gjarnan að vörumerkið standi fyrir aðra hluti en það gerir. Þegar neytendur 

búa yfir of þröngri þekkingu á vörumerkinu er talað um yfirstaðfærslu (e. 

overpositioning). Þegar neytendur búa yfir óljósri eða ruglingslegri þekkingu á 

vörumerkinu er talað um ruglingslega staðfærslu (e. confused positioning). Mikilvægt er 

að hlúa vel að ímynd fyrirtækisins þar sem sterk og jákvæð ímynd gerir fyrirtæki og 

vörumerki óverðteygin þegar kemur að niðursveiflu á markaði og verðteygin þegar 

kemur að uppgangi á markaði. Þá eru vel aðgreind vörumerki með sterka og jákvæða 

ímynd einnig óverðteygin gagnvart verðhækkunum og verðteygin gagnvart 

verðlækkunum (Keller o.fl., 2008; Kotler o.fl., 2009; Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2009). 
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3 Vörumerkjastjórnun 

Flest fyrirtæki hafa með tímanum áttað sig á því að þau vörumerki sem þau tengja við 

vörur sínar og þjónustur eru í raun ein af þeirra verðmætustu auðlindum (Keller o.fl., 

2008).Fyrirtæki þurfa því að stýra vörumerkjum sínum af mikilli kostgæfni og mikilvægt 

er að gæta vel að hinum ýmsu þáttum við stýringu þeirra (Kotler o.fl, 2008). 

 Mikilvægt er að staðfærslu vörumerkisins sé stöðugt komið til skila til neytenda. 

Mörg fyrirtæki eyða gríðarlegum fjármunum í auglýsingar í þeim tilgangi að skapa 

vörumerkjavitund. Slíkar aðgerðir geta vissulega hjálpað til við að skapa 

vörumerkjaþekkingu og jafnvel orðið til þess að neytendur velji frekar það vörumerki í 

stað annarra. Það má þó ekki einbeita sér eingöngu að auglýsingum því að vörumerkjum 

er ekki haldið uppi með auglýsingum, það er reynsla neytenda af vörumerkinu sem 

skiptir mestu. Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að gæta jafn vel að reynslutengdum 

snertipunktum, til dæmis „word-of-mouth“, og þau gæta að auglýsingum sínum (Kotler 

o.fl., 2008). 

Á því liggur enginn vafi að staðfærsla vörumerkisins mun ekki ná tilætluðum árangri 

nema að allir meðlimir fyrirtækisins samsvari því sem vörumerkið á að standa fyrir. Því 

er mikilvægt að fyrirtæki aðstoði starfsmenn sína í því að læra, skilja og verða 

áhugasamir um hvað það er sem vörumerkið stendur fyrir (Kotler o.fl., 2008). 

 Fyrirtæki þurfa einnig reglulega að framkvæma úttekt á styrkleikum og 

veikleikum vörumerkja sinna. Slíkar úttektir geta leitt í ljós að sum vörumerki þurfa á 

meiri stuðning að halda, einnig gæti einfaldlega þurft að hætta með sum vörumerki, og 

þá gæti komið í ljós að þörf sé á því að endurstaðfæra vörumerki sökum þess að nýir 

samkeppnisaðilar séu komnir á markað eða þá að þarfir og óskir neytenda hafi breyst 

(Kotler o.fl., 2008). 

 Fyrirtæki og einstaklingar eru sífellt að standa frammi fyrir fleiri og fleiri 

valmöguleikum á meðan tími til ákvarðanatöku fer sífellt minnkandi, sökum þess að 

heimurinn er sífellt að verða flóknari. Sterk vörumerki eru því ávallt að verða 

verðmætari þar sem þau geta einfaldað ákvörðunartöku viðskiptavina, dregið úr áhættu 

og byggt upp væntingar þeirra. Sköpun vörumerkja sem standa við loforð sín, ásamt því 
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að viðhalda og styrkja þau vörumerki með tímanum er því orðinn mikilvægur liður í 

stjórnun fyrirtækja (Keller o.fl., 2008) 

Það má því skilgreina vörumerkjastjórnun sem það ferli að byggja upp og viðhalda 

vörumerkjavirði ásamt því að stýra og meðhöndla vörumerkjakerfum fyrirtækja til að 

gæta að heildarútkomu þeirra (Cravens og Piercy, 2003).  

3.1 Vörumerki 

Vörumerki (e. brand) hafa verið til í aldaraðir í þeim tilgangi að gera greinarmun á vörum 

og þjónustu mismunandi framleiðenda. American Marketing Association (AMA) hefur 

skilgreint vörumerki sem nafn, hugtak, merki, tákn eða hönnun, eða þá blöndu af þessu 

öllu, sem ætlast er til að beri kennsl á seljanda og aðgreina þann seljanda frá 

samkeppnisaðilum hans. Þau geta þó einnig átt við um hóp seljenda (Keller, o.fl., 2008). 

Í sinni einföldustu mynd er vörumerki leið til að aðgreina vörur, þjónustu eða fyrirtæki 

frá samkeppnisaðilum (Palmer, 2004). Vörumerki er því mun meira en einungis varan 

sem það stendur fyrir, en áhrifaríkustu vörumerkin mynda tilfinningaleg tengsl við 

viðskiptavina þeirra (Solomon o.fl., 2009). Það má því segja að vörumerki sé nafn, merki 

eða tákn sem er tengt við vöru eða þjónustu, sem neytendur tengjast svo við á 

sálfræðilegan máta (Tybout og Carpenter, 2001). AMA heldur því einnig fram að 

lykilatriðið í því að skapa vörumerki sé getan til að velja nafn, merki, pakkningar og fleiri 

auðkenni sem bera kennsl á vöruna og aðgreina hana frá öðrum vörum (Keller o.fl., 

2008). Vörumerki eru þó ekki einskorðuð við vörur og þjónustu heldur geta þau líka 

staðið fyrir fyrirtæki. Tilgangur fyrirtækja-vörumerkja er að koma skilaboðum til 

markhóps þess um hvað það er sem fyrirtækið gerir og stendur fyrir, hvernig þjónusta 

þess er, hvernig vörur það framleiðir, hve áreiðanlegt það er og fleira þess háttar 

(Hayes, Jenster og Aaby, 1996). 

3.2 Vörumerkjavirði 

Vörumerkjavirði (e. brand equity) felst í raun í þeim verðmun sem neytendur eru tilbúnir 

til að greiða fyrir vörumerki, hvort sem um er að ræða jákvæðan eða neikvæðan 

verðmun, samanborið við svipaða almenna vöru (Cravens og Piercy, 2003; Palmer, 

2004). Það er að segja, vörumerkjavirði er það samansafn þátta sem fólk tengir við 

vörumerki. Ef mikið af jákvæðum þáttum eru sterklega tengdir við vörumerkið getur það 
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aukið tryggð neytenda, ásamt því að vörumerkið verður verðmætara í augum þeirra. 

Þetta getur þó einnig farið á hinn bóginn, það er mikið af neikvæðum þáttum eru 

tengdir við vörumerkið, en það leiðir til þess að tryggð verður ekki til staðar við 

vörumerkið og neytendur eru ekki tilbúnir til að greiða miklar fjárhæðir fyrir það 

(Anderson og Vincze, 2004). Gott dæmi um vörumerkjavirði er hve miklu meira þú ert 

tilbúinn til að greiða fyrir bol merktan með Ralph Lauren merkinu heldur en sama bol 

með engu merki, en sá verðmunur endurspeglar vörumerkjavirði Ralph Lauren í þínum 

huga (Solomon o.fl., 2009). 

 

Mynd 4: CBBE líkanið (Solomon o.fl., 2009) 

 CBBE líkanið (e. customer-based brand equity), sem sjá má á mynd 4, er 

mælingartæki sem notast er við til að mæla hin mismunandi vörumerkjavirði. CBBE 

líkanið samanstendur af sex þáttum sem mynda píramída, en þeir eru vörumerkjavitund 

(e. brand salience), frammistaða (e. performance), vörumerkjaímynd (e. brand imagery),  

viðbrögð (e. judgements), tilfinningar (e. feelings) og traust (e. resonance). Það ætti að 

vera takmark allra vörumerkja að komast upp á topp píramídans, en til þess að það sé 

mögulegt þarftu að vera reiðubúinn að svara fjórum spurningum um vörumerkið, en 

þær eru (Keller o.fl., 2008; Solomon o.fl., 2009): 

 Auðkenni: Hver ert þú? 

 Merking: Hvað ert þú? 



 

23 

 Svörun: Hvað með þig? 

 Sambönd: Hvað með þig og mig?  

3.3 Auðkenni 

Fyrsta skrefið í píramídanum er að svara því hvert vörumerkið sé, en að skapa ákjósanlegt 

auðkenni (e. identity) vörumerkis felur í sér að koma á fót vitund um vörumerkið á meðal 

neytenda sem er bæði djúp og víð (Keller o.fl., 2008; Solomon o.fl., 2009). 

3.3.1 Vörumerkjavitund 

Vörumerkjavitundin ein og sér uppfyllir fyrsta skref píramídans, en hún endurspeglar 

einkenni og skýrleika vörumerkisins ásamt því að svara hve djúpt og breitt vörumerkið 

er í hugum neytenda. Það er mjög mikilvægt fyrir vörumerki að til staðar sé bæði djúp 

og víð vitund um það. Djúp vörumerkjavitund segir til um líkurnar á því að auðkenni 

vörumerkis komi upp í huga neytenda og hve auðveldlega þau geri það. Víð 

vörumerkjavitund segir til um í hve mörgum kaup- og notkunaraðstæðum auðkenni 

vörumerkisins koma upp í hugum neytenda (Keller o.fl., 2008). 

3.4 Merking 

Annað skref píramídans er að svara því hvað vörumerkið sé, þ.e. hver merking þess sé.  

Til þess að hægt sé að svara því hver merking vörumerkisins sé þarf að standa vel að 

bæði frammistöðu og ímynd vörumerkisins, en til þess þurfa að vera til staðar sterk, 

jákvæð og einstök tengsl við vörumerkið. (Keller o.fl., 2008; Solomon o.fl. 2009). 

3.4.1 Frammistaða 

Frammistaða vörumerkis snýr að þeim leiðum sem vörur og þjónustur þess reyna að 

fara til að mæta þörfum og óskum viðskiptavina þess. Það er því óhætt að fullyrða að í 

hjarta allra sterkra vörumerkja er sterk vara eða þjónusta. Ef vöru eða þjónustu á bakvið 

vörumerki skortir gæði mun frammistaða vörumerkisins líða fyrir það. Það eru fimm 

mikilvægir þættir sem liggja oft að baki frammistöðu vörumerkja, en þeir eru: 

 Aðal innihaldsefni vörunnar og viðbótar eiginleikar hennar. 

 Þjónustugeta, áreiðanleiki og ending vörunnar. 

 Samkennd, áreiðanleiki og skilvirkni þjónustunnar. 

 Útlit og hönnun 
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 Verð 

Það er algengt að þau vörumerki með hvað bestu frammistöðuna skari fram úr í 

einum eða fleiri  af þessum þáttum. Það er einnig sjaldséð sjón að vörumerkjum takist 

að halda frammistöðunni góðri ef illa er staðið að einhverjum af þessum þáttum (Keller 

o.fl., 2008). 

3.4.2 Vörumerkjaímynd 

Vörumerkjaímynd er samansafn allra þeirra viðhorfa sem neytendur hafa um eitthvað 

tiltekið vörumerki. Það er þó ekki auðvelt að skapa vörumerkjaímynd heldur tekur það 

langan tíma að þróa jákvæða ímynd, en mikill kostur jákvæðrar vörumerkjaímyndar er 

að samkeppnisaðilar geta ekki líkt eftir henni, vörumerkjaímyndin er þín (Kotler o.fl., 

2008). Jákvæð vörumerkjaímynd er sköpuð með markaðsaðgerðum sem tengja sterk, 

jákvæð og einstök auðkenni við vörumerkið í hugum neytenda. Það má því skilgreina 

vörumerkjaímynd sem skynjun neytenda á vörumerki sem er byggð á þeim auðkennum 

sem þeir tengja við það í huga sér. Vörumerkjaímynd getur þó einnig orðið til á ýmsa 

aðra vegu, svo sem í gegnum reynslu neytenda, umsagnir í blöðum og í gegnum 

mannleg samskipti (e. word of mouth) (Keller o.fl., 2008; Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

2009). Líkt og nefnt var áður er sköpun jákvæðrar vörumerkjaímyndar bæði erfitt verk 

og tímafrekt, en það er einmitt vegna þess að það þarf að skapa þessa ímynd í hugum 

neytenda. Ef það hins vegar tekst getur hin jákvæða vörumerkjaímynd leitt til töluverðs 

samkeppnisforskots. Mikilvægt er að huga vel að ímyndinni og gæta þess að þau 

auðkenni sem tengd eru við vörumerkið og mynda ímyndina haldist jákvæð og verði ekki 

neikvæð með tímanum (Tybout og Carpenter, 2001). 

3.5 Svörun 

Þriðja skref píramídans er að svara því hvert vörumerkið sé, en til að uppfylla þetta næst 

síðasta skref píramídans þarf vörumerkið að skapa jákvæð viðbrögð. Það er þó ekki nóg 

að skapa jákvæð viðbrögð heldur þurfa neytendur líka að hafa aðgengi að því að koma 

viðbrögðum og tilfinningum sínum til skila, en þriðja skref píramídans samanstendur 

einmitt af viðbrögðum og tilfinningum neytenda (Keller o.fl., 2008; Solomon o.fl., 2009). 



 

25 

3.5.1 Viðbrögð 

Viðbrögð neytenda snúa að persónulegu mati þeirra og skoðunum, þ.e. ferlið sem snýr 

að því hvernig neytendur vega og meta öll þau auðkenni sem snúa að frammistöðu og 

ímynd og eru tengd vörumerkinu, sem þeir mynda sér síðan skoðun út frá. Viðbrögð 

geta verið mjög mismunandi og í raun hvernig sem er, en þegar kemur að því að skapa 

sterkt vörumerki er gríðarlega mikilvægt að viðbrögðin sem vörumerki fá séu byggð á 

fjórum þáttum (Keller o.fl., 2008): 

 Gæði (e. brand quality): Neytendur geta búið yfir fjölda viðhorfa gagnvart 
vörumerkjum en þau allra mikilvægustu snúa að gæðum vörumerkisins. 
Viðbrögð tengd gæðum snúa að viðhorfum neytenda um hönnun og útlit 
vöru, hvernig þjónustan er, hvernig varan er í notkun og svo framvegis. 

 Trúverðugleiki (e. brand credibiility): Trúverðugleiki vörumerkisins snýr að því 
hvort að neytendur telji fyrirtækið á bakvið vörumerkið hæft í því sem það 
gerir, hvort það láti viðskiptavinina skipa sig máli og hvort það sé einfaldlega 
viðkunnanlegt. 

 Íhugun (e. brand consideration): Íhugun snýr að því hverjar líkurnar séu á því 
að neytendur telji vörumerkið sem ákjósanlegan kost er þeir versla. Það 
skiptir ekki máli hver gæði og trúverðugleiki vörumerkis eru í hugum 
neytenda ef það kemur ekki til íhugunar við kaup þeirra. 

 Yfirburðir (e. brand superiority): Yfirburðir vörumerkis snúa að því hvort 
neytendur telji vörumerki vera einstakt og betra en önnur vörumerki. 

3.5.2 Tilfinningar 

Tilfinningar til vörumerkja eru tilfinningaleg svör og viðbrögð neytenda til tiltekins 

vörumerkis. Þessar tilfinningar geta haft félagsleg áhrif á neytendur og geta þau áhrif 

verið bæði jákvæð eða neikvæð, sem og væg eða mikil (Keller o.fl., 2008). Við 

uppbyggingu vörumerkjavirðis eru til sex megin tilfinningar til vörumerkja sem 

mikilvægt er að koma á fót á meðal neytenda, en þær eru (Kahle, Poulos og Sukhdial, 

1988): 

 Hlýleiki (e. warmth): Vörumerki veitir neytendum sínum ró og friðsæld. 

 Skemmtun (e. fun): Vörumerkið lætur neytendum sínum líða glöðum, 
fjörugum og kátum. 

 Spenna (e. excitement): Vörumerkið lætur neytendum líða eins og þeir séu að 
upplifa eitthvað sérstakt og spennan getur leitt til þess að neytendum líði eins 
og þeir séu vinsælir eða kynþokkafullir. 
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 Öryggi (e. security): Vörumerkið skapar öryggistilfinngu fyrir neytendur sína 
og þeir komast hjá mögulegum áhyggjum sem þeir hefðu annars haft. 

 Félagslegt samþykki (e. social approval): Vörumerkið lætur neytendum líða 
eins og aðrir horfi með jákvæðum hug á útlit þeirra eða hegðun. 

 Sjálfsvirðing (e. self-respect): Vörumerkið lætur neytendum sínum líða betur 
með sjálfa sig og finna til dæmis fyrir stolti. 

3.6 Sambönd 

Sambönd vörumerkja við neytendur endurspegla efsta þrep og topp píramída 

vörumerkjavirðis (CBBE) og ætti það að vera takmark allra vörumerkja að ná þangað, en 

það er þó hægara sagt en gert. Til þess að hægt sé að uppfylla loka skref píramídans 

þurfa að vera til staðar bæði sterk og virk sambönd á milli neytenda og vörumerkis. Það 

er traust neytenda til vörumerkis sem myndar topp píramídans (Keller o.fl., 2008; 

Solomon o.fl., 2009). 

3.6.1 Traust 

Þegar að traust er til staðar á milli neytanda og vörumerkis er talað um að samband 

þeirra sé „fullkomið“ (Keller o.fl., 2008). Þau vörumerki sem öðlast traust viðskiptavina 

sinna komast í hálfgerða paradís vörumerkja, en þau njóta gríðarlegs 

samkeppnisforskots í gegnum hina djúpu tilfinningalegu tengingu sem þau hafa myndað 

við viðskiptavini sína (Kotler o.fl., 2008). Traust við vörumerki er í raun það sem hindrar 

neytendur í að skipta yfir í önnur vörumerki og lækkar það gríðarlega markaðaðslegan 

og viðskiptalegan kostnað við vörumerkið (Anderson og Vincze, 2004). Það má brjóta 

traust til vörumerkis niður í fjóra flokka, en þeir eru: 

 Hegðunartengd tryggð (e. behavioural loyalty): Hegðunartengd tryggð snýr að 
endurteknum kaupum, þ.e. hve oft neytendur kaupa vörumerkið og hve mikið 
af því þeir kaupa. Það segir sig sjálft að til að skila hagnaði þarf vörumerkið 
bæði að vera keypt oft og í miklu magni. Þar af leiðandi getur verðmæti 
tryggra viðskiptavina til langs tíma verið gífurlegt (Keller o.fl., 2008). 

 Skoðanamótandi tengsl (e. attitudinal attachment): Skoðanamótandi tengsl 
eru nauðsynleg til þess að tryggð myndist, en þau eru þó ekki nægileg 
(Chaudhuri og Holbrook, 2001). Til að traust myndist þurfa að vera sterk 
persónuleg tengsl á milli neytenda og vörumerkis, en þar sem mikil 
skoðanamótandi tengsl eru á milli neytenda og vörumerkis gætu neytendur til 
dæmis lýst því yfir að þeir elski vörumerkið. Það að skapa mikið traust felur í 
sér að skapa mikil skoðanamótandi tengsl, en því er hægt að ná fram með 
markaðsaðgerðum, vörum og þjónustu sem uppfylla þarfir neytenda að öllu 
leyti (Keller o.fl., 2008). 
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 Samfélagsleg skynjun (e. sense of community): Samfélagsleg skynjun er það 
þegar að vörumerki öðlast víðari merkingu í hug neytenda að því leyti að þeir 
finna fyrir skyldleika eða tengslum við annað fólk sem tengist vörumerkinu á 
einhvern hátt. Sú skynjun skyldleika getur beinst að öðrum eigendum eða 
notendum vörumerkisins, eða þá starfsmenn eða fulltrúa fyrirtækisins (Keller 
o.fl., 2008). 

 Virk þátttaka (e. active engagement): Virk þátttaka er líklega helsta 
staðfesting þess að vörumerki hafi öðlast traust á meðal neytenda. Virk 
þátttaka er það þegar neytendur eru reiðubúnir til að eyða tíma, peningum, 
orku og fleiru í vörumerkið umfram það sem eytt er við kaup og notkun vöru. 
Til dæmis gætu neytendur skráð sig í félag eða klúbb, fengið 
upplýsingabæklinga frá vörumerkinu og átt í samskiptum við aðra 
viðskiptavini vörumerkisins eða þá fulltrúa vörumerkisins. Til þess að virk 
þátttaka eigi sér stað er þó yfirleitt nauðsynlegt að annað hvort, eða bæði, 
sterk skoðanamótandi tengsl eða mikil samfélagsleg skynjun eigi sér stað 
(Keller o.fl., 2008). 

Það má því skilgreina traust við vörumerki sem ferli endurtekinni kaupa, sem fylgt er 

með jákvæðu hugarfari um vörumerkið sem byggist á því að vörur þess tiltekna 

vörumerkis séu betri en aðrar vörur á markaði (Solomon o.fl., 2009). 
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4 Fjarðarkaup 

4.1 Saga og stofnun Fjarðarkaupa 

Líkt og nafnið gefur til kynna er verslunin 

Fjarðarkaup staðsett í Hafnarfirði, nánar tiltekið 

í hrauninu ofan við Engidalinn. Verslunin er stór 

á íslenskan mælikvarða og hefur hún verið þar 

síðan árið 1982. Saga fyrirtækisins er þó tæpum 

áratug lengri, en hlutafélagið Fjarðarkaup var 

stofnað árið 1973 (Fjarðarkaup, e.d.; Jóhann 

Guðni Reynisson, 2010). 

Stofnendur Fjarðarkaupa hf. voru annars vegar hjónin Ingibjörg Gísladóttir og 

Sigurbergur Sveinsson, og hins vegar Valgerður Jónsdóttir og Bjarni Blomsterberg. Það 

var síðan árið 1993 sem að Ingibjörg og Sigurbergur keypt hlut Valgerðar og Bjarna, og 

hafa síðan þá verið einu eigendur verslunarinnar (Fjarðarkaup, e.d.; Jóhann Guðni 

Reynisson, 2010)..  

Hugsunin á bakvið Fjarðarkaup var að koma á fót lágvöruverðsverslun við 

Trönuhraun í Hafnarfirði. Lágvöruverðshugmyndafræðin var að vakna til lífsins hér á 

landi og var úrvalið ekkert sérstaklega fjölbreytt í upphafi, enda ekki nema fyrir fáa 

útvalda að fá að versla með vörur á borð við kjöt, fisk og mjólk. Þær vörur sem seldar 

voru í versluninni var hins vegar komið fyrir í kössum og á brettum á búðargólfinu, en 

þetta var gert til þess að hægt væri að halda verðlagi í hófi (Fjarðarkaup, e.d.; Jóhann 

Guðni Reynisson, 2010). 

Verslunin hefur með tímanum vaxið og dafnað, en til að byrja með var verslunin 

einungis 150 fermetrar. Því næst var verslunin tvöfölduð í stærð á öðrum stað og stóð 

þá í 300 fermetrum. Nú til dags er verslunin mun stærri og er starfrækt í 4000 fermetra 

húsi, þar sem verslunin sjálf er 2200 fermetrar (Sveinn Sigurbergsson, munnleg heimild, 

26. febrúar, 2013). 

Mynd 5: Merki Fjarðarkaupa (Jóhann Guðni 
Reynisson, 2010) 
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4.2 Kolahagfræðin 

Kolahagfræðin er hugtak sem hvorki hefur verið notað mikið, né farið víða. Það er engu 

að síður sú hugmyndafræði sem er grunnurinn að allri starfsemi Fjarðarkaupa. 

Kolahagfræðin á rætur sínar að rekja frá Húsum, en þar dvaldi Sigurbergur Sveinsson 

þegar hann var yngri. Það var í þessari dvöl í Húsum sem hann lærði það að sníða sér 

stakk eftir vexti og að hafa báða fætur sína á jörðinna, og hefur sá lærdómur fylgt 

honum alla tíð. Hjónin í Húsum nýttu allt það sem þau áttu eins vel og hægt var og 

versluðu ekkert í Kaupfélaginu sem þau höfðu ekki efni á. Klæðnaðurinn var bættur upp 

og notaður þar til hann var nánast orðinn dufti nær og mór var notaður til eldamennsku 

og húshitunar í stað þess að versla og nota kol. Sigurbergur man það vel að eitt sinn 

hafði reikningurinn frá Kaupfélaginu hljóðað svo að hjónin á Húsum áttu inni 1.000 

krónur hjá Kaupfélaginu. Það sama var ekki upp á teningnum á prestsetrinu Selárdal, en 

rígur var á milli bæja, og hafði fóstra Sigurbergs það að orði að það væri ekki skrítið að 

þau væru í mínus þar sem þau kyntu svo mikið með kolum (Fjarðarkaup, e.d.; Jón Guðni 

Reynisson, 2010). 

4.3 Samkeppnin 

Lýsa má kauphegðun íslendinga á matvörumarkaði sem svo að fólk versli yfirleitt á tveim 

til þrem stöðum. Fólk verslar hluta af því sem það vantar í lágvöruverðsverslunum, þá á 

fólk það einnig til að skjótast í hverfisverslanir þegar því vantar eitthvað lítið, og að 

lokum fer það í ákveðnar verslanir þegar því vantar mikinn fjölbreytileika, gæði og magn, 

til dæmis fyrir veislur. Það er því mikil samkeppni á matvöruverslanamarkaðnum á 

Íslandi og í raun og veru má skilgreina allar verslanir sem eru á markaðnum sem 

samkeppnisaðila Fjarðarkaupa. Þeir allra helstu myndu þó teljast til þeirra verslana sem 

eru í Hafnarfirði og helsta nágrenni, en má þar telja upp níu verslanir í heildina á vegum 

Hagkaupa, Bónus, Krónunnar, Samkaups Úrvals og 10-11 (Sveinn Sigurbergsson, 

munnleg heimild, 26. febrúar, 2013). 

4.4 Kjarnastarfsemi Fjarðarkaupa 

4.4.1 Kjarninn 

Í upphafi sáu stofnendur Fjarðarkaupa tækifæri í því að opna samskonar verslun og 

Hagkaup í Reykjavík, nema í Hafnarfirði, þar sem að viðskiptavinir gætu einfaldlega valið sér 
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sínar vörur sjálfir í stað þess að velja yfir búðarborðið. Á þeim tíma var algengt að fólk 

gerðust meðlimir í Kaupfélaginu til þess að fá afslætti og nýtti Fjarðarkaup sér þær aðstæður 

með sinni fyrstu auglýsingu sem var á þá leiðina að í Fjarðarkaupum þyrfti ekki að greiða 

fyrir það að versla ódýrt. Í raun má því segja að Fjarðarkaup hafi verið lágvöruverðsverslun í 

upphafi (Sveinn Sigurbergsson, munnleg heimild, 26. febrúar, 2013). 

Eftir því sem tíminn leið og verslunin stækkaði breyttust áherslurnar og nú skilgreinir 

búðin sig sem þjónustuverslun með fjölbreytt úrval vara. Gífurleg áhersla er lögð á góða 

þjónustu í Fjarðarkaupum og hefur það skilað sér, en í könnun sem Gallup framkvæmdi 

árið 1997 kom í ljós að 21,2% viðskiptavina Fjarðarkaup kaus verslunina sökum 

þjónustu. Er það mun meira en hjá öðrum verslunum, en í sömu könnun kom í ljós að 

einungis 4,9% völdu Hagkaup þjónustunnar vegna og enginn valdi Bónus út frá þjónustu. 

Auk þess að leggja áherslu á fyrirmyndar þjónustu leggur Fjarðarkaup mikið upp úr því 

að bjóða neytendum einfaldlega upp á góða vöru á sanngjörnu verði (Jóhann Guðni 

Reynisson, 2010; Sveinn Sigurbergsson, munnleg heimild, 26. febrúar, 2013). 

4.4.2 Gildin 

Fjarðarkaup er í raun einungis með tvö gildi sem hafa verið höfð að leiðarljósi frá 

stofnun fyrirtækisins. Gildin eru ekki einungis til staðar til að líta vel út, heldur eru þau 

höfð í hávegum og mikið er lagt upp úr þeim. Gildin tvö eru: 

 Það er farsælla að fara fetið 

 Það ber að sníða sér stakk eftir vexti 

Í raun má segja að fyrra gildið sé frægara og þekktara meðal almennings á meðan 

það seinna sé rauði þráðurinn í rekstri fyrirtækisins, en það snýr að því að sýna ráðdeild. 

Endurspeglast það til dæmis í því að eigendur Fjarðarkaupa hafa aldrei í sögu 

fyrirtækisins notast við lán til að styðja við reksturinn (Sveinn Sigurbergsson,munnleg 

heimild, 26. febrúar, 2013). 
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Mynd 6: Gildi Fjarðarkaupa í mynd (Jóhann Guðni Reynisson, 2010) 

Bókin „Ein stök saga: Sagan um Fjarðarkaup – Ingibjörgu Gísladóttur og Sigurberg 

Sveinsson“ fjallar um val Frjálsrar verslunar á feðgunum í Fjarðarkaupum sem menn 

ársins 2009, en í þeirri umfjöllun kom skýrlega í ljós að gildin tvö hafa skilað sér í 

gegnum reksturinn og náð til viðskiptavina sem og stjórnenda Fjarðarkaupa. Hér má sjá 

nokkrar tilvitnanir úr umfjölluninni: 

 „Við gerum vel það sem við ráðum vel við og færumst ekki of mikið í fang.“ 

 „Saga fyrirtækisins byggir á góðu orðspori sem ánægðir viðskiptavinir bera 
út.“ 

 „Þeir feðgar hafa hlúð að Fjarðarkaupum eins og þau eru og hafa alltaf verið. 
Fyrir vikið hefur fyrirtækið notið trausts Hafnfirðinga sem og margra annarra.“ 

 „Okkur þykir starfið skemmtilegt og getum haft lífsviðurværi okkar af því 
þannig að það er engin ástæða til að spenna bogann hærra. Ég er ekki viss um 
að okkur liði neitt betur eða værum ánægðari þótt við rækjum fleiri búðir.“ 

4.4.3 Slagorðið 

Einstök verslun er slagorð Fjarðarkaupa og er það eitthvað sem fyrirtækinu þykir vænt 

um og hefur verið að gera út á. Slagorðið er ritað á þann hátt að bandstrik skilur orðið 

einstök í sundur á eftirfarandi hátt: 

 Ein-stök verslun 
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 Þá er slagorðið einnig mælt á sama hátt og það er skrifað, en áhersla er lögð á að 

brjóta orðið einstök upp. Þessi áhersla gerir það að verkum að slagorðið er tvírætt, það 

vísar annars vegar til þess að verslunin Fjarðarkaup sé einstök og hins vegar til þess að 

það sé einungis ein Fjarðarkaups verslun. 

4.5 Markaðsstarf Fjarðarkaupa 

4.5.1 Merkið 

Merki (e. logo) Fjarðarkaupa er tiltölulega einfalt og eru í raun ekki mikil vísindi á bakvið 

sköpun þess, en í raun má segja að það hafi einfaldlega orðið til á skrifborði stofnenda 

fyrirtækisins. Merkið var í upphafi einungis einfaldur rauður hringur sem í stóð FK og var 

það einfaldlega vísun í Fjarðarkaup. Með tímanum þróaðist það og var gert nútímalegra 

og flóknara í ásýnd. Það kom þó síðar í ljós að það var ekki það sem Fjarðarkaup átti að 

standa fyrir og var því aftur stigið til baka í einfaldleikann og eftir stóð merkið eins og 

það er í dag (Sveinn Sigurbergsson, munnleg heimild, 26. febrúar, 2013). Þróun merkis 

Fjarðarkaupa má sjá á mynd 7. 

 

Mynd 7: Merki Fjarðarkaupa frá stofnun (Jóhann Guðni Reynisson, 2010) 

Einfaldleikinn hefur skilað sínu og hefur styttingin á nafninu Fjarðarkaup, FK, sem 

notuð er í merkinu náð góðri fótfestu, og hafa stjórnendur verslunarinnar oft heyrt talað 

um Fjarðarkaup sem einfaldlega FK (Sveinn Sigurbergsson, munnleg heimild, 26. 

febrúar, 2013).  

4.5.2 Aðgreinanlegir þættir 

Á þeim tíma sem lágvöruverslanir á borð við Bónus hófu starfsemi sína á Íslandi og fóru 

að bjóða lægra verð en áður hafði þekkst, tók það stjórnendur Fjarðarkaupa ekki langan 

tíma að átta sig á því að fyritækið myndi eiga mjög erfitt með að keppa við þessar 

verslanir, verðlega séð. Þeir spurðu sig því hvort þeir ætluðu að fara að reyna keppa við 
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eitthvað sem þeir réðu hugsanlega ekki við og komust að þeirri niðurstöðu að þeir ættu 

ekki að eltast við lágvöruverðsverslanirnar á þeirra eigin heimavelli. Þeir lögðu því frekar 

áherslu á að greina hvað væri sem þeir gætu gert öðruvísi og betur en 

lágvöruverðsverslanirnar (Sveinn Sigurbergsson, munnleg heimild, 26. febrúar, 2013). 

Segja má að stærsti þátturinn sem Fjarðarkaup byggi aðgreiningu sína á sé Fræið, en 

það er í raun sérverslun inn í versluninni sjálfri. Fræið býður upp á fjölbreytt útval lífrænt 

ræktaðrar heilsu- og matvöru, og hefur það að markmiði að hafa lágt vöruverð á hinu 

fjölbreytilega úrvali nýlenduvara sem verslunin býður upp á. Á þeim 10 árum sem Fræið 

hefur verið starfsrækt hefur verslunin verið mjög vinsæl meðal neytenda, enda hefur átt 

sér stað mikil vitundarvakning varðandi heilsu á meðal almennings á undanförnum árum 

(Fjarðarkaup, e.d.; Jón Guðni Reynisson, 2010; Sveinn Sigurbergsson, munnleg heimild, 

26. febrúar, 2013). 

Fræið er þó ekki eina verslunin innan Fjarðarkaupa sem eykur aðgreiningu 

verslunarinnar, en þar er einnig hannyrðadeildin Rokka. Í Rokku er starfsfólkið 

reynslumikið hannyrðafólk sem getur aðstoðað og svarað hvers kyns fyrirspurnum sem 

neytendur koma með, og gerir verslunin einmitt út á að hún býður upp á þjónustu en 

ekki einungis sölu. Farið var af stað með hannyrðadeildina, sem bar þó ekki nafnið 

Rokka fyrr en nýlega, árið 1996, en þá var til staðar ákveðinn neytendahópur þó 

hannyrðir væru ekki beint í tísku. Fljótlega kom á óvart hve stór neytendahópurinn var 

og sinnti Fjarðarkaup hannyrðadeildinni vel. Árið 2008, í kjölfar efnahagshrunsins, varð 

gríðarleg aukning í eftirspurn eftir hannyrðavörum og stóð Fjarðarkaup á sterkum grunni 

þar sem vel hafði verið séð um hannyrðadeildina. Fyrir um það bil 3 árum var 

hannyrðadeildin stækkuð upp í sérverslun sem fékk nafnið Rokka og er staðsett við 

hliðin á Fræinu (Fjarðarkaup, e.d.; Jón Guðni Reynisson, 2010; Sveinn Sigurbergsson, 

munnleg heimild, 26. febrúar, 2013). 

Þá er einnig til staðar kjötborð í Fjarðarkaupum, en slík þjónusta er orðin sjaldséð 

sjón í verslunum hér á landi. Kjötborðið hefur notið mikilli vinsælda á undanförnum 

árum og hafa starfsmenn orðið varir við að mikil ánægja er með verðlagningu og 

persónulegu þjónustu við kjötborðið. Þá fjallaði til að mynda Garðpósturinn um 

kjötborðið fyrir nokkrum árum, en titlaði blaðið kjötborðið í Fjarðarkaupum sem eitt það 
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glæsilegasta á landinu, ef ekki það glæsilegasta (Jón Guðni Reynisson, 2010; Sveinn 

Sigurbergsson, munnleg heimild, 26. febrúar, 2013). 

Þá eru ýmsir minna áberandi en þó áhrifamiklir þættir sem auka aðgreiningu 

Fjarðarkaupa enn frekar, en ber þar helst að nefna hina miklu þjónustu sem Fjarðarkaup 

bíður upp á, staðsetningu verslunarinnar, aðkomunni að versluninni, og hinn mikla 

fjölda bílastæða sem er við verslunina. Þá ber einnig að nefna þá staðreynd að verslunin 

hefur aldrei farið fram úr sér og tekið lán til að stækka við sig, en það veitir versluninni 

óneitanlega góða ímynd og orðspor (Sveinn Sigurbergsson, munnleg heimild, 26. 

febrúar, 2013). 

4.5.3 Markaðsaðgerðir 

Í upphafi héldu stofnendur Fjarðarkaupa fast í þá trú sína að áreiðanleg verslun með lágt 

vöruverð og gott orðspor myndi laða til sín nægilegt magn viðskiptavina, og auglýsti því 

Fjarðarkaup sig lítið sem ekkert í upphafi (Jón Guðni Reynisson, 2010). Þetta er þó ekki 

staðan í dag og auglýsir Fjarðarkaup sig töluvert á höfuðborgarsvæðinu, og er til dæmis 

með auglýsingar í Fréttatímanum. Þá gefur Fjarðarkaup einnig út sér blað undir heitinu 

Fræið Fjarðarkaup, en því er dreift í um 35.000 eintökum. Þá auglýsir verslunin einnig í 

sjónvarpi og útvarpi, á Rúv, Rás 2 og Bylgjunni (Sveinn Sigurbergsson, munnleg heimild, 

26. febrúar, 2013). 

Lögð er áhersla á það að auglýsingarnar byggist á því að reyna að koma á framfæri 

þeim aðgreinanlegum þáttum sem Fjarðarkaup býr yfir. Auk þess eru þó einnig 

einfaldari auglýsingar á borð við hrein tilboð (Sveinn Sigurbergsson, munnleg heimild, 

26. febrúar, 2013). 

Fjarðarkaup hefur einnig verið virkt í því að tengja sig við önnur vörumerki (e. 

secondary brand associations), og framkvæmir fyrirtækið það í gegnum birgja sína sem 

það er í góðu sambandi við (Sveinn Sigurbergsson, munnleg heimild, 26. febrúar, 2013). 

4.5.4 Markaðsrannsóknir 

Fjarðarkaup hefur í gegnum árin framkvæmd ýmsar rannsóknir í þeim tilgangi að 

viðhalda og styrkja stöðu sína á markaði. Rannsóknir þessar hafa helst verið á þann veg 

að fylgjast með því hverjir versla í Fjarðarkaupum, hvernig körfurnar sem viðskiptavinir 

versla lýta út, ásamt því að fylgjast með verðlagi annarra verslana. Þá hefur verslunin 
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ákveðið að halda áfram þátttöku í verðkönnunum ASÍ, þrátt fyrir að margar verslanir 

hafi neitað að taka þátt í þeim könnunum. Hafa rannsóknir þessar skilað sínu, en til að 

mynda hafa þær leitt í ljós að um það bil 40% viðskiptavina Fjarðarkaupa er fólk sem býr 

utan Hafnarfjarðar og kemur markvisst í Hafnarfjörð til að verlsa í Fjarðarkaupum 

(Sveinn Sigurbergsson, munnleg heimild, 26. febrúar, 2013). 

Í gegnum árin hefur fyrirtækið framkvæmt ýmsar breytingar í takt við niðurstöður 

þeirra markaðsrannsókna sem það hefur framkvæmt. Þessar breytingar hafa þó frekar 

verið smávægilegar heldur en einhverjar stökkbreytingar, en stærsta breytingin er að 

öllum líkindum opnun mjólkurtorgsins í versluninni (Sveinn Sigurbergsson, munnleg 

heimild, 26. febrúar, 2013). 

4.6 Viðurkenningar Fjarðarkaupa 

Fjarðarkaup og þeir sem standa að versluninni hafa á undanförnum árum hlotið ýmsar 

viðurkenningar fyrir rekstrur verslunarinnar. Árið 2009 valdi Frjáls verslun Sigurberg 

Sveinsson og syni hans Gísla Þór, verðlagsstjóra, og Svein, verslunarstjóra, sem menn 

ársins í íslensku viðskiptalífi (Frjáls verslun, 2009; Jóhann Guðni Reynisson, 2010; Vísir, 

2009). Það var þó ekki eina viðurkenningin sem Fjarðarkaup hlaut það árið, en 

niðurstöður Íslensku ánægjuvogarinnar leiddu í ljós að Fjarðarkaup hlaut hæstu einkunn 

sem mælst hefur frá upphafi Íslensku ánægjuvogarinnar. Var þetta í fyrsta sinn sem 

Fjarðarkaup tók þátt í Íslensku ánægjuvoginni og má því heldur betur segja að fyrirtækið 

hafi komið inn með hvelli (Capacent, 2010; Jóhann Guðni Reynisson, 2010; mbl.is, 

2010). Ári síðar var Fjarðarkaup verðlaunað á nýjan leik, en þá hlaut Fjarðarkaup 

Íslensku þekkingarverðlaunin 2010 og hafði þar betur á við fyrirtæki á borð við CCP, 

Össur og Icelandair Group (Fjarðarkaup 2010; Jóhann Guðni Reynisson, 2010).  
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5 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar 

5.1 Viðfangsefnið 

Rannsóknarspurning verkefnisins er svo hljóðandi:  

 Er til staðar tryggð hjá viðskiptavinum Fjarðarkaupa? 

Meginmarkmið verkefnisins er því að styðja eða hafna þeirri tilgátu að tryggð sé til 

staðar á meðal viðskiptavina Fjarðarkaupa.  

Því voru settar fram eftirfarandi núlltilgáta og gagntilgáta: 

 H0: Það er ekki til staðar tryggð hjá viðskiptavinum Fjarðarkaupa. 

 H1: Það er til staðar tryggð hjá viðskiptavinum Fjarðarkaupa. 

Auk megin meginmarkmiðs rannsóknarinnar byggir rannsóknin á þremur 

undirmarkmiðum. Undirmarkmið rannsóknarinnar eru að svara eftirfarandi spurningum: 

 Hver er ástæða þess að tryggð er til staðar, eða ekki til staðar, hjá 
viðskiptavinum Fjarðarkaupa? 

 Hver er vitund Fjarðarkaupa á meðal ungs fólks? 

 Hver er ímynd Fjarðarkaupa á meðal ungs fólks? 

5.2 Aðferð og hönnun rannsóknar 

Rannsóknarvinnan hófst með uppsetningu á framkvæmdaáætlun sem skilgreindi 

viðfangsefnið og lagði línurnar um hvað koma skyldi. Við gerð framkvæmdaráætlun-

arinnar mótaðist rannsóknarspurningin í sinni lokamynd, ásamt því að til urðu 

undirmarkmiðin þrjú. 

Rannsókn þessi er skilgreind sem lýsandi rannsókn (e. descriptive research) þar sem 

markmið rannsóknarinnar er að lýsa aðstæðum á markaði og viðhorfi viðskiptavina. 

Rannsóknin var framkvæmd með blöndu af eigindlegri rannsóknaraðferð og tveimur 

megindlegum rannsóknaraðferðum.  

Við framkvæmd eiginlegra rannsókna er meiri áhersla lögð á skilning á viðfangsefninu 

heldur en fjölda svara. Mikið er lagt upp úr því að spyrja opinna spurninga og 
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dæmigerðar eigindlegar rannsóknaraðferðir eru viðtöl, rýnihópar og athuganir (Burns og 

Bush, 2010; Flick, 2011). 

Megindlegar rannsóknir eru ólíkar að því leyti að rannsóknaraðferðirnar byggjast 

yfirleitt á formlegum spurningalista. Þá er meiri áhersla lögð á fjölda svara heldur en 

dýpt og skilningi, þar sem niðurstöður greiningar þeirra byggja á tölfræðilegri 

marktækni. Hefðbundnar megindlegar rannsóknaraðferðir eru ímyndarrannsóknir, 

þjónusturannsóknir og viðhorfskannanir (Burns og Bush, 2010; Flick, 2011). 

Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir henta misvel við mismunandi 

aðstæður, en með því að beita samspili beggja aðferða næst yfirleitt betri árangur. 

Eigindleg rannsókn er yfirleitt framkvæmd til þess að leggja grunninn að megindlegri 

rannsókn. Að lokinni megindlegri rannsókn er einnig hægt að notast við eigindlega 

rannsókn til þess að fara dýpra í og öðlast aukinn skilning á niðurstöðum megindlegrar 

rannsóknar (Burns og Bush, 2010; Flick, 2011). 

Fyrsta skref rannsóknarinnar var framkvæmd eigindlegrar rannsóknar í formi viðtals. 

Viðtalið var tekið þann 26. Febrúar, 2013, og viðmælandi var verslunarstjóri 

Fjarðarkaupa, Sveinn Sigurbergsson. Viðtalið var byggt á 27 spurningum sem höfundur 

studdist við, en höfundur lagði áherslu á að spyrja viðmælanda opinna spurninga og að 

leyfa viðmælanda að tala sem mest. Þá skrifaði höfundur niður nokkra punkta á meðan 

á viðtali stóð, ásamt því að taka viðtalið upp á hljóðupptökutæki og skrá það niður að 

því loknu. Tilgangur viðtalsins var að afla upplýsinga og þekkingar á sögu Fjarðarkaupa, 

vörumerkinu og öðrum mikilvægum þáttum í stýringu verslunarinnar. 

Að loknu viðtali hófst höfundur handa við framkvæmd fyrri megindlegu 

rannsóknarinnar í formi kannanar (e. survey). Könnunin var framkvæmd á þann hátt að 

höfundur fékk leyfi til að vera í versluninni og leggja spurningalista fyrir viðskiptavini 

þann 12. mars, 2013. Spurningalistinn samanstóð af 7 spurningum; 4 krossaspurningum, 

1 fylkispurningu (e. matrix question) sem innihélt skoðun viðskiptavina á mikilvægi 7 

þátta, og 2 bakgrunnsbreytum. Tilgangur fyrri könnunarinnar var að afla upplýsinga um 

það hvort að tryggð sé til staðar á meðal viðskiptavina Fjarðarkaupa og hvers vegna 

tryggðin sé, eða sé ekki, til staðar. 

Lokaskref framkvæmdar rannsóknarinnar var einnig megindleg rannsóknaraðferð í 

formi könnunar, en notast var við annað þýði. Könnunin var framkvæmd á þann hátt að 
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spurningalisti var sendur út á vefpóstkerfi Háskóla Íslands. Spurningalistinn samanstóð 

af 20 spurningum; 4 síuspurningum, 1 opinni spurningu, 11 krossaspurningum, 2 

fylkisspurningum sem innihéldu skoðun þátttakenda á mikilvægi 7 þátta, og 2 

bakgrunnsbreytum. Tilgangur seinni könnunarinnar var að afla upplýsinga um það hver 

vitund og ímynd Fjarðarkaupa sé á meðal ungs fólks. 

5.3 Þátttakendur 

Þar sem að framkvæmdar voru tvær megindlegar rannsóknir skiptast þátttakendur 

rannsóknarinnar í tvennt. 

Fyrra þýðið gengdi því hlutverki að veita upplýsingar til að hægt væri að svara 

rannsóknarspurningunni sjálfri, ásamt fyrsta undirmarkmiði hennar, en þýðið 

samanstendur af öllum viðskiptavinum Fjarðarkaupa. Til þess að fá upplýsingar frá 

viðskiptavinum Fjarðarkaupa var notast við þægindaúrtak (e. convenience sampling), 

með þeim hætti að farið var í verslunina Fjarðarkaup og aflað þátttakenda þar til að 

ákveðnum fjölda var náð. Úrtak fyrra þýðisins eru því þeir 113 viðskiptavinir 

Fjarðarkaupa sem svöruðu könnuninni. 

Seinna þýðið gengdi því hlutverki að veita upplýsingar til að hægt væri að svara því 

hver vitund og ímynd ungs fólks á Fjarðarkaupum sé. Þýðið samanstendur af öllum 

nemendum Háskóla Ísland, en til að fá upplýsingar frá nemendum var einnig notast við 

þægindaúrtak. Það var framkvæmt á þann hátt að spurningalisti var sendur út á 

vefpóstkerfi Háskóla Íslands til 8950 nemenda sem höfðu gefið leyfi fyrir því að fá á sig 

sendar kannanir. Úrtakið samanstóð þá af öllum þeim nemendum sem svöruðu 

könnuninni, en þeir voru 155 talsins. 

Mikilvægt er að gæta þess að varasamt getur verið að alhæfa um þýði út frá 

þægindaúrtaki þess. Niðurstöðurnar sem fást frá þægindaúrtakinu gefa þó vísbendingar 

um viðhorf viðkomandi þýðis. 

5.4 Greining gagna og úrvinnsla 

Við greiningu og úrvinnslu gagna notaðist höfundur einungis við frumgögn. Að 

spurningakönnunum loknum hafði höfundur gögnin fyrir sér á tveimur mismunandi 

formum, annars vegar voru svör fyrri könnunarinnar á blaði og hins vegar voru svör 

seinni könnunarinnar til í Google Docs. Báðar niðurstöður voru færðar yfir í Microsoft 
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Excel þar sem kóðun gagna fór fram. Að kóðun lokinni voru gögnin flutt yfir í 

tölfræðiforritið SPSS, en þar fór fram endurkóðun gagna ásamt greiningu þeirra. Að 

endurkóðun lokinni notaðist höfundur við krosstöflu og kí-kvaðrat próf, sjálfstætt t-próf, 

Pearson r fylgnipróf og dreifigreiningu (e. ANOVA) við tölfræðilega úrvinnslu. Þá notaðist 

höfundur við viðmið Burns og Bush frá árinu 2010 til að greina hve sterk fylgni var, ef 

fylgni var til staðar. Höfundur kannaði einnig tíðni svara við hverri spurningu og setti þau 

fram í myndrænum gröfum. Við samanburð spurninga voru meðaltöl og staðalfrávik sett 

í sviga til að aðstoða lesendur við að átta sig á þeim mun sem um ræðir. Þá voru 

niðurstöður tölfræðiprófa settar inn í sviga áður en niðurstöður hverrar spurningar voru 

túlkaðar, en höfundur dróg ályktanir af spurningunum og túlkaði niðurstöður þeirra 

jafnóðum og þær voru teknar fyrir. 



 

40 

6 Niðurstöður 

Að lokinni greiningu og úrvinnslu gagna komu í ljós ýmsar niðurstöður, en 

niðurstöðunum er skipt niður í helstu niðurstöður og ítarlegar niðurstöður. Helstu 

niðurstöður eru annars vegar þær sem svara rannsóknarspurningunni og 

undirmarkmiðum rannsóknarinnar. Ítarlegu niðurstöðurnar taka hins vegar hverja 

spurningu fyrir sig og gera grein fyrir mikilvægi þeirra og notkun í rannsókninni. 

6.1 Helstu niðurstöður 

6.1.1 Er til staðar tryggð hjá viðskiptavinum Fjarðarkaupa? 

Helsta markmið rannsóknarinnar var að svara rannsóknarspurningunni og gáfu 

niðurstöður spurningakönnunarinnar sem lögð var fyrir viðskiptavini Fjarðarkaupa, 

nokkuð skýra mynd. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að rúmlega helmingur viðskiptavina 

Fjarðarkaupa stundar tvisvar sinnum eða oftar í viku viðskipti við verslunina. Þá gáfu þær 

einnig til kynna að hlutfallslega hefðu flestir viðskiptavinir Fjarðarkaupa stundað viðskipti við 

verslunina lengur en  25 ár, eða 30,1% þeirra. Niðurstöðurnar gáfu einnig til kynna að 

rúmlega helmingur viðskiptavina Fjarðarkaupa hefði stundað viðskipti við Fjarðarkaup í 16 

ár eða lengur. Að lokum gáfu niðurstöðurnar til kynna að gríðarmikil ánægja er á meðal 

viðskiptavina Fjarðarkaupa, en 83,2% þátttakenda sögðust vera mjög ánægðir með 

Fjarðarkaup. Enginn viðskiptavinur verslunarinnar var óánægður með hana, því þeir sem 

ekki voru mjög ánægðir með Fjarðarkaup sögðust vera ánægðir með verslunina. 

Túlka má þessar niðurstöður sem svo að meirihluti viðskiptavina Fjarðarkaupa séu 

langtímaviðskiptavinir sem eru mjög ánægðir með Fjarðarkaup og stunda oft viðskipti 

við verslunina í hverjum mánuði. 

Þessar niðurstöður leiddu til þess að höfundur hafnar núlltilgátunni „Það er ekki til 

staðar tryggð hjá viðskiptavinum Fjarðarkaupa“ og svarar því rannsóknarspurningu 

verkefnisins játandi. 
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6.1.2 Hver er ástæða þess að tryggð er til staðar hjá viðskiptavinum 
Fjarðarkaupa? 

Fyrsta undirmarkmið rannsóknarinnar var að svara því hvers vegna, eða hvers vegna 

ekki, tryggð er til staðar hjá viðskiptavinum Fjarðarkaupa.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu það til kynna að flestir viðskiptavinir Fjarðarkaupa 

versla við Fjarðarkaup vegna úrvalsins sem verslunin bíður upp á. Þá eru þjónusta og 

gæði einnig þættir sem rúmur helmingur þátttakenda sögðu vera ástæður þess að þeir 

versluðu við Fjarðarkaup. Þá gáfu niðurstöðurnar til kynna að þeir viðskiptavinir 

Fjarðarkaupa sem stunda viðskipti við verslunina sökum úrvals eru ánægðari með hana 

heldur en aðrir viðskiptavinir. Einnig gáfu þær til kynna að nánast allir viðskiptavinir 

Fjarðarkaupa á aldrinum 41-60 ára versla við verslunina vegna úrvals, en mikill meirihluti 

þessa aldurshóps verslar einnig við verslunina vegna þjónustu og vel yfir helmingur hans 

vegna gæða. Þá gáfu niðurstöðurnar til kynna að viðskiptavinir Fjarðarkaupa láta gæði 

vöru hafa mest áhrif á sig við val á verslun, en þar á eftir eru úrval og þjónusta 

áhrifamestu þættirnir. Að lokum gáfu niðurstöðurnar til kynna að jákvæð veik fylgni var 

á milli þess hve ánægðir þátttakendur voru með Fjarðarkaup og hve miklu máli þeim 

fannst staðsetning, aðkoma að verslun og gæði vöru skipta við val á verslun. 

Túlka má þessar niðurstöður sem svo að ástæðan á bakvið að tryggð er til staðar á 

meðal viðskiptavina Fjarðarkaupa er einna helst sú að viðskiptavinir Fjarðarkaupa telja 

sig finna meiri gæði, betri þjónustu og betra úrval í Fjarðarkaupum en annars staðar. Á 

það sérstaklega við þá viðskiptavini Fjarðarkaupa sem eru á aldrinum 41-60 ára, en það 

er einmitt sá aldur sem tilheyrir markhópi verslunarinnar. Þá benda niðurstöðurnar 

einnig til þess að staðsetning og aðkoma að Fjarðarkaupum er til fyrirmyndar að mati 

viðskiptavina Fjarðarkaupa, ásamt gæðum vöru 

6.1.3 Hver er vitund Fjarðarkaupa á meðal ungs fólks? 

Þriðja undirmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hver vitund ungs fólks á 

Fjarðarkaupum væri, en niðurstöður rannsóknarinnar voru nokkuð afgerandi þegar kom 

að því. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að nánast allt ungt fólk, eða 94,2%, 

þekkir verslunina Fjarðarkaup. Þá gáfu þær einnig til kynna að ungt fólk sem finnst gæði 
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vöru og fjöldi bílastæða skipta miklu máli við val á verslun er líklegra til að þekkja 

Fjarðarkaup en ungt fólk sem finnst þessir þættir skipta minna máli.  

Túlka má þessar niðurstöður sem svo að vitund Fjarðarkaupa á meðal ungs fólks sé 

mjög mikil og þá sérstaklega á meðal þeirra sem láta gæði vöru og fjölda bílastæða 

skipta sig miklu máli við val á verslun. 

6.1.4 Hver er ímynd Fjarðarkaupa á meðal ungs fólks? 

Fjórða og síðasta undirmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hver ímynd Fjarðarkaupa 

væri í hugum ungs fólks.  

Mynd 8 sýnir hugarkort (e. mental map) ungs fólks hvað varðar Fjarðarkaup, en 

höfundur spurði nemendur Háskóla Íslands að því hvað þeim dytti fyrst í hug þegar þeir 

hugsuðu um Fjarðarkaup og nýtti svörin við spurningunni til að setja upp það helsta sem 

þátttakendur tengdu (e. brand association) við vörumerkið Fjarðarkaup í hugarkortinu. 

Það kom höfundi lítið á óvart að Hafnarfjörður voru algengustu tengslin í huga ungs 

fólks, en þá var úrval einnig algengt auðkenni. Önnur auðkenni voru ekki jafn algeng en 

þó voru nokkur sem að birtust í einhverju mæli. 

 

Mynd 8: Hugarkort Fjarðarkaupa meðal ungs fólks 
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Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að ungt fólk væri almennt séð ánægt 

með Fjarðarkaup, en 76,6% þátttakenda svöruðu að þeir væru annað hvort ánægðir eða 

mjög ánægðir. Þá gáfu þær einnig til kynna að mikill meirihluti ungs fólks þyki 

Fjarðarkaup annað hvort snyrtileg eða mjög snyrtileg verslun, rúmlega helmingur þeirra 

finnst verslunin vel skipulögð og auðvelt sé að finna vörur í henni, en einungis 41,1% 

þátttakenda þótti verðlag Fjarðarkaupa annað hvort sanngjarnt eða mjög sanngjarnt. Þá 

gáfu niðurstöðurnar til kynna að rúmlega helmingur ungs fólks telur að Fjarðarkaup geti 

ekki staðið betur að einhverju, en rúmlega fjórðungur þeirra telur Fjarðarkaup geta haft 

sanngjarnara verðlag. Einnig gáfu niðurstöðurnar til kynna að mikill meirihluti ungs fólks 

telur að Fjarðarkaup standi betur að einhverjum þáttum en aðrar verslanir, en þá voru 

úrval og þjónusta yfirburða algengustu þættirnir. Þá var gefið til kynna að 31,8% 

þátttakenda telja að Fjarðarkaup standi verr að einhverjum þáttum en aðrar 

matvöruverslanir, og voru þá staðsetning og verðlag algengustu þættirnir. Þá gáfu 

niðurstöðurnar annars vegar til kynna að mikill meirihluti ungs fólks telur Fjarðarkaup 

standa sig vel eða mjög vel þegar kemur að aðkomu að verslun, fjölda bílastæða, gæði 

vöru, úrvali og þjónustu. Hins vegar gáfu þær til kynna að einungis rétt rúmlega 40% 

ungs fólks telur Fjarðarkaup standa sig vel eða mjög vel þegar kemur að staðsetningu og 

verðlagi. Þá gáfu niðurstöðurnar til kynna að 92,3% ungs fólks sem ekki hefur verslað í 

Fjarðarkaupum hefur ekki gert það sökum þess að staðsetning verslunarinnar hentar því 

illa. Að lokum gáfu þær til kynna að jákvæð veik fylgni var á milli ánægjustigs ungs fólks 

með Fjarðarkaup og þess hve miklu máli gæði vöru skiptir það við val á verslun. 

Túlka má þessar niðurstöður sem svo að ímynd Fjarðarkaupa á meðal ungs fólks sé að 

Fjarðarkaup sé góð verslun í Hafnarfirði sem er fjölskyldufyrirtæki. Þá má einnig túlka 

þær sem svo að ímyndin sé að verslunin sé snyrtileg og bjóði upp á meira og betra úrval 

og betri þjónustu en aðrar matvöruverslanir. Þá er einnig gefið til kynna að ímynd 

Fjarðarkaupa sé sú að verslunin standi vel að gæðum vara og aðkomu að verslun. 

Niðurstöðurnar gáfu þó til kynna að ímynd Fjarðarkaup sé ekkert alltof jákvæð þegar 

kemur að staðsetningu og verði. 
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6.2 Ítarlegar niðurstöður 

6.2.1 Spurningakönnun í Fjarðarkaupum 

Kaflinn „Spurningakönnun í Fjarðarkaupum“ tekur fyrir þær spurningar sem 

viðskiptavinir Fjarðarkaupa voru spurðir að. Spurningarnar eru bornar saman þegar svo 

á við og út frá þeim samanburð eru niðurstöðurnar túlkaðar. 

6.2.1.1 Hve oft verslar þú við Fjarðarkaup? 

Spurningin „Hve oft verslar þú við Fjarðarkaup?“ var mikilvægur liður í því að kanna 

hvort tryggð væri til staðar á meðal viðskiptavina Fjarðarkaupa. 

Af 113 gildum svörum svöruðu rúmlega helmingur þátttakenda því að þeir versluðu 

tvisvar eða oftar í viku í Fjarðarkaupum, líkt og sjá má á Mynd 9. 

 

Mynd 9: Hve oft verslar þú við Fjarðarkaup? 

Áður en spurningin var borin saman við aðrar spurningar var hún endurkóðuð á þann 

hátt að fjöldi skipta sem fólk verslaði við Fjarðarkaup var brotinn niður í „Þrisvar eða 

sjaldnar í mánuði“ og „Einu sinni eða oftar í viku“. 

Spurningin var borin saman við endurkóðun af spurningunni „Hve langt er síðan að þú 

hófst að versla við Fjarðarkaup?“. Við notkun krosstöflu og kí-kvaðrat prófs gaf 

samanburður til kynna að tengsl væru á milli þessara þátta (χ2(4)=5,304, p<0,05). Sterkustu 

tengslin sem gefin voru til kynna voru að 65% þeirra sem versla einu sinni eða oftar í viku 

hafa verslað við Fjarðarkaup í 16 ár eða lengur. Þá voru einnig 56,6% þeirra sem versla 
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þrisvar sinnum eða sjaldnar í mánuði búnir að versla við Fjarðarkaup í 15 ár eða styttra. 

Túlka má þessar niðurstöður sem svo að þeir sem versla oftar við Fjarðarkaup eru líklegri en 

aðrir til þess að hafa stundað viðskipti við þá lengur. Þá má túlka það sem svo að ákveðin 

tryggð myndist á milli viðskiptavina Fjarðarkaupa með tímanum. 

Spurningin var borin saman við spurninguna „Hvers vegna verslar þú við 

Fjarðarkaup?“. Við notkun krosstöflu og kí-kvaðrat prófs gaf samanburður til kynna að 

tengsl væru á milli þess hve oft viðskiptavinir versla við Fjarðarkaup og staðsetningar 

Fjarðarkaupa (χ2(4)=3,866, p < 0,05). Tengslin voru þau að þeir sem versla þrisvar eða 

sjaldnar í mánuði við Fjarðarkaup versla ekki við verslunina vegna staðsetningar hennar. 

Túlka má þessar niðurstöður sem svo að staðsetning verslunarinnar sé eini þátturinn 

sem ekki hefur áhrif á það hve oft meirihluti viðskiptavina verslunarinnar stundar 

viðskipti við hana. Það gefur til kynna að ef fleiri verslanir yrðu opnaðar myndi það 

mögulega auka tíðni viðskipta viðkomandi viðskiptavina. 

Spurningin var borin saman við spurninguna „Hve miklu máli skipta eftirfarandi 

þættir þig við val á verslun?“. Við notkun sjálfstæðs t-prófs gaf samanburður til kynna að 

munur sé á hópunum, en þeir sem versla þrisvar eða sjaldnar í mánuði við Fjarðarkaup 

(M=4,23; SD=0,750) láta verð skipta sig meira máli en þeir sem versla einu sinni eða 

oftar í viku við Fjarðarkaup (M=3,80; SD=0,988) (t(111)=2,557; p<0,05). Túlka má þessar 

niðurstöður sem svo að þeir sem versla sjaldnar við Fjarðarkaup gera það meðal annars 

vegna þess að þeir eru ekki tilbúnir að greiða það verðlag sem er í versluninni. Það gefur 

til kynna að ef verðlag Fjarðarkaupa yrði lækkað myndu þeir sem versla sjaldnar í 

versluninni líklega auka viðskipti sín við hana. 

6.2.1.2 Hve langt er síðan þú hófst að versla við Fjarðarkaup? 

Spurningin „Hve langt er síðan þú hófst að versla við Fjarðarkaup?“ var einnig mikilvæg 

til að kanna hvort tryggð væri til staðar á meðal viðskiptavina Fjarðarkaupa. 

Gild svör voru 113, en líkt og sjá má á Mynd 10 hefur tæplega þriðjungur 

viðskiptavina verslunarinnar stundað viðskipti við hana í meira en 25 ár. 
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Mynd 10: Hve langt er síðan þú hófst að versla við Fjarðarkaup? 

Áður en spurningin var borin saman við aðrar spurningar var hún endurkóðuð á þann 

hátt að eftir stóðu tveir flokkar, annars vegar þeir sem höfðu stundað viðskipti við 

Fjarðarkaup í 15 ár eða styttra og hins vegar þeir sem höfðu stundað viðskipti við 

Fjarðarkaup í 16 ár eða lengur. 

Líkt og áður sagði var spurningin borin saman við endurkóðun af spurningunni „Hve 

oft verslar þú við Fjarðarkaup?“. Við notkun krosstöflu og kí-kvaðrat prófs gaf 

samanburður til kynna að tengsl séu til staðar (χ2(1)=5,304, p<0,05), en 62,9% þeirra 

sem hafa verslað við Fjarðarkaup í 16 ár eða lengur versla einu sinni eða oftar í viku við 

verslunina. Þá versla 58,8% þeirra sem hafa stundað viðskipti við Fjarðarkaup í 15 ár eða 

styttra þrisvar eða sjaldnar í mánuði við verslunina. Túlka má þessar niðurstöður sem 

svo að því lengur sem viðskiptavinir Fjarðarkaupa hafa stundað viðskipti við verslunina, 

því oftar stunda þeir viðskipti við hana. 

Spurningin var borin saman við bakgrunnsbreytuna „Hve gamall/gömul ert þú?“, en við 

notkun krosstöflu og kí-kvaðrat prófs gaf samanburður til kynna að tengsl séu til staðar 

(χ2(5)=22,540, p<0,01). Helstu tengslin eru þau að 100% þeirra sem eru á aldrinum 21-30 

ára og 80% þeirra sem eru 31-40 ára hafa stundað viðskipti við verslunina í 15 ár eða styttra. 

Þá hafa 70,6% þeirra sem eru 41-50 ára stundað viðskipti við verslunina í 16 ár eða lengur. 

Túlka má þessar niðurstöður sem svo að viðskiptavinir Fjarðarkaupa séu yfirleitt ekki að 

hefja viðskipti við verslunina á ungum aldri, heldur er það líklega í kringum 30 ára aldurinn 

sem flestir viðskiptavinir hafa hafið viðskipti sín við verslunina.  
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6.2.1.3 Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert þú með Fjarðarkaup? 

Spurningin „Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert þú með Fjarðarkaup?“ var mikilvæg 

fyrir rannsóknina til að kanna hvort ánægjustig viðskiptavina héldist í hendur við hvort 

tryggð væri til staðar eða ekki. 

Gild svör voru samtals 113, en líkt og sjá má á mynd 11 var enginn viðskiptavinur 

Fjarðarkaupa óánægður með verslunina. 

 

Mynd 11: Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert þú með Fjarðarkaup? 

Spurningin var borin saman við spurninguna „Hvers vegna verslar þú við 

Fjarðarkaup?“, en með notkun sjálfstæðs t-prófs gaf samanburður til kynna að munur sé 

til staðar. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að þeir sem versla við Fjarðarkaup vegna verðs 

(M=4,95; SD=0,218) eru ánægðari með Fjarðarkaup en þeir sem gera það ekki (M=4,76; 

SD=0,428) (t(111)=2,614, p<0,05). Þá gáfu niðurstöðurnar einnig til kynna að þeir sem 

versla við Fjarðarkaup vegna gæða (M=4,93; SD=0,258) eru ánægðari með Fjarðarkaup 

en þeir sem gera það ekki (M=4,73; SD=0,447) (t(111)=2,887, p<0,01). Túlka má þessar 

niðurstöður sem svo að þeir viðskiptavinir sem versla við Fjarðarkaup vegna verðs og 

gæða eru á þeirri skoðun að í Fjarðarkaupum borgi þeir sanngjarnt verð fyrir gæðavörur. 

Spurningin var einnig borin saman við spurninguna „Hve miklu máli skipta eftirfarandi 

þættir þig við val á verslun. Við notkun Pearson r greiningar gaf samanburður til kynna 

að jákveið veik fylgni var til staðar í tengslum við þrjá þætti. (1) Jákvæð veik fylgni var til 

staðar hjá þeim viðskiptavinum sem láta staðsetningu skipta sig máli við val á verslun 
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(r(111)=0,20; p<0,05), (2) þeim sem láta gæði vöru skipta sig máli við val á verslun 

(r(111)=0,27; p<0,01), og (3) þeim sem láta aðkomu að verslun skipta sig máli við val á 

verslun (r(111)=0,21; p<0,05). Túlka má þessa niðurstöðu sem svo að þeir viðskiptavinir 

Fjarðarkaupa sem láta sig varða um staðsetningu, gæði og aðkomu telja Fjarðarkaup 

standa vel að þeim þáttum og uppfylla þarfir þeirra. 

6.2.1.4 Hvers vegna verslar þú við Fjarðarkaup? 

Spurningin „Hvers vegna verslar þú við Fjarðarkaup?“ var mikilvæg fyrir rannsóknina til 

að kanna hvaða virði viðskiptavinir Fjarðarkaupa teldu sig hafa af því að stunda viðskipti 

við verslunina. 

Gild svör við spurningunni voru 113 talsins, en spurningin var kóðuð í sjálfstæðar „já 

eða nei“ spurningar, þar sem þátttakendur máttu svara fleiri en einum valmöguleika. 

Mynd 12 sýnir dreifingu svara miðað hve margir nefndu hvert atriði sem ástæðu, en ekki 

hlutfallslega dreifingu svara, og því er heildarprósenta dreifingarinnar hærri en 100%. 

 

Mynd 12: Hvers vegna verslar þú við Fjarðarkaup? 

Líkt og tekið var fram áður var spurningin var borin saman við endurkóðun af 

spurningunni „Hve oft verslar þú við Fjarðarkaup?“. Með notkun krosstöflu og kí-kvaðrat 

prófs gaf samanburður til kynna að tengsl eru til staðar (χ2(1)=1,983, p<0,05). Tengslin 

voru þau að að 59,6% þeirra sem versla við Fjarðarkaupa vegna gæða, versla við 

verslunina einu sinni eða oftar í viku. Túlka má þessar niðurstöður sem svo að þeir sem 
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versla við Fjarðarkaup sökum gæða telja sig ekki finna sambærileg gæði í öðrum 

verslunum og komi því oftar í Fjarðarkaup í leit að gæðum. 

Líkt og áður sagði var spurningin borin saman við spurninguna „Hversu óánægð/ur 

eða ánægð/ur ert þú með Fjarðarkaup?“. Með notkun sjálfstæðs t-prófs gaf 

samanburður til kynna að munur sé til staðar. Niðurstöðurnar gáfu það til kynna að þeir 

sem versla við Fjarðarkaup vegna verðs (M=4,95; SD=0,218) eru ánægðari með 

Fjarðarkaup en þeir sem gera það ekki (M=4,76; SD=0,428) (t(111)=2,614, p<0,05). Þá 

gáfu niðurstöðurnar einnig til kynna að þeir sem versla við Fjarðarkaup vegna gæða 

(M=4,93; SD=0,258) eru ánægðari með Fjarðarkaup en þeir sem gera það ekki (M=4,73; 

SD=0,447) (t(111)=2,887, p<0,01). Líkt og áður var gert má túlka má þessar niðurstöður 

sem svo að þeir viðskiptavinir sem að versla við Fjarðarkaup vegna verðs og gæða eru á 

þeirri skoðun að í Fjarðarkaupum borgi þeir sanngjarnt verð fyrir gæðavörur. 

Spurningin var borin saman við endurkóðun af bakgrunnsbreytunni „Hve 

gamall/gömul ert þú?“. Með notkun krosstöflu og kí-kvaðrat prófs gaf samanburður til 

kynna að munur sé til staðar hvað varðar þrjá þætti. Fyrstu tengslin voru sú að 66,7% 

þeirra sem versla ekki við Fjarðarkaup vegna úrvals eru 61 ára eða eldri, á meðan 46,1% 

þeirra sem versla við Fjarðarkaup vegna úrvals eru 41-61 ára (χ2(2)=14,289, p<0,01). 

Önnur tengslin voru sú að 48,8% þeirra sem versla ekki við Fjarðarkaup vegna þjónustu 

eru 61 ára eða eldri, á meðan 47,2% þeirra sem versla við Fjarðarkaup vegna þjónustu 

eru 41-60 ára (χ2(2)=20,074, p<0,01). Þriðju tengslin voru sú að 55,4% þeirra sem versla 

ekki við Fjarðarkaup vegna gæða eru 61 ára eða eldri, á meðan 47,4% þeirra sem versla 

við Fjarðarkaup vegna gæða eru 41-60 ára. Túlka má þessar niðurstöður sem svo að þeir 

sem eru á aldrinum 41-60 ára telji Fjarðarkaup bjóða upp á meiri gæði, þjónustu og 

úrval heldur en þeir sem eldri eru. 

6.2.1.5 Hve miklu máli skipta eftirfarandi þættir þig við val á verslun? 

Spurningin „Hve miklu máli skipta eftirfarandi þættir þig við val á verslun?“ var mikilvæg 

fyrir rannsóknina til að kanna hvers vegna Fjarðarkaup yrði fyrir vali viðskiptavina 

verslunarinnar. 

Við spurningunni fengust 113 gild svör og í ljós kom að algengast var að viðskiptavinir 

Fjarðarkaupa létu gæði vöru skipta sig mestu máli, en nánari útlistingu á mikilvægi þátta 

má sjá á mynd 13. 
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Mynd 13: Hve miklu máli skipta eftirfarandi þættir þig við val á verslun? 

Líkt og áður var gert grein fyrir var spurningin borin saman við endurkóðun af 

spurningunni „Hve oft verslar þú við Fjarðarkaup?“. Við notkun sjálfstæðs t-prófs gaf 

samanburður til kynna að munur sé á hópunum, en líkt og áður segir láta þeir sem 

versla þrisvar eða sjaldnar í mánuði við Fjarðarkaup (M=4,23; SD=0,750) verð skipta sig 

meira máli en þeir sem versla einu sinni eða oftar í viku við Fjarðarkaup (M=3,80; 

SD=0,988) (t(111)=2,557; p<0,05). Túlka má þessar niðurstöður á sama hátt og áður, 

sem svo að þeir sem versla sjaldnar við Fjarðarkaup gera það meðal annars vegna þess 

að þeir eru ekki tilbúnir að greiða það verðlag sem er í versluninni. Það gefur til kynna að 

ef verðlag Fjarðarkaupa yrði lækkað myndu þeir sem versla sjaldnar í versluninni líklega 

auka viðskipti sín við hana. 

Einnig var spurningin, líkt og áður segir, borin saman við spurninguna „Hversu 

óánægð/ur eða ánægð/ur ert þú með Fjarðarkaup?“. Við notkun Pearson r greiningar 

gaf samanburður til kynna að fylgni sé til staðar í tengslum við þrjá þætti. Jákvæð veik 

fylgni var til staðar hjá þeim viðskiptavinum sem láta staðsetningu skipta sig máli við val 

á verslun (r(111)=0,20; p<0,05), þeim sem láta gæði vöru skipta sig máli við val á verslun 

(r(111)=0,27; p<0,01), og þeim sem láta aðkomu að verslun skipta sig máli við val á 

verslun (r(111)=0,21; p<0,05). Túlka má þessa niðurstöðu, líkt og áður var gert grein 

fyrir, sem svo að þeir viðskiptavinir Fjarðarkaupa sem láta sig varða um staðsetningu, 

gæði og aðkomu telja Fjarðarkaup standa vel að þeim þáttum og uppfylla þarfir þeirra. 
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Spurningin var borin saman við bakgrunnsbreytuna „Hvers kyns ert þú?“, en með 

notkun sjálfstæðs t-prófs gaf samanburður til kynna að munur sé til staðar. Munurinn 

var sá að konur (M=4,21; SD=0,762) láta verð skipta sig meira máli heldur en karlar 

(M=3,54; SD=1,039) við val á verslun (t(51,090)=-3,385; p<0,01). Túlka má þessar 

niðurstöður sem svo að kvenkyns viðskiptavinir Fjarðarkaupa láti verð hafa meiri áhrif á 

sig heldur en karlkyns viðskiptavinir. Báðir viðskiptavinir láta þó verð hafa áhrif á sig og 

því gæti mikið aðhald að sanngjörnu verðlagi aukið kaup og komur í Fjarðarkaupum, 

sérstaklega meðal kvenkyns viðskiptavina. 

6.2.1.6 Hve gamall/gömul ert þú? 

Bakgrunnsbreytan „Hve gamall/gömul ert þú?“ var mikilvæg til að kanna hver aldur 

viðskiptavina Fjarðarkaupa væri, ásamt því að kanna hvort einhver munur væri á 

skoðunum þeirra og gjörðum. 

Gild svör voru 113 talsins og í ljós kom að 64,7% viðskiptavina Fjarðarkaupa voru 51 

ára eða eldri, en nánari dreifingu á aldri má sjá á mynd 14. 

 

Mynd 14: Hve gamall/gömul ert þú? 

Áður en hægt var að bera bakgrunnsbreytuna saman við aðrar spurningar þurfti að 

endurkóða hana á þann hátt að eftir stóðu þrír aldurshópar; 40 ára eða yngri, 41-60 ára, 

og 61 ára eða eldri. 

Eins og áður var gert grein fyrir var bakgrunnsbreytan borin saman við spurninguna 

„Hve langt er síðan þú hófst að versla við Fjarðarkaup?“. Með notkun krosstöflu og kí-
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kvaðrat prófs gaf samanburður til kynna að tengsl séu til staðar. Helstu tengslin eru þau 

að þeir viðskiptavinir sem eru 40 ára eða yngri hafa í 87% tilfella verslað í 15 ár eða 

styttra við Fjarðarkaup. Þá hafa þeir sem eru 41-60 ára í 61,9% tilfella verslað við 

verslunina í 16 ár eða lengur. Að lokum hafa þeir sem eru 61 ára eða eldri í 68,8% tilfella 

verslað við Fjarðarkaup í 16 ár eða lengur (χ2(2)=20,823 , p<0,01). Túlka má þessar 

niðurstöður sem svo að viðskiptavinir Fjarðarkaupa hafa í flestum tilfellum ekki hafið 

viðskipti sín fyrr en þeir voru 26 ára eða eldri, en eftir að þeir hófu viðskipti við 

verslunina hafi þeir haldið þeim viðskiptum áfram. 

Líkt og áður sagði var bakgrunnsbreytan einnig borin saman við spurninguna „Hvers 

vegna verslar þú við Fjarðarkaup?“. Með notkun krosstöflu og kí-kvaðrat prófs gaf 

samanburður til kynna að tengsl séu til staðar hvað varðar þrjá þætti. Í fyrsta lagi versla 

þeir viðskiptavinir sem eru á aldrinum 41-60 ára í 97,6% tilvika við Fjarðarkaup vegna 

úrvals, þeir sem eru 40 ára eða yngri gera það í 69,6% tilvika og þeir sem eru 61 ára eða 

eldri gera það í 66,7% tilvika (χ2(2)=14,289, p<0,01). Í öðru lagi versla 81% viðskiptavina 

Fjarðarkaupa á aldrinum 41-60 ára við verslunina vegna þjónustu (χ2(2)=10,074 , 

p<0,01).  Í þriðja lagi versla 64,6% viðskiptavina sem eru 61 ára eða eldri ekki við 

Fjarðarkaup vegna gæða, á meðan 64,3% viðskiptavina á aldrinu 41-60 ára versla við 

verslunina vegna gæða (χ2(2)=7,895 , p<0,05). Túlka má þessar niðurstöður sem svo að 

þeir viðskiptavinir Fjarðarkaupa sem eru á aldrinum 41-60 ára telji sig finna meiri gæði, 

þjónustu og úrval í versluninni en aðrir aldurshópar. 

6.2.1.7 Hvers kyns ert þú? 

Bakgrunnsbreytan „Hvers kyns ert þú?“ var mikilvæg fyrir rannsóknina til að kanna hvers 

kyns viðskiptavinir Fjarðarkaupa væru, ásamt því að kanna hvort að einhver munur væri 

á skoðunum þeirra og gjörðum. 

Gild svör voru 113 talsins og í ljós kom að konur eru í þónokkrum meirihluta hvað 

varðar viðskiptavini Fjarðarkaupa, líkt og sjá má á mynd 15. 
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Mynd 15: Hvers kyns ert þú? 

Líkt og áður var gert grein fyrir var bakgrunnsbreytan borin saman við spurninguna 

„Hve miklu máli skipta eftirfarandi þættir þig við val á verslun?“. Með notkun sjálfstæðs 

t-prófs gaf samanburður til kynna að munur sé til staðar. Munurinn var sá konur 

(M=4,21; SD=0,762) láta verð skipta sig meira máli heldur en karlar (M=3,54; SD=1,039) 

við val á verslun (t(51,090)=-3,385; p<0,01). Líkt og áður segir má túlka þessar 

niðurstöður sem svo að kvenkyns viðskiptavinir Fjarðarkaupa láti verð hafa meiri áhrif á 

sig heldur en karlkyns viðskiptavinir. Báðir viðskiptavinir láta þó verð hafa áhrif á sig og 

því gæti mikið aðhald að sanngjörnu verðlagi aukið kaup og komur í Fjarðarkaup, 

sérstaklega meðal kvenkyns viðskiptavina. 

6.2.2 Spurningakönnun í Háskóla Íslands 

Kaflinn „Spurningakönnun í Háskóla Íslands“ tekur fyrir þær spurningar sem nemendur 

Háskóla Íslands voru spurðir að. Spurningarnar eru bornar saman þegar svo á við og út 

frá þeim samanburð eru niðurstöðurnar túlkaðar. 

6.2.2.1 Hvaða matvöruverslun stundar þú helst viðskipti við? 

Spurningin „Hvaða matvöruverslun stundar þú helst viðskipti við?“ var mikilvæg fyrir 

rannsóknina til að kanna hve vinsæl Fjarðarkaup sé á meðal ungs fólks miðað við aðrar 

matvöruverslanir á Íslandi. 

Við spurningunni fengust 155 gild svör, en spurningin var kóðuð í sjálfstæðar „já eða 

nei“ spurningar, þar sem þátttakendur máttu svara fleiri en einum valmöguleika.  en 
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mynd 16 sýnir dreifingu svara miðað hve margir nefndu hverja matvöruverslun, en ekki 

hlutfallslega dreifingu svara, og því er heildarprósenta dreifingarinnar hærri en 100%. 

 

Mynd 16: Hvaða matvöruverslun stundar þú helst viðskipti við? 

Spurningin var borin saman við spurninguna „Hve miklu máli skipta eftirfarandi 

þættir þig við val á verslun?“. Með notkun sjálfstæðs t-prófs gaf samanburður til kynna 

að munur sé til staðar. Í ljós kom að þeir þátttakendur sem versla helst hjá 

Fjarðarkaupum láta staðsetningu (M=3,81; SD=0,911) skipta sig minna máli heldur en 

þeir sem versla ekki helst hjá Fjarðarkaupum (M=4,44; SD=0,736) (t(151)=-3,134; 

p<0,01). Þeir sem versla helst hjá Fjarðarkaupum láta úrval (M=4,50; SD=0,632) hins 

vegar skipta sig meira máli en þeir sem gera það ekki (M=4,14; SD=0,644) (t(151)=2,128; 

p<0,05). Þá láta þeir sem versluðu helst hjá Fjarðarkaupum þjónustu (M=4,31; 

SD=0,793) einnig skipta sig meira máli en þeir sem versla ekki helst þar (M=3,53; 

SD=0,869) (t(150)=3,439; p<0,01). Þessar niðurstöður má túlka sem svo að ungt fólk sem 

verslar hjá Fjarðarkaupum láti úrval og þjónustu skipta sig meira máli en aðra en 

staðsetningu minna máli. Það bendir annars vegar til þess að ungt fólk sem versli þar 

telji Fjarðarkaup bjóða upp á betra úrval og betri þjónustu en aðrar verslanir, en hins 

vegar til þess að það telji Fjarðarkaup verr staðsett en aðrar verslanir. 

6.2.2.2 Þekkir þú verslunina Fjarðarkaup? 

Spurningin „Þekkir þú verslunina Fjarðarkaup?“ var mikilvæg síuspurning til að koma í 

veg fyrir að þátttakendur sem ekki þekktu Fjarðarkaup myndu svara spurningum um 
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Fjarðarkaup, en slíkt hefði valdið skekktum niðurstöðum. Spurningin var einnig mikilvæg 

til að kanna hver vitund Fjarðarkaupa væri á meðal ungs fólks. 

Gild svör við spurningunni voru 155 talsins og í ljós kom að mikill meirihluti 

þátttakenda þekkti verslunina Fjarðarkaup, líkt og sjá má á mynd 17. 

 

Mynd 17: Þekkir þú verslunina Fjarðarkaup? 

Spurningin var borin saman við spurninguna „Hve miklu máli skipta eftirfarandi 

þættir þig við val á verslun?“. Með notkun sjálfstæðs t-prófs gaf samanburður til kynna 

að munur sé til staðar hvað varðar tvo þætti. Annars vegar kom í ljós að fjöldi bílastæða 

skiptir þá sem þekkja verslunina Fjarðarkaup (M=3,41; SD=1,027) meira máli heldur en 

þá sem þekkja hana ekki (M=2,11; SD=1,167) (t(151)=3,652; p<0,01). Hins vegar kom í 

ljós að gæði vöru skipta þá sem þekkja verslunina Fjarðarkaup (M=4,23; SD=0,537) 

meira máli heldur en þá sem þekkja hana ekki (M=3,11; SD=1,167) (t(152)=5,537; 

p<0,05). Túlka má þessar niðurstöður sem svo að þeir nemendur sem þekkja verslunina 

Fjarðarkaup telji hana standa vel að bæði fjölda bílastæða og gæðum vöru, sem þar af 

leiðandi hefur áhrif á mat þeirra á áhrifamátt viðkomandi þátta við val á verslun. 

6.2.2.3 Hvað er það fyrsta sem kemur upp í huga þér þegar þú hugsar um 
Fjarðarkaup? 

Spurningin „Hvað er það fyrsta sem kemur upp í huga þér þegar þú hugsar um 

Fjarðarkaup?“ var mikilvæg til að kanna hver ímynd Fjarðarkaupa væri á meðal ungs 

fólks, ásamt því að hún var notuð við gerð hugarkorts. 
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Gild svör voru 147, en spurningin var kóðuð í sjálfstæðar „já eða nei“ spurningar þar 

sem sumir þátttakenda tóku fram fleiri en einn þátt sem það fyrsta sem þeim datt í hug. 

Mynd 18 sýnir dreifingu svara miðað hve margir nefndu hvern þátt sem ástæðu, en ekki 

hlutfallslega dreifingu svara, og því er heildarprósenta dreifingarinnar hærri en 100%. 

 

Mynd 18: Hvað er það fyrsta sem kemur upp í huga þér þegar þú hugsar um Fjarðarkaup? 

Spurningin var borin saman við spurninguna „Hefur þú verslað í Fjarðarkaupum?“. 

Með notkun krosstöflu og kí-kvaðrat prófs gaf samanburður til kynna að tengsl séu til 

staðar. Í ljós kom að 85,1% þátttakenda sem datt ekki Hafnarfjörður fyrst í hug þegar 

þeir hugsuðu um Fjarðarkaup höfðu ekki verslað í Fjarðarkaupum (χ2(1)=23,548 , 

p<0,01). Túlka má þessar niðurstöður sem svo að þeir sem hafa ekki verslað í 

Fjarðarkaupum séu líklegri til að tengja ekki verslunina við Hafnarfjörð en aðrir. Þar af 

leiðandi eru þeir sem hafa verslað þar líklegri til að tengja hana við Hafnarfjörð. Það 

bendir til þess að Hafnarfjörður sé sterklega tengdur við Fjarðarkaup á meðal 

viðskiptavina verslunarinnar. 

6.2.2.4 Hefur þú verslað í Fjarðarkaupum? 

Spurningin „Hefur þú verslað í Fjarðarkaupum?“ var mikilvæg síuspurning til að koma í 

veg fyrir að þátttakendur sem ekki höfðu verslað í Fjarðarkaupum myndu svara 

spurningum um Fjarðarkaup, en það hefði skekkt niðurstöðurnar. 

Við spurningunni fengust 146 gild svör, en í ljós kom að rúmlega fjórðungur 

þátttakenda hafði aldrei verslað í Fjarðarkaupum, líkt og sjá má á mynd 19. 
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Mynd 19: Hefur þú verslað í Fjarðarkaupum? 

Spurningin var borin saman við spurninguna „Hve miklu máli skipta eftirfarandi 

þættir þig við val á verslun?“, en með notkun sjálfstæðs t-prófs gaf samanburður til 

kynna að munur sé til staðar. Í ljós kom að þeir þátttakendur sem hafa verslað í 

Fjarðarkaupum láta aðkomu að verslun (M=3,47; SD=0,867) skipta sig meira máli heldur 

en þeir sem hafa ekki verslað í Fjarðarkaupum (M=3,05; SD=0,999) (t(142)=2,450; 

p<0,05). Þá kom í ljós að þeir sem hafa verslað við Fjarðarkaup láta fjölda bílastæða 

(M=3,60; SD=0,926) skipta sig meira máli heldur en þeir sem hafa ekki gert það (M=2,90; 

SD=1,119) (t(142)=3,817; p<0,01). Einnig kom í ljós að þeir sem hafa verslað við 

Fjarðarkaup láta gæði vöru (M=4,32; SD=0,544) skipta sig meira máli heldur en þeir sem 

hafa ekki gert það (M=3,97; SD=0,428) (t(85,593)=4,000; p<0,01). Þá kom í ljós að þeir 

sem hafa verslað við Fjarðarkaup láta úrval (M=4,30; SD=0,588) skipta sig meira máli 

heldur en þeir sem hafa ekki gert það (M=3,92; SD=0,587) (t(65,420)=3,428; p<0,01). Að 

lokum kom í ljós að þeir sem versla við Fjarðarkaup láta þjónustu (M=3,86; SD=0,829) 

skipta sig meira máli heldur en þeir sem hafa ekki gert það (M=3,08; SD=0,807) 

(t(141)=5,037; p<0,01). Túlka má þessar niðurstöður sem svo að ungt fólk sem hefur 

verslað í Fjarðarkaupum upplifði þar góða aðkomu að verslun, mikinn fjölda bílastæða, 

mikil gæði vöru, gott úrval og góða þjónustu. Þá hefur sú upplifun leitt til þess að 

viðkomandi einstaklingar telja þessa þætti skipta meira máli fyrir vikið, sem leiðir til þess 

að þeir eru áhrifameiri á val þeirra á verslun heldur en þeirra sem ekki hafa verslað í 

Fjarðarkaupum. 
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Spurningin var borin saman við endurkóðun af bakgrunnsbreytunni „Hve 

gamall/gömul ert þú?“. Með notkun krosstöflu og kí-kvaðrat prófs gaf samanburður til 

kynna að tengsl séu til staðar. Tengslin voru þau að af þeim sem höfðu ekki verslað í 

Fjarðarkaupum voru 92,3% þeirra 35 ára eða yngri (χ2(2)=20,782 , p<0,01). Túlka má 

þessar niðurstöður sem svo að fólk sem er 35 ára eða yngri er mun ólíklegra til þess að 

hafa verslað í Fjarðarkaupum en þeir sem eru 36 ára eða eldri. 

6.2.2.5 Hvers vegna hefur þú ekki verslað í Fjarðarkaupum? 

Spurningin „Hvers vegna hefur þú ekki verslað í Fjarðarkaupum?“ var mikilvæg til að 

kanna hvers vegna ungt fólk kysi að versla ekki í Fjarðarkaupum. 

Við spurningunni fengust 39 gild svör, en í ljós kom að ástæðan á bakvið það að ungt 

fólk hafði ekki verslað við Fjarðarkaup var nánast alltaf sú að staðsetningin hentað illa, 

líkt og sjá má á mynd 20. 

 

Mynd 20: Hvers vegna hefur þú ekki verslað í Fjarðarkaupum? 

6.2.2.6 Hve oft verslar þú í Fjarðarkaupum? 

Spurningin „Hve oft verslar þú í Fjarðarkaupum?“ var mikilvæg fyrir rannsóknina til að 

kanna hvaða þættir hefðu áhrif á það hve oft ungt fólk stundaði viðskipti við 

Fjarðarkaup. 

Við spurningunni fengust 107 gild svör, en líkt og sjá má á mynd 21 verslar mikill 

meirihluti þátttakenda sjaldnar en einu sinni í mánuði í Fjarðarkaupum. 
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Mynd 21: Hve oft verslar þú í Fjarðarkaupum? 

Spurningin var borin saman við spurninguna „Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert 

þú með Fjarðarkaup?“. Við notkun dreifigreiningar og Tukey prófs gaf samanburður til 

kynna að munur sé á milli þessara þátta. Munurinn sem gefinn var til kynna var sá að 

þeir sem versla einu sinni til tvisvar í viku í Fjarðarkaupum (M=4,24; SD=0,447) eru 

ánægðari með Fjarðarkaup en þeir sem versla sjaldnar en einu sinni á ári þar (M=3,62; 

SD=0,912) (F(3, 103)=4,542 , p<0,05). Túlka má þessar niðurstöður sem svo að ungt fólk 

sem verslar oftar hjá Fjarðarkaupum séu ánægðari með verslunina en þau sem gera það 

ekki. Þar af leiðandi versla þeir ánægðu enn oftar sem gerir það að verkum að því oftar 

sem ungt fólk verslar í Fjarðarkaupum því ánægðara er það með Fjarðarkaup. 

Áður en spurningin var borin saman við fleiri spurningar var hún endurkóðuð á þann 

hátt að eftir stóðu tveir hópar, þeir sem versluðu sjaldnar en einu sinni í mánuði í 

Fjarðarkaupum og þeir sem versluðu einu sinni í mánuði eða oftar í Fjarðarkaupum. 

Spurningin var borin saman við spurninguna „Hve miklu máli skipta eftirfarandi 

þættir þig við val á verslun?“. Við notkun sjálfstæðs t-prófs gaf samanburður til kynna að 

munur sé á milli þessara þátta. Áhugaverðasta niðurstaðan þar var sú að þeir sem versla 

sjaldnar en einu sinni í mánuði í Fjarðarkaupum láta staðsetningu (M=4,43; SD=0,737) 

verslunar skipta sig meira máli en þeir sem versla einu sinni í mánuði eða oftar í 

Fjarðarkaupum (M=3,75; SD=0,931) (t(103)=3,246; p<0,01). Túlka má þessar niðurstöður 

sem svo að ungt fólk sem finnst staðsetning skipta miklu máli verslar sjaldnar í 
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Fjarðarkaupum en annað ungt fólk. Það bendir til þess að ungt fólk sé ekki ánægt með 

staðsetningu Fjarðarkaupa. 

6.2.2.7 Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert þú með Fjarðarkaup? 

Spurningin „Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert þú með Fjarðarkaup?“ var mikilvæg til  

að kanna hvert ánægjustig ungs fólks sé varðandi Fjarðarkaup, ásamt því að kanna 

ímynd Fjarðarkaupa á meðal ungs fólks. 

Gild svör við spurningunni voru 107 talsins, en dreifingu á ánægjustigi þátttakenda 

má sjá á mynd 22. 

 

Mynd 22: Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert þú með Fjarðarkaup? 

Líkt og áður segir var spurningin borin saman við spurninguna „Hve oft verslar þú í 

Fjarðarkaupum?“. Við notkun dreifigreiningar og Tukey prófs gaf samanburður til kynna 

að munur sé á milli þessara þátta. Munurinn sem gefinn var til kynna var sá að þeir sem 

versla einu sinni til tvisvar í viku í Fjarðarkaupum (M=4,24; SD=0,447) eru ánægðari með 

Fjarðarkaup en þeir sem versla sjaldnar en einu sinni á ári þar (M=3,62; SD=0,912) (F(3, 

103)=4,542 , p<0,05). Líkt og áður var gert grein fyrir má túlka þessar niðurstöður sem 

svo að ungt fólk sem verslar oftar hjá Fjarðarkaupum séu ánægðari með verslunina en 

þau sem gera það ekki. Þar af leiðandi versla þeir ánægðu enn oftar sem gerir það að 

verkum að því oftar sem ungt fólk verslar í Fjarðarkaupum því ánægðara er það með 

Fjarðarkaup. 
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Spurningin var borin saman við spurninguna „Hve miklu máli skipta eftirfarandi 

þættir þig við val á verslun?“. Við notkun Pearson r greiningar gaf samanburður til kynna 

að veik jákvæð fylgni sé til staðar hvað varðar ánægju þátttakenda með Fjarðarkaup og 

þess hve miklu máli gæði vöru skipta þá (r(104)=0,24; p<0,05). Túlka má þessar 

niðurstöður sem svo að ungt fólk sem finnst gæði vöru skipta miklu máli telja sig finna 

gæði í Fjarðarkaupum, sem þar af leiðandi eykur ánægju þeirra með verslunina. 

6.2.2.8 Er eitthvað sem þú telur að Fjarðarkaup geti gert betur? 

Spurningin „Er eitthvað sem þú telur að Fjarðarkaup geti gert betur?“ var mikilvæg til að 

kanna ímynd Fjarðarkaupa á meðal ungs fólks. 

Gild svör voru 107 talsins, en 44,9% þátttakenda töldu að Fjarðarkaup gæti staðið 

betur að einhverjum þáttum. Mynd 23 sýnir hvaða þætti þátttakendur töldu að 

Fjarðarkaup gæti staðið betur að og hver dreifing svara var á viðkomandi þætti. 

 

Mynd 23: Er eitthvað sem þú telur að Fjarðarkaup geti gert betur? 

Spurningin var borin saman við spurninguna „Hve miklu máli skipta eftirfarandi 

þættir þig við val á verslun?“. Við notkun sjálfstæðs t-prófs gaf samanburður til kynna að 

munur sé til staðar. Helsti munurinn er sá að þeir þátttakendur sem telja að Fjarðarkaup 

geti gert betur í öðrum þáttum finnst þjónusta (M=3,13; SD=0,991) skipta minna máli 

heldur en þeir sem telja að Fjarðarkaup geti ekki gert betur í öðrum þáttum (M=3,91; 

SD=0,787). Túlka má þessar niðurstöður sem svo að ungt fólk sem finnst þjónusta skipta 

miklu máli finnst minna ábótavant við Fjarðarkaup en ungu fólki sem finnst þjónusta 

skipta minna máli. Gefur það í skyn að þjónusta í Fjarðarkaupum sé til fyrirmyndar. 
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6.2.2.9 Verslunin Fjarðarkaup er snyrtileg 

Fullyrðingin „Verslunin Fjarðarkaup er snyrtileg“ var mikilvæg til að kanna ímynd 

Fjarðarkaupa á meðal ungs fólks. 

Gild svör voru 107 talsins og var mikill meirihluti þátttakenda sammála eða mjög 

sammála því að verslunin Fjarðarkaup sé snyrtileg, en nánari dreifingu svara má sjá á 

mynd 24. 

 

Mynd 24: Verslunin Fjarðarkaup er snyrtileg 

Fullyrðingin var borin saman við spurninguna „Hve miklu máli skipta eftirfarandi 

þættir þig við val á verslun?“. Við notkun Pearson r greiningar gaf samanburður til kynna 

að til staðar sé jákvæð veik fylgni á milli þess hve sammála þátttakendur voru því að 

Fjarðarkaup væri snyrtileg og hve miklu máli þeim þótti þjónusta skipta (r(102)=0,27; 

p<0,01). Túlka má þessar niðurstöður sem svo að ungt fólk sem upplifir það að 

Fjarðarkaup sé snyrtileg verslun telur það vera part af þjónustu verslunarinnar, sem það 

síðan ætlast til að upplifa aftur af Fjarðarkaupum og öðrum verslunum. Þar af leiðandi 

skiptir þjónusta, í þessu tilfelli snyrtileiki, viðkomandi aðila meira máli. 

6.2.2.10 Verslunin Fjarðakaup er vel skipulögð 

Fullyrðingin „Verslunin Fjarðarkaup er vel skipulögð“ var mikilvæg til að kanna ímynd 

ungs fólks á Fjarðarkaupum. 

107 gild svör fengust við fullyrðingunni og var útkoma hennar nokkuð jákvæð fyrir 

Fjarðarkaup, en dreifingu svara má sjá á mynd 25. 
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Mynd 25: Verslunin Fjarðarkaup er vel skipulögð 

Fullyrðingin var borin saman við spurninguna „Hve miklu máli skipta eftirfarandi 

þættir þig við val á verslun?“. Við notkun Pearson r greiningar gaf samanburður til kynna 

að fylgni sé til staðar. Í ljós kom að jákvæð miðlungs fylgni var á milli þess hve sammála 

þátttakendur væru því að verslunin Fjarðarkaup væri vel skipulögð og hve miklu máli 

þeim þótti gæði vöru skipta (r(105)=0,43; p<0,01). Þá kom einnig í ljós að jákvæð veik 

fylgni var á milli þess hve sammála þátttakendur væru fullyrðingunni og hve miklu máli 

þeim þótti þjónusta skipta (r(102)=0,37; p<0,01). Líkt og með snyrtileikann, þá má túlka 

þessar niðurstöður sem svo að ungt fólk sem upplifir það að Fjarðarkaup sé vel 

skipulögð verslun telji það vera part af þjónustu verslunarinnar, sem það síðan ætlast til 

að upplifa aftur af  Fjarðarkaupum og öðrum verslunum. Þar af leiðandi skiptir þjónusta, 

í þessu tilfelli gott skipulag, viðkomandi aðila meira máli. Þá má einnig túlka þær á þann 

hátt að vegna góðs skipulags verslunarinnar á ungt fólk auðveldara með að finna 

gæðavörur í versluninni og finnst því skipulagið betra en þeir sem eru ekki með eina 

ákveðna vöru í huga. 

6.2.2.11 Ég á auðvelt með að finna þær vörur sem ég leita að í 
Fjarðarkaupum 

Fullyrðingin „Ég á auðvelt með að finna þær vörur sem ég leita að í Fjarðarkaupum“ var 

mikilvæg til að kanna ímynd Fjarðarkaup meðal ungs fólks. 

Gild svör við fullyrðingunni voru 107, en líkt og sjá má á mynd 26 var einungis rétt 

rúmur helmingur þátttakenda sammála eða mjög sammála fullyrðingunni. 
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Mynd 26: Ég á auðvelt með að finna þær vörur sem ég leita að í Fjarðarkaupum 

Fullyrðingin var borin saman við spurninguna „Hve miklu máli skipta eftirfarandi 

þættir þig við val á verslun?“. Við notkun Pearson r greiningar gaf samanburður til kynna 

að fylgni sé til staðar. Í ljós kom að jákvæð veik fylgni var á milli þess hve sammála 

þátttakendur voru fullyrðingunni og hve miklu máli þeim þótti gæði vöru skipta 

(r(104)=0,20; p<0,05). Þá var einnig jákvæð veik fylgni á milli þess hve sammála 

þáttakendur voru fullyrðingunni og því hve miklu máli þeim þótti þjónusta (r(102)=0,35; 

p<0,01). Líkt og með hinar tvær fullyrðingarnar má túlka þessar niðurstöður sem svo að 

ungt fólk sem upplifir það að auðvelt sé að finna vörur í Fjarðarkaupum telji það vera 

part af þjónustu verslunarinnar, sem það síðan ætlast til að upplifa aftur af  

Fjarðarkaupum og öðrum verslunum. Þar af leiðandi skiptir þjónusta, í þessu tilfelli að 

auðvelt sé að finna vörur, viðkomandi aðila meira máli. Þá má einnig túlka þær á þann 

hátt að ungu fólki sem finnst auðvelt að finna vörur í versluninni, á auðveldara með að 

finna gæða vörur og finnst þar af leiðandi auðveldara að finna vörur en þeir sem eru 

ekki með eina ákveðna vöru í huga. 

6.2.2.12 Verðlag Fjarðarkaupa er sanngjarnt 

Fullyrðingin „Verðlag Fjarðarkaupa er sanngjarnt“ var mikilvæg til að kanna ímynd 

Fjarðarkaupa á meðal ungs fólks. 

Gild svör voru 107 talsins, en líkt og sjá má á mynd 27 þá voru minna en helmingur 

þátttakenda annað hvort sammála eða mjög sammála fullyrðingunni. 
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Mynd 27: Verðlag Fjarðarkaupa er sanngjarnt 

Fullyrðingin var borin saman við spurninguna „Hve miklu máli skipta eftirfarandi 

þættir þig við val á verslun?“. Við notkun Pearson r greiningar gaf samanburður til kynna 

að fylgni sé til staðar. Í ljós kom að jákvæð veik fylgni var á milli þess hve sammála 

þátttakendur voru fullyrðingunni og hve miklu máli þeim þótti gæði vöru skipta 

(r(104)=0,29; p<0,01). Túlka má þessar niðurstöður sem svo að ungt fólk sem finnst 

verðlag Fjarðarkaupa sanngjarnara eftir því sem því finnst gæði vöru skipta meira máli, 

en það gefur til kynna að ungt fólk sem láta gæði vöru telja skipta sig máli telja sig finna 

gæða vörur á sanngjörnu verði í Fjarðarkaupum.  

6.2.2.13 Hve miklu máli skipta eftirfarandi þættir þig við val á verslun? 

Spurningin „Hve miklu máli skipta efirfarandi þætti þig við val á verslun?“ var mikilvæg 

til að kanna ástæður þess að ungt fólk kysi, eða kysi ekki, að versla við Fjarðarkaup. Auk 

þess var hún nýtt til að kanna hvort að viðkomandi þættir hefði áhrif á vitund og ímynd 

Fjarðarkaupa á meðal ungs fólks. 

153 gild svör fengust við spurningunni, en líkt og sjá má á mynd 28 var verð sá þáttur 

sem hafði mest áhrif á val þátttakenda á verslun. 
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Mynd 28: Hve miklu máli skipta eftirfarandi þættir þig við val á verslun? 

Líkt og áður var gert grein fyrir var spurningin borin saman við spurninguna „Hvaða 

matvöruverslun stundar þú helst viðskipti við?“. Með notkun sjálfstæðs t-prófs gaf 

samanburður til kynna að munur sé til staðar. Í ljós kom að þeir þátttakendur sem versla 

helst hjá Fjarðarkaupum láta staðsetningu (M=3,81; SD=0,911) skipta sig minna máli heldur 

en þeir sem versla ekki helst hjá Fjarðarkaupum (M=4,44; SD=0,736) (t(151)=-3,134; 

p<0,01). Þeir sem versla helst hjá Fjarðarkaupum láta úrval (M=4,50; SD=0,632) hins vegar 

skipta sig meira máli en þeir sem gera það ekki (M=4,14; SD=0,644) (t(151)=2,128; p<0,05). 

Þá láta þeir sem versluðu helst hjá Fjarðarkaupum þjónustu (M=4,31; SD=0,793) einnig 

skipta sig meira máli en þeir sem versla ekki helst þar (M=3,53; SD=0,869) (t(150)=3,439; 

p<0,01). Þessar niðurstöður má túlka á sama hátt og áður, sem svo að ungt fólk sem verslar 

hjá Fjarðarkaupum láti úrval og þjónustu skipta sig meira máli en aðra en staðsetningu 

minna máli. Það bendir annars vegar til þess að ungt fólk sem versli þar telji Fjarðarkaup 

bjóða upp á betra úrval og betri þjónustu en aðrar verslanir, en hins vegar til þess að það 

telji Fjarðarkaup verr staðsett en aðrar verslanir. 

Eins og áður var sagt var spurningin var borin saman við spurninguna „Þekkir þú 

verslunina Fjarðarkaup?“. Með notkun sjálfstæðs t-prófs gaf samanburður til kynna að 

munur sé til staðar hvað varðar tvo þætti. Annars vegar kom í ljós að fjöldi bílastæða 

skiptir þá sem þekkja verslunina Fjarðarkaup (M=3,41; SD=1,027) meira máli heldur en 

þá sem þekkja hana ekki (M=2,11; SD=1,167) (t(151)=3,652; p<0,01). Hins vegar kom í 

ljós að gæði vöru skipta þá sem þekkja verslunina Fjarðarkaup (M=4,23; SD=0,537) 
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meira máli heldur en þá sem þekkja hana ekki (M=3,11; SD=1,167) (t(152)=5,537; 

p<0,05). Túlka má þessar niðurstöður á sama hátt og áður, sem svo að þeir nemendur 

sem þekkja verslunina Fjarðarkaup telji hana standa vel að bæði fjölda bílastæða og 

gæðum vöru, sem þar af leiðandi hefur áhrif á mat þeirra á áhrifamátt viðkomandi þátta 

við val á verslun. 

Spurningin var borin saman við spurninguna „Hefur þú verslað í Fjarðarkaupum?“, 

líkt og áður var gert grein fyrir, en með notkun sjálfstæðs t-prófs gaf samanburður til 

kynna að munur sé til staðar. Í ljós kom að þeir þátttakendur sem hafa verslað í 

Fjarðarkaupum láta aðkomu að verslun (M=3,47; SD=0,867) skipta sig meira máli heldur 

en þeir sem hafa ekki verslað í Fjarðarkaupum (M=3,05; SD=0,999) (t(142)=2,450; 

p<0,05). Þá kom í ljós að þeir sem hafa verslað við Fjarðarkaupar láta fjölda bílastæða 

(M=3,60; SD=0,926) skipta sig meira máli heldur en þeir sem hafa ekki gert það (M=2,90; 

SD=1,119) (t(142)=3,817; p<0,01). Einnig kom í ljós að þeir sem hafa verslað við 

Fjarðarkaup láta gæði vöru (M=4,32; SD=0,544) skipta sig meira máli heldur en þeir sem 

hafa ekki gert það (M=3,97; SD=0,428) (t(85,593)=4,000; p<0,01). Þá kom í ljós að þeir 

sem hafa verslað við Fjarðarkaup láta úrval (M=4,30; SD=0,588) skipta sig meira máli 

heldur en þeir sem hafa ekki gert það (M=3,92; SD=0,587) (t(65,420)=3,428; p<0,01). Að 

lokum kom í ljós að þeir sem versla við Fjarðarkaup láta þjónustu (M=3,86; SD=0,829) 

skipta sig meira máli heldur en þeir sem hafa ekki gert það (M=3,08; SD=0,807) 

(t(141)=5,037; p<0,01). Túlka má þessar niðurstöður á sama hátt og áður, sem svo að 

ungt fólk sem hefur verslað í Fjarðarkaupum upplifði þar góða aðkomu að verslun, 

mikinn fjölda bílastæða, mikil gæði vöru, gott úrval og góða þjónustu. Þá hefur sú 

upplifun leitt til þess að viðkomandi einstaklingar telja þessa þætti skipta meira máli 

fyrir vikið, sem leiðir til þess að þeir eru áhrifameiri á val þeirra á verslun heldur en 

þeirra sem ekki hafa verslað í Fjarðarkaupum. 

Líkt og áður var gert grein fyrir var spurningin borin saman við endurkóðun af 

spurningunni „Hve oft verslar þú í Fjarðarkaupum?“. Við notkun sjálfstæðs t-prófs gaf 

samanburður til kynna að munur sé á milli þessara þátta. Áhugaverðasta niðurstaðan 

var sú að þeir sem versla sjaldnar en einu sinni í mánuði í Fjarðarkaupum láta 

staðsetningu (M=4,43; SD=0,737) verslunar skipta sig meira máli en þeir sem versla einu 

sinni í mánuði eða oftar í Fjarðarkaupum (M=3,75; SD=0,931) (t(103)=3,246; p<0,01). 
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Túlka má þessar niðurstöður á sama hátt og áður, sem svo að ungt fólk sem finnst 

staðsetning skipta miklu máli verslar sjaldnar í Fjarðarkaupum en annað ungt fólk. Það 

bendir til þess að ungt fólk sé ekki ánægt með staðsetningu Fjarðarkaupa. 

Spurningin var borin saman við spurninguna „Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert 

þú með Fjarðarkaup?“, líkt og áður var tekið fram. Við notkun Pearson r greiningar gaf 

samanburður til kynna að veik jákvæð fylgni sé til staðar hvað varðar ánægju 

þátttakenda með Fjarðarkaup og þess hve miklu máli gæði vöru skipta þá (r(104)=0,24; 

p<0,05). Túlka má þessar niðurstöður á sama hátt og áður, sem svo að ungt fólk sem 

finnst gæði vöru skipta miklu máli telja sig finna gæði í Fjarðarkaupum, sem þar af 

leiðandi eykur ánægju þeirra með verslunina. 

Eins og áður segir var spurningin borin saman við spurninguna „Er eitthvað sem þú 

telur að Fjarðarkaup geti gert betur?“. Við notkun sjálfstæðs t-prófs kom í ljós að munur 

er til staðar. Helsti munurinn er sá að þeir þátttakendur sem telja að Fjarðarkaup geti 

gert betur í öðrum þáttum finnst þjónusta (M=3,13; SD=0,991) skipta minna máli heldur 

en þeir sem telja að Fjarðarkaup geti ekki gert betur í öðrum þáttum (M=3,91; 

SD=0,787). Túlka má þessar niðurstöður á sama hátt og áður, sem svo að ungu fólki sem 

finnst þjónusta skipta miklu máli finnst minna ábótavant við Fjarðarkaup en ungu fólki 

sem finnst þjónusta skipta minna máli. Gefur það í skyn að þjónusta í Fjarðarkaupum sé 

til fyrirmyndar. 

Líkt og áður var gert grein fyrir var spurningin borin saman við fullyrðingarnar 

„Verslunin Fjarðarkaup er snyrtileg“, „Verslunin Fjarðarkaup er vel skipulögð“, „Ég á 

auðvelt með að finna þær vörur sem ég leita að í Fjarðarkaupum“ og „Verðlag 

Fjarðarkaupa er sanngjarnt“. Við notkun Pearson r greiningar gaf samanburður til kynna 

að fylgni sé til staðar. Jákvæð veik fylgni var á milli þess hve sammála þátttakendur voru 

því að Fjarðarkaup væri snyrtileg og hve miklu máli þeim þótti þjónusta skipta 

(r(102)=0,27; p<0,01). Jákvæð miðlungs fylgni var á milli þess hve sammála þátttakendur 

væru því að verslunin Fjarðarkaup væri vel skipulögð og hve miklu máli þeim þótti gæði 

vöru skipta (r(105)=0,43; p<0,01). Jákvæð veik fylgni var á milli þess hve sammála 

þátttakendur væru því að verslunin Fjarðarkaup væri vel skipulögð og hve miklu máli 

þeim þótti þjónusta skipta (r(102)=0,37; p<0,01). Jákvæð veik fylgni var á milli þess hve 

sammála þátttakendur voru því að þeir ættu auðvelt með að finna það sem þeir leituðu 
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að í Fjarðarkaupum og hve miklu máli þeim þótti gæði vöru skipta (r(104)=0,20; p<0,05). 

Jákvæð veik fylgni var á milli þess hve sammála þáttakendur voru því að þeir ættu 

auðvelt með að finna það sem þeir leituðu að í Fjarðarkaupum og því hve miklu máli 

þeim þótti þjónusta skipta (r(102)=0,35; p<0,01). Jákvæð veik fylgni var á milli þess hve 

sammála þátttakendur voru því að verðlag Fjarðarkaupa væri sanngjarnt og hve miklu 

máli þeim þótti gæði vöru skipta (r(104)=0,29; p<0,01). Túlka má þessar niðurstöður á 

sama hátt og áður, sem svo að ungt fólk sem upplifir það að Fjarðarkaup sé snyrtileg og 

vel skipulögð verslun sem auðvelt sé að finna vörur í, og telur það vera part af þjónustu 

verslunarinnar, sem það síðan ætlast til að upplifa aftur af Fjarðarkaupum og öðrum 

verslunum. Þar af leiðandi skiptir þjónusta, í þessu tilfelli snyrtileiki, gott skipulag og að 

auðvelt sé að finna vörur, viðkomandi aðila meira máli. Þá má einnig túlka þær sem svo 

að ungu fólki finnst verðlag Fjarðarkaupa sanngjarnara eftir því sem því finnst gæði vöru 

skipta meira máli, en það gefur til kynna að ungt fólk sem láta gæði vöru skipta sig máli 

telja sig finna gæða vörur á sanngjörnu verði í Fjarðarkaupum. 

Spurningin var borin saman við endurkóðun af bakgrunnsbreytunni „Hve 

gamall/gömul ert þú?“. Með notkun dreifigreiningar og Tukey prófs gaf samanburður til 

kynna að munur sé til staðar. Í ljós kom að staðsetning skiptir þá sem eru 25 ára eða 

yngri (M=4,55; SD=0,592) meira máli en þá sem eru 36 ára eða eldri (M=4,13; SD=0,890) 

(F(2, 150)=4,213 , p<0,05). Þá skiptir þjónusta þá sem eru 25 ára eða yngri (M=3,33; 

SD=0,914) og 26-35 ára (M=3,47; SD=0,827) minna máli en þá sem er 36 ára eða eldri 

(M=4,08; SD=0,731) (F(2, 149)=11,777 , p<0,05). Túlka má þessar niðurstöður sem svo 

að yngra fólki finnst staðsetning skipta meira máli og þjónusta minna máli en þeir sem 

eru eldri. Bendir þetta til þess að eldra fólk sé hrifnara af verslun á borð við Fjarðarkaup 

sem einbeitir sér að því að veita góða þjónustu. 

Spurningin var borin saman við bakgrunnsbreytuna „Hvers kyns ert þú?“, en með 

notkun sjálfstæðs t-prófs gaf samanburður til kynna að munur sé til staðar. Í ljós kom að 

aðkoma að verslun skiptir konur (M=3,47; SD=0,958) meira máli heldur en karla 

(M=3,07; SD=0,873). Túlka má þessar niðurstöður sem svo að ungar konur velja frekar 

verslun sem þær eiga greiðari leið að en ungir karlar. Því myndi verslun á borð við 

Fjarðarkaup, sem hefur konur sem markhóp sinn, vilja leggja áherslu á að hafa 

aðkomuna að versluninni sem besta. 
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6.2.2.14 Hversu vel eða illa telur þú Fjarðarkaup standa sig í eftirfarandi 
þáttum? 

Spurningin „Hversu vel eða illa telur þú Fjarðarkaup standa sig í eftirfarandi þáttum?“ 

var mikilvæg til að kanna ímynd Fjarðarkaupa á meðal ungs fólks. 

Gild svör við spurningunni voru 107 talsins, en eins og sjá má á mynd 29 var 

staðsetning sá þáttur sem þátttakendur töldu að Fjarðarkaup stæði sig verst í. 

 

Mynd 29: Hversu vel eða illa telur þú Fjarðarkaup standa sig í eftirfarandi þáttum? 

6.2.2.15 Telur þú að Fjarðarkaup standi betur að einhverju en aðrar 
matvöruverslanir? 

Spurningin „Telur þú að Fjarðarkaup standi betur að einhverju en aðrar 

matvöruverslanir?“ var mikilvæg til að kanna ímynd Fjarðarkaupa á meðal ungs fólks. 

Gild svör við spurningunni voru 107 talsins, en líkt og sjá má á mynd 30 voru 

niðurstöðurnar nokkuð jákvæðar fyrir Fjarðarkaup. 
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Mynd 30: Telur þú að Fjarðarkaup standi betur að einhverju en aðar matvöruverslanir? 

6.2.2.16 Hverju telur þú að Fjarðarkaup standi betur að en aðrar 
matvöruverslanir? 

Spurningin „Hverju hverju telur þú að Fjarðarkaup standi betur að en aðrar 

matvöruverslanir?“ var mikilvæg til að kanna hvaða þáttum þátttakendur töldu að 

Fjarðarkaup stæði betur að en aðrar matvöruverslanir, ef viðkomandi þátttakandi 

svaraði því að Fjarðarkaup gerði svo. 

Við spurningunni fengust 81 gild svör, en spurningin var kóðuð í sjálfstæðar „já eða 

nei“ spurningar þar sem sumir þátttakenda töldu að Fjarðarkaup stæði betur að fleiri en 

einum þátt en aðrar matvöruverslanir. Mynd 31 sýnir dreifingu svara miðað hve margir 

nefndu hvern þátt, en ekki hlutfallslega dreifingu svara, og því er heildarprósenta 

dreifingarinnar hærri en 100%. 
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Mynd 31: Hverju telur þú að Fjarðarkaup standi betur að en aðrar matvöruverslanir? 

6.2.2.17 Telur þú að Fjarðarkaup standi verr að einhverju en aðrar 
matvöruverslanir? 

Spurningin „Telur þú að Fjarðarkaup standi verr að einhverju en aðrar 

matvöruverslanir?“ var mikilvæg til að kanna ímynd Fjarðarkaupa á meðal ungs fólks. 

Við spurningunni fengust 107 gild svör og var niðurstaðan nokkuð jákvæð fyrir 

Fjarðarkaup, líkt og sjá má á mynd 32. 

 

Mynd 32: Telur þú að Fjarðarkaup standi verr að einhverju en aðrar matvöruverslanir? 
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6.2.2.18 Hverju telur þú að Fjarðarkaup standi verr að en aðrar 

matvöruverslanir? 

Spurningin „Hverju?“ var mikilvæg til að kanna hvaða þáttum þátttakendur töldu að 

Fjarðarkaup stæði verr að en aðrar matvöruverslanir, ef viðkomandi þátttakandi svaraði 

því að Fjarðarkaup gerði svo. 

 Svör við spurningunni voru 34, en spurningin var kóðuð í sjálfstæðar „já eða nei“ 

spurningar þar sem sumir þátttakenda töldu að Fjarðarkaup stæði verr að fleiri en 

einum þátt en aðrar matvöruverslanir. Mynd 33 sýnir dreifingu svara miðað hve margir 

nefndu hvern þátt, en ekki hlutfallslega dreifingu svara, og því er heildarprósenta 

dreifingarinnar hærri en 100%. 

  

Mynd 33: Hverju telur þú að Fjarðarkaup standi verr að en aðrar matvöruverslanir? 

6.2.2.19 Hve gamall/gömul ert þú? 

Bakgrunnsbreytan „Hve gamall/gömul ert þú?“ var mikilvæg til að kanna aldur 

þátttakenda, ásamt því að kanna hvort að munur væri á vitund og ímynd ungs fólks á 

ákveðnum aldursbilum. 

Við spurningunni fengust 155 gild svör og var algengasti aldur þátttakenda 21-25 ára, 

en nánari dreifingu aldurs má sjá á mynd 34. 
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Mynd 34: Hve gamall/gömul ert þú? 

Áður en bakgrunnsbreytan var borin saman við aðrar spurningar var hún endurkóðuð 

á þann hátt að eftir stóðu 3 hópar; 25 ára eða yngri, 26-35 ára, og 36 ára eða eldri. 

Líkt og áður var tekið fram var bakgrunnsbreytan borin saman við spurninguna 

„Hefur þú verslað í Fjarðarkaupum?“. Með notkun krosstöflu og kí-kvaðrat prófs gaf 

samanburður til kynna að tengsl séu til staðar (χ2(2)=20,782 , p<0,01). Helstu tengslin 

voru að 66% þeirra sem höfðu ekki verslað við Fjarðarkaup voru 25 ára eða yngri, en 

42,1% þeirra sem höfðu verslað við Fjarðarkaup voru 36 ára eða eldri. Túlka má þessar 

niðurstöður sem svo að ungt fólk sé ólíklegra til að stunda viðskipti við Fjarðarkaup 

heldur en þeir sem eru 36 ára eða eldri. 

Bakgrunnsbreytan var einnig borin saman við spurninguna „Hve miklu máli skipta 

eftirfarandi þættir þig við val á verslun?“, líkt og áður var gert grein fyrir. Með notkun 

dreifigreiningar og Tukey prófs gaf samanburður til kynna að munur sé til staðar. Í ljós 

kom að staðsetning skiptir þá sem eru 25 ára eða yngri (M=4,55; SD=0,592) meira máli 

en þá sem eru 36 ára eða eldri (M=4,13; SD=0,890) (F(2, 150)=4,213 , p<0,05). Þá skiptir 

þjónusta þá sem eru 25 ára eða yngri (M=3,33; SD=0,914) og 26-35 ára (M=3,47; 

SD=0,827) minna máli en þá sem er 36 ára eða eldri (M=4,08; SD=0,731) (F(2, 

149)=11,777 , p<0,05). Túlka má þessar niðurstöður á sama hátt og áður, sem svo að 

yngra fólki finnst staðsetning skipta meira máli og þjóunsta minna máli en þeir sem eru 

eldri. Bendir þetta til þess að eldra fólk sé hrifnara af verslun á borð við Fjarðarkaup sem 

einbeitir sér að því að veita góða þjónustu. 



 

75 

6.2.2.20 Hvers kyns ert þú? 

Bakgrunnsbreytan „Hvers kyns ert þú?“ var mikilvæg til að kanna kynjahlutfall 

þátttakenda og til að greina mismunandi viðhorf þátttakenda miðað við kyn þeirra. 

Gild svör voru 155 talsins, en kynjahlutfall þátttakenda má sjá á mynd 35. 

 

Mynd 35: Hvers kyns ert þú? 

Líkt og áður var gert grein fyrir var spurningin borin saman við spurninguna „Hve 

miklu máli skipta eftirfarandi þættir þig við val á verslun?“, en með notkun sjálfstæðs t-

prófs gaf samanburður til kynna að munur sé til staðar. Í ljós kom að aðkoma að verslun 

skiptir konur (M=3,47; SD=0,958) meira máli heldur en karla (M=3,07; SD=0,873). Túlka 

má þessar niðurstöður á sama hátt og áður, sem svo að ungar konur velja frekar verslun 

sem þær eiga greiðari leið að en ungir karlar. Því myndi verslun á borð við Fjarðarkaup, 

sem hefur konur sem markhóp sinn, vilja leggja áherslu á að hafa aðkomuna að 

versluninni sem besta. 
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7 Umræður 

Verkefni þetta leiddi af sér ýmsar áhugaverðar niðurstöður að mati höfundar og þá 

einna helst hve ánægðir viðskiptavinir Fjarðarkaupa virðast vera með verslunina. 

Heilt yfir litið virðist Fjarðarkaup vera mjög vel rekin verslun og vel stýrt vörumerki að 

mati höfundar, þá einna helst þegar kemur að því að veita viðskiptavinum þess það sem 

þeir leitast eftir. Endurspeglast það í því hve ánægðir viðskiptavinir eru með Fjarðarkaup 

og af hverju þeir versla við Fjarðarkaup, en þar skara þættir á borð við úrval, gæði og 

þjónusta upp úr. Þrátt fyrir það eru að mati höfundar ákveðnir þættir sem fara mætti 

betur með í rekstri vörumerkisins og verslunarinnar. 

Sá þáttur sem höfundur telur að Fjarðarkaup geti nýtt sér hvað helst til að styrkja 

stöðu sína og auka við kúnnahóp sinn er nýting samfélagsmiðla við stýringu 

vörumerkisins og markaðssetningu þess. Að mati höfundar er markaðsstarf 

Fjarðarkaupa hvað varðar samfélagsmiðla verulega ábótavant og mikilvægt er að bæta 

úr því. Samfélagsmiðlar auðvelda fyrirtækjum og vörumerkjum að eiga í samskiptum við 

markaðinn og færa það nær neytendum. Þá er skilvirk og árangursrík notkun á 

samfélagsmiðlum einnig ókeypis áberandi auglýsing fyrir viðkomandi aðila, að 

utantöldum launum þess sem sér um síðuna. Á Íslandi eru tveir samfélagsmiðlar í mikilli 

almennri notkun, en þeir eru Facebook og Twitter. Að mati höfundar ætti Fjarðarkaup 

að leggja áherslu á að markaðssetja sig í gegnum Facebook, en sá samfélagsmiðill er 

líklegri til að ná til markhóps verslunarinnar. Þá myndi skilvirk og skemmtileg notkun 

samfélagsmiðla einnig auka vitund og bæta ímynd ungs fólks á Fjarðarkaupum, sem gæti 

leitt til aukinna viðskipta ungs fólks við Fjarðarkaup. 

Þá kom það höfundi á óvart að þrátt fyrir vinsældir Fjarðarkaupa á meðal 

viðskiptavina sinna gáfu niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að einungis rúmlega 

helmingur viðskiptavina verslunarinnar voru innan markhóps Fjarðarkaupa (e. 

penetrated market). Gefur það auga leið að tæplega helmingur þeirra neytenda sem 

náð er til eru utan markhóps fyrirtækisins. Er það án nokkurs vafa, að mati höfundar, 

bæði áhyggjuefni og tækifæri fyrir stjórnendur Fjarðarkaupa. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að þrátt fyrir mikinn fjölda viðskiptavina utan 
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fyrirtækisins versli flestir viðskiptavinir við Fjarðarkaup vegna úrvals, gæða og þjónustu, 

sem er einmitt það sem verslunin einbeitir sér að. Það er því skoðun höfundar að 

Fjarðarkaup ætti að endurmeta markhóp sinn og breyta honum í bæði konur og karla 

sem eru 35 ára og eldri. Með því að beina markaðsaðgerðum sínum að þessum nýja 

markhóp telur höfundur að Fjarðarkaup myndi auka fjölda viðskiptavina sinna án þess 

þó að þurfa breyta miklu í rekstri fyrirtækisins. 

Þá telur höfundur einnig að markaður sé fyrir aðra verslun á vegum Fjarðarkaupa, 

miðað við niðurstöður rannsóknarinnar. Það þarf þó að fara varlega í slíka breytingu þar 

sem mikið er lagt upp úr því að Fjarðarkaup sé „ein-stök verslun“. Höfundur er þó á 

þeirri skoðun að með auknu gæðaeftirliti og skilvirkri innleiðingu gilda og annarri 

menningu Fjarðarkaupa sé opnun annarrar verslunar Fjarðarkaupa raunverulegur 

valkostur. Þá er það skoðun höfundar að hentugast væri að opna þá verslun í eða 

nálægt Mjóddinni, eða öðrum fjölförnum stöðum í austurhluta Reykjavíkur. Sú 

vegalengd sem yrði á milli verslananna myndi því draga úr þeim líkum að viðskiptavinir 

myndu færast á milli verslananna tveggja og myndi að öllum líkindum ná til stórs hóps 

neytenda sem annars stunda sjaldan viðskipti við Fjarðarkaup. Það þarf þó að gæta þess 

að skaða ekki ímynd verslunarinnar með slíkri viðbót, en Fjarðarkaup er vissulega 

nátengt Hafnarfirði. Það væri því vandasamt verk fyrir stafni og þyrfði annað hvort að 

ýta frekar undir önnur auðkenni vörumerkisins á borði við úrval, þjónustu og gæði á 

kostnað Hafnarfjarðar, eða þá að aðgreina Reykjavíkur verslunina með öðru en skyldu 

nafni, til að mynda Víkurkaup. Höfundur telur því að markaður sé fyrir aðra verslun á 

vegum Fjarðarkaupa en ítrekar að vandasamt verk er fyrir höndum ef ekki á að skaða 

ímynd vörumerkisins. 

Einnig telur höfundur að með því að breyta opnunartíma Fjarðarkaupa sé hægt að 

auka viðskipti neytenda við verslunina. Nú til dags er verslunin lokuð á sunnudögum og 

telur höfundur að tækifæri felist í því að hafa sama opnunartíma á sunnudögum og er á 

laugardögum, frá 10:00–16:00. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu hvorki til kynna að 

viðskiptavinir Fjarðarkaupa né ungt fólk beri jákvæð tengsl til þess að verslunin sé lokuð 

á sunnudögum. Því telur höfundur að mun meiri jákvæð viðbrögð en neikvæð myndu 

skapast við þá ákvörðun að hafa verslunina opna á sunnudögum. 
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Að lokum telur höfundur þá neikvæðu ímynd sem ungt fólk hefur á verðlagi 

Fjarðarkaupa vera ákveðið áhyggjuefni, þar sem Fjarðarkaup leggur mikið upp úr því að 

selja gæða vörur á sanngjörnu verði. Sú ímynd er þó nátengd því að Fjarðarkaup er ekki 

lágvöruverðs verslun, líkt og þær verslanir sem ungt fólk stundar helst viðskipti við. 

Neikvæð ímynd getur þó setið lengi í fólki og henni getur verið erfitt að breyta. Því er 

mikilvægt fyrir Fjarðarkaup að vinna markvisst að því að ítreka það að verslunin bjóði 

upp á gæða vörur á sanngjörnu verði. Þar getur notkun samfélagsmiðla nýst vel, en með 

skilvirkri markaðsstarfsemi beindri að 35 ára fólki og eldri, sem ungt fólk hefur þó 

greiðan aðgang að, myndu önnur jákvæð auðkenni vörumerkisins yfirtaka þá neikvæðu 

skoðun sem ungt fólk hefur á verðlagi verslunarinnar. 

Það ber þó að ítreka það að höfundur telur stýringu Fjarðarkaupa, sem bæði 

verslunar og vörumerkis, vera til fyrirmyndar. Þá er ánægjustig viðskiptavina 

Fjarðarkaupa mjög hátt og því þarf að fara varlega í breytingar til að skaða það ekki, en 

mikilvægt er að framkvæma ítarlegar rannsóknir á fyrirhuguðum breytingum. Þá ber 

einnig að minnast þess að stjórnendur Fjarðarkaupa hafa sjálfir haft orð af því, líkt og 

kom fram í kafla 4.4.2, að þeim þyki starfið skemmtilegt og sjái ekki ástæðu til að miða 

hærra. Höfundur vill því koma því á framfæri að skoðanir hans séu fyrst og fremst 

byggðar á forsendum markaðs- og vörumerkjafræðanna. Þrátt fyrir afbragðs reksur 

Fjarðarkaupa er alltaf rúm til að gera betur og er það álit höfundar að ef rétt er staðið að 

ofangreindum þáttum myndi það skila sér í sterkari stöðu á markaði og auknum 

viðskiptum, ásamt aukinni vitund og betri ímynd á meðal ungs fólks. 
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8 Takmarkanir 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru fjórar talsins, en þær sneru að úrtökum 

rannsóknarinnar og tveim þáttum tengdum þeirri spurningakönnun sem send var út á 

nemendur Háskóla Íslands. 

Fyrsta takmörkun rannsóknarinnar tengdist úrtaki spurningakönnunarinnar sem 

framkvæmd var í Fjarðarkaupum, en þeir viðskiptavinir Fjarðarkaupa sem voru í 

versluninni yfir þann tíma sem könnunin var framkvæmd endurspegla ekki endilega 

þýðið í heild sinni hvað varðar fólk sem verslar á öðrum tíma dags og á öðrum dögum. 

Það er ávallt hætta á úrtaksskekkjum og eina leiðin til að koma í veg fyrir þær er að 

spyrja allt þýðið, en að spyrja alla viðskiptavini Fjarðarkaupa hefði hvorki verið hentugt 

né mögulegt í framkvæmd. 

Önnur takmörkun rannsóknarinnar tengdist úrtaki spurningakönnunarinnar sem 

framkvæmd var á vefpóstkerfi Háskóla Íslands, en það var sú ákvörðun að notast við 

nemendur Háskóla Íslands sem úrtak fyrir ungt fólk. Það eru fleiri kvenkyns nemendur 

en karlkyns í Háskóla Íslands og endurspeglaðist það í svörun, en 71% úrtaksins voru 

kvenkyns. Þá féllu einnig ekki allir þátttakendur undir ungt fólk þar sem ákveðinn fjöldi 

var 36 ára eða eldri, en 36 ára eða eldri falla undir markhóp Fjarðarkaupa. Endurspeglar 

þetta því ekki mat alls ungs fólks að fullu þar sem talsvert færri ungir karlmenn tóku þátt 

en hentugt hefði verið. 

Þriðja takmörkun rannsóknarinnar var sú að notast við forritið Google Docs við gerð 

og framkvæmd spurningakönnunarinnar sem send var út á nemendur Háskóla Íslands. 

Þrátt fyrir hina ýmsu kosti sem Google Docs býr yfir er forritið í sjálfur sér takmarkað ef 

það er borið saman við ýmis forrit sem hægt er að kaupa eða leigja sér aðgang að. 

Að lokum falst ákveðin takmörkun í spurningunni „Hvað er það fyrsta sem þér dettur 

í hug þegar þú hugsar um Fjarðarkaup?“, en ekki allir þátttakendur svöruðu viðkomandi 

spurningu á réttan hátt. Einstaka þátttakendur skrifuðu einfaldlega stafarugl og aðrir 

reyndu að svara því á fyndinn hátt, slík svör voru sem betur fer sjaldgæf en voru þó 

ákveðin takmörkun í eðli sínu. 
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9 Lokaorð 

Rannsókn þessi gekk út á það að kanna verslunina Fjarðakaup út frá 

vörumerkjafræðunum, en rannsóknarspurningin var:  

 Er til staðar tryggð hjá viðskiptavinum Fjarðarkaupa? 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tryggð er til staðar á meðal viðskiptavina 

Fjarðarkaupa, en sú tryggð stafar einna helst að því að viðskiptavinir Fjarðarkaupa telja 

sig finna meiri gæði, betri þjónustu og meira úrval í Fjarðarkaupum en öðrum 

matvöruverslunum. Þá leiddi rannsóknin einnig í ljós að vitund ungs fólks hvað varðar 

Fjarðarkaup er mjög mikil ásamt því að ímynd verslunarinnar á meðal ungs fólks er 

almennt séð frekar jákvæð, að undantöldu viðhorfi ungs fólks til verðlagningar og 

staðsetningar Fjarðarkaupa.  

Rannsóknarspurningunni var því svarað játandi og niðurstöður rannsóknarinnar voru 

heilt yfir frekar jákvæðar fyrir Fjarðarkaup. Það voru ákveðnir þættir í rekstri 

verslunarinnar og vörumerkisins sem mættu betur fara, en heilt yfir komst höfundur að 

þeirri niðurstöðu að Fjarðarkaup er einkar vel rekið, bæði sem verslun og vörumerki. 
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Viðauki 1 – Viðtal við Svein Sigurbergsson 

Viðmælandi veitti höfundi viðtal í versluninni Fjarðarkaupum. Höfundur hitti 

viðmælanda á skrifstofu hans í versluninni og þaðan var haldið til fundarherbergis 

verslunarinnar þar sem viðtalið sjálft fór fram. 

Sæll og takk kærlega fyrir að vilja veita mér viðtal. 

Já það er nú ekkert mál 

1. Gætirðu kannski byrjað á að segja mér aðeins almennt frá Fjarðarkaupum? 

Já ég er hérna með bók sem ég þyrfti eiginlega að gefa þér, hún tekur í rauninni 

svona söguna í gegn. 

2. Já tekur hún þá líka hvernig nafnið varð til? 

Já, já það má finna þetta allt í bókinni hérna. 

3. Gætirðu sagt mér aðeins frá merkinu eða logo-inu ykkar? 

Stofnendurnir eru 2 og  vörumerkið verður í raun til á skrifborðinu sem bara einfaldur 

hringur og svo bara tekið úr Fjarðarkaup, bara FK. Margir nota FK sem nafnið, segja bara 

já ég fór upp í FK, en það er mjög sterkt. Það voru í rauninni ekki mikil vísindi á bakvið 

hönnun merkisins sem slíkt. Það var bara einfalt í byrjun og svo fórum við aðeins út í 

smá nútímalegra og flóknara merki, síðan fórum við aftur í einfaldleikann.  

4. Allt í lagi, hafið þið þá eitthvað slagorð? 

Við notum svolítið einstök verslun, og notum það svona sem slagorð. Þá notum við 

bandstrik til að ítreka ein-stök verslun, af því að við erum náttúrulega bara með eina 

búð. Það er svona eitthvað sem að okkur þykir vænt um og höfum aðeins gert út á það. 

5. Hafið þið einhver gildi og ef svo er, hver eru þau og er lagt mikið upp úr þeim? 

Já frægasta gildið er í rauninni „það er farsælla að fara fetið“ og svo að sníða sér 

stakk eftir vexti, en það eru þau gildi sem við höfum haft að leiðarljósi og við höfum 

sannarlega haldið þeim frá upphafi. Það að sníða sér stakk eftir vexti er í raun rauði 
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þráðurinn í rekstri fyrirtækisins, það er að segja að sína ráðdeild en til að mynda hafa 

stofnendur Fjarðarkaupa aldrei tekið lán til að hjálpa við reksturinn. 

6. Þá vildi ég spyrja þig næst að því í hverju kjarni fyrirtækisins fælist í? 

Í upphafi þegar Fjarðarkaup er stofnað 1973 að þá voru kannski ekki margar 

sjálfsafgreiðsluverslanir, það var yfirleitt bara afgreitt yfir búðarborðið og kaupfélögin 

voru þá allsráðandi. Það var reyndar búið að stofna Hagkaup á þessum tíma. 

Stofnendurnir sáu í rauninni tækifæri í því hérna í Hafnarfirði að opna samskonar 

verslun og Hagkaup í Reykjavík, þannig að fólk gæti komið og valið sínar vörur. Það var 

oft þannig að fólk þurfti að gerast meðlimur í kaupfélaginu til að fá afslátt og þá var 

einmitt fyrsta auglýsingin þannig að þú þyrftur ekki að borga fyrir það að versla ódýrt. 

Þannig fóru þeir í rauninni af stað með verslunina og það má segja að umhverfið og 

húsnæðið sem þeir byrjuðu með hafi gert þetta að svona lágvöruverðsverslun. Síðan 

þróaðist þetta og núna í dag er þetta í rauninni svona þjónustubúð sem að í rauninni 

innheldur mest allt. Til dæmis með grænmeti í ákveðinni framsetningu og kjötborð, en það 

er í rauninni ekkert mikið eftir af kjötborðum í verslunum heldur eru bara nokkrar búðir 

með þau. Það er í rauninni þessi aðgreining sem við höfum horft til að bæta frekar í 

þjónustuna heldur en að vera elta. Við erum í raun ekki lágvöruverðsverslun og húsnæðið er 

ekki þannig, heldur er það okkar að bjóða bara góða vöru á sanngjörnu verði. 

7. Hverja teljið þið þá vera ykkar helstu samkeppnisaðila? 

Samkeppnisaðilarnir í rauninni eru eins og fólk hegðar sér í dag þá hérna.. verslar fólk 

gjarnar á tvem þrem stöðum. Þá kaupir það hluta í lágvöruverðsverslunum, svo jafnvel 

skýst það inn í 10-11 til að kaupa eitthvað smá, og svo það sem að vantar upp á fyrir til 

dæmis einhverjar veislur eða saumaklúbba og vantar mikið magn. En við erum sterkir í 

síðasta hlutanum. Þannig að í rauninni erum við að segja að samkeppnisaðilarnir eru 

bara þeir sem eru á markaðnum, því við erum í rauninni að keppa við öll þessi fyrirtæki. 

Eins og bara hérna í Hafnarfirði þá er reyndar ekki Hagkaup verslun en hún er bara 

einhverja 800 metra frá, svo erum við með tvær Bónus búðir, þrjár 10-11 búðir, tvær 

Krónu búðir, og eina Samkaup Úrval. Þannig að bara hérna á þessu litla svæði þá er 

þetta svolítill slatti. 
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8. Þá vildi ég forvitnast um það hvort þið væruð með einhverja markhópa og hvort 

þeir hefðu eitthvað breyst í gegnum árin? 

Já.. markhóparnir okkar eru.. þeir eru í rauninni, við spilum inn á það að það eru 

náttúrulega fleiri konur sem verlsa en karlar, þó að það sé aðeins að breytast, strákarnir 

fá oft að fljóta með. En þá er þetta svona frá 35 til 65 jafnvel, þannig þetta eru svolítið 

eldri konur. Það er orðin hefð fyrir þessari verslun í firðinum og það er svona hluti af 

þessari menningu sem hefur skapast í kring því við erum þekkt verslun og höfum verið 

hérna lengi. Þetta er orðinn punktur í tilverunni hjá mörgum að koma og sýna sig og sjá 

aðra, þetta er orðið svolítið svoleiðis. Þetta hefur í rauninni verið markhópurinn frá 

stofnun búðar. Þetta er aðeins að breytast, skyndibitinn er til dæmis að koma sterkur 

inn og það eru dagar sem hafa breyst sem aðalsöludagar, til dæmis föstudagur. Í dag eru 

oft bæði hjónin að vinna og eru þreytt á föstuagskvöldi og þá er ekki það fyrsta sem 

þeim dettur í huga að fara versla einhverja körfu fyrir helgina. Þá er til dæmis hætt að 

vera lokað á laugardögum og sunnudögum, þar sem það er frekar núna bara farið heim 

og pantað skyndibita á föstudegi og verslað á laugardegi. 

9. Þá vildi ég spurja þig hvort þú vissir hver staða Fjarðarkaupa á markaði væri? 

Já við höfum verið að mælast svona þrjú til fimm prósent. Við erum að nálgast fimm 

prósentin í kringum stórhátíðirnar, til dæmis í gegnum jól erum við með gríðarlegt magn 

af kjöti og svoleiðis. 

10. Hvað gerið þið til að aðgreina ykkur á markaði? 

Jú við erum í rauninni með marga pósta sem að aðgreina okkur frá hinum og við tókum í 

rauninni þá stefnu að þegar þessar svokölluðu lágvöruverðsverlanir fóru að ryðja sér fram 

úr, að þá sáum við fljótlega að við áttum mjög erfitt með að keppa við þennan hluta. Þá er 

þetta alltaf spurning hvað gerirðu þegar þú lendir í þessu, ætlarðu að reyna keppa við 

eitthvað sem þú ræður ekki við? Þá spilar húsnæðið og of lítið af fólki inn í. Fljótlega, sem 

var hluti af okkar gæfu var að við sáum að við ættum ekki að eltast við þetta. Við reyndum 

að sjá hvað við gætum gert annað og betur og þar er kannski stærsti pósturinn þetta 

lífræna, Fræið, en við byrjuðum á því í kringum 2000. Þessi 13 ár sem við höfum verið með 

það höfum við verið að gera mjög góða hluti, en það hefur svona aðgreint okkur frá hinum 

og maður hefur það á tilfinningunni að það hafi hjálpað. Síðan höfum við gert mjög vel fyrir 
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hannyrðir, bara prjóna, og við byrjuðum á því 96. Það var kannski ekki mjög inni þá en það 

var ákveðinn markhópur, og það kom okkur í raun á óvart hvað hann var stór. Síðan höfum 

við bara haldið því áfram og ráðið starfsfólk sérstaklega í það haft það frammi í versluninni. 

Þetta eru konur sem að kunna til verksins og prjónuðu og gátu þá leyst úr því sem að að 

kom upp, fyrirspurnum og annað, en viðskiptavinir komu með prjónana og þær gátu 

aðstoðað. En síðan er fyrir hvað þremur árum síðan töluverðar breytingar, en þá í rauninni 

opnum við alveg sérverslun fyrir hannyrðirnar. Þegar allt fór á hliðina hérna 2008 þá var 

algjör sprenging í þessu, það var í rauninni prjónaæði. Þá vorum við með mjög góðan grunn 

sem við höfðum sinnt og salan í þessu ókst gríðarlega á stuttum tíma. Við áttum pláss hérna 

sem var ónotað sem var hugsað fyrir annað á sínum tíma og gekk ekki upp og opnuðum þá 

sérversun, eins og Fræið var fyrir, sem er kölluð Rokka. Það gerði alveg gríðarlega vel og það 

aðgreindi okkur svo sannarlega frá hinum. En við erum ekki bara að selja heldur erum við að 

þjónusta líka og það skilur svolítið að. Rokka er sannarlega aðgreining finnst mér. Við 

lögðum því frekar áherslu á það að í staðinn fyrir að fara í einhverja hluti sem að við hefðum 

alls ekki ráðið við, að þá lögðum við frekar metnað okkar í að aðgreina okkur frá hinum. 

11. Telur þú að það sé til staðar mikil vitund á meðal almennings um Fjarðarkaup? 

Já ég hef það á tilfinningunni 

12. Hver er ykkar óska ímynd og telur þú að þið hafið náð þeirri ímynd? 

Það er staðfest könnun á ímyndinni í bókinni. Ég hef fylgst með þessu sjálfur og það 

eru nokkrir hópar af krökkum sem hafa gert ritgerð um fyrirtækið og ímyndin hefur 

verið mjög góð. Erum í raun mjög nálægt óska ímynd, vantar einhver 8% sem hafa ekki 

nægilega góða ímynd. Hættulegt að láta góðan árangur fara sér til höfuðs. Þetta gerist 

ekkert á einum degi, þetta er á hverjum einasta degi sem þú þarft að vera á tánum og 

það er fljótt að breytast ef þú missir fókus. 

13. Telur þú viðskiptavini ykkar sýna Fjarðarkaupum traust og tryggð, og þá af 

hverju? 

Já... ég held það sé útaf þessum gildum sem að eru búin að vera hérna lengi. Við 

stöndum fyrir ákveðnu og það er ákveðin hefð á bakvið þetta allt saman. Ef þú ert að 

vanda þig alla daga þá uppskerðu eins og þú sáir í rauninni.  
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14. Næst vildi ég spurja hvaða leiðir þið farið til að viðhalda og auka vitund 

almennings á Fjarðarkaupum og af hverju? En þá er ég að meina hvaða 

markaðsaðgerðir þið notist við. 

Við höfum verið hérna á stór Reykjavíkursvæðinu, en við notum til dæmis 

fréttatímann, en hann dreifist hér. Svo auglýsum við talsvert í útvarpinu, þá flakkar þetta 

á milli Bylgjunnar, RÚV og Rás 2. Þetta eru svona föstu punktarnir. Erum ekki góðir á 

netinu en erum þó aðeins þar. Svo erum við í sjónvarpinu. 

15. Hvaða einkenni eru þið þá að reyna fraga fram í markaðsaðgerðunum? 

Já við í rauninni byggjum þetta á því sem við höfum verið að aðgreina okkur með, við 

reynum að tosa það fram og gera út á það. Við styrkjum það til dæmis með stórri útgáfu 

sem að við dreyfum í einhverjum 35.000 eintökum og það er undir í rauninni bara Fræið 

Fjarðarkaup. Það er ótrúlegasta fólk sem að kemur í fræið, bara alls staðar af, til dæmis 

selfossi og vestmannaeyjum. Það segist hafa heyrt af þessu og að þar sé þetta til og hvergi 

annars staðar. Við erum ekki með heimsendingarþjónustu en við reynum samt að bæta úr 

því ef við getum. Svo erum við náttúrulega bara með hrein tilboð og auglýsum þannig. 

16. Eru þið að reyna tengja Fjarðarkaup við önnur vörumerki eða viðburði í 

markaðsaðgerðum? 

Já við höfum náttúrulega verið í mjög góðu sambandi við byrgjana okkar og þá gerum við 

það gjarnar þannig að þeir taka þátt í þessu og eru með okkur. Þá tilkynnum við það til 

dæmis í gegnum eða með Matfugl, Coca-Cola, Pepsi eða hvað sem við gerum. Þá erum við í 

rauninni að tengja tvö merki saman sem að er í rauninni bara jákvætt, mjög gott. 

17. Hvernig hefur tekist til við að stýra virði Fjarðarkaupa í gegnum árin? 

Við erum 40 ára núna og gildið að sníða sér stakk eftir vext hefur ríkt. Fyrst þegar 

búðin var opnuð þá var hún 150 fermetrar og svo stækkaði hún upp í 300, þá var það 

annars staðar. Svo er búðin núna 2200 og húsið 4000 fermetrar og í sjálfu sér hefur það 

á hverjum tíma gengið ágætlega að stýra virðinu. Hefur gengið mjög vel og þessi 

markmið okkar, það hefur tekist að halda þeim og það er gríðarlega mikilvægt í þessari 

hörðu samkeppni. Þá stöndum við svolítið með pálmann í höndunum útaf þessum 
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ráðdeildu gildum sem við höfum farið eftir. Það skilur oft á milli feigs og ófeigs í því. Ef 

að þú ert með hundruði milljóna að þá er staðan allt önnur.  

18. Framkvæmið þið einhverjar rannsóknir til að mæla frammistöðu Fjarðarkaupa? 

Já við höfum gert rannsóknir og fylgst með bara hverjir koma, hvernig körfurnar eru og 

svo höfum við bara fylgst með verðlaginu í öðrum búðum, það er mjög mikið tæki. Við erum 

með ákveðinn stað sem við viljum vera og þurfum að halda okkur þar. Það hefur verð 

umfjöllun í fjölmiðlum um þessar verðkannanir sem ASÍ er að gera að fyrirtækin hafa verið 

að draga sig út og kvarta yfir slægum vinnubrögðum. Við ákváðum að halda okkur inni, en 

við getum alveg tekið undir það að þessi vinnubrögð hafa oft á tíðum ekki verið nógu góð. 

Þetta er svolítið tæki sem við notum, það hvaðan fólkið kemur, það er í raun gaman að 

fylgjast með því. Til dæmis fréttablaðið það fer náttúrulega á Akureyri og fólk spyr af hverju 

við séum að auglýsa þar, en maður sér oft þegar maður er að skoða hvaðan fólkið kemur að 

þá getur maður sagt svona í grófum dráttum að það séu 60% hafnfirðingar, 10% 

garðbæingar, 10% kópavogur, 10% reykjavík og svo bara héðan og þaðan. Það eru 40% sem 

koma markvisst utan hafnarfjarðar og það er ansi stór hópur. 

19. Eruð þið þá að gera einhverjar breytingar út frá niðurstöðunum sem þið fáið úr 

rannsóknunum? 

Já við gerum það. Þessar breytingar sem við höfum gert í gegnum tíðina hafa samt 

ekki verið neinar stökkbreytingar, en við höfum fylgst vel með.  Það hefur oft á tíðum 

komið út frá óskum og það á kannski segja að helsta breytingin hafi verið þegar 

mjólkurtorgin voru, þá fórum við mjög fljótlega í það. Það hafði gríðarlega góð áhrif á 

búðina, þetta var svona nýung á Íslandi og hafði gríðar góð áhrif á bæði búðina og 

þessar vörur sem að um ræðir þar.  

20. Að lokum vildi ég spurja þig hverja þú telur vera helstu styrkleika, veikleika, 

tækifæri og ógnanir Fjarðarkaupa? 

Við erum á einum stað og við skuldum ekki neitt, og það er rosalega mikill styrkleiki. 

Það getur náttúrulega líka verið veikleiki að vera bara á einum stað. Samkeppnin sem 

slík er ákveðin ógn. Aðgreiningin er náttúrulega styrkleiki, fræði rokka þjónustan 

kjötborðið. En það er auðvitað veikleiki að það er kostnaður á bakvið þessa þjónustu. 



 

89 

Ógn ef það kemur ekki nóg af fólki inn. Staðsetningin er gríðarlegur styrkleiki, fjöldi 

bílastæði og aðkoma er mikill styrkleiki.  

Heyrðu takk kærlega fyrir þetta! 

Já ekkert mál og gangi þér vel með verkefnið. 
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Viðauki 2 – Spurningakönnun í Fjarðarkaupum 

1. Hve oft verslar þú við Fjarðarkaup? 

 Sjaldnar en einu sinni á ári 

 Sjaldnar en einu sinni í mánuði 

 Einu sinni til þrisvar í mánuði 

 Einu sinni í viku 

 Tvisvar til fjórum sinnum í viku 

 Oftar en fjórum sinnum í viku 

 

2. Hve langt er síðan að þú hófst að versla í Fjarðarkaupum? 

 Styttra en 1 ár 

 1 – 5 ár 

 6 – 10 ár 

 11 – 15 ár 

 16 – 20 ár 

 21 – 25 ár 

 Lengra en 25 ár 

 

3. Hversu ánægð/ur ert þú með Fjarðarkaup? 

 Mjög óánægð/ur 

 Óánægð/ur 

 Hvorki né 

 ánægð/ur 

 Mjög ánægð/ur 
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4. Hvers vegna verslar þú við Fjarðarkaup? 

 Verð 

 Úrval 

 Þjónusta 

 Staðsetning 

 Gæði 

 Hefð 

 Annað 

 

5. Hve miklu máli skipta eftirfarandi þættir þig við val á verslun?  

 Mjög litlu Litlu Hvorki né Miklu Mjög miklu 

Verð      

Úrval      

Þjónusta      

Staðsetning      

Gæði vöru      

Aðkoma að búð      

Fjöldi bílastæða      

 

6. Hve gamall/gömul ert þú? 

 20 ára eða yngri 

 21 – 30 ára 

 31 – 40 ára 

 41 – 50 ára 

 51 – 60 ára 

 61 – 70 ára 

 71 ára eða eldri 
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7. Hvers kyns ert þú? 

 Karl 

 Kona 
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Viðauki 3 – Spurningakönnun í Háskóla Íslands 

1. Hvaða matvöruverslun stundar þú helst viðskipti við? 

 Bónus 

 Fjarðarkaup 

 Hagkaup 

 Iceland 

 Kostur 

 Krónan 

 Nettó 

 10-11 

 Annað 

 

2. Þekkir þú verslunina Fjarðarkaup? 

 Já 

 Nei 

 

3. Hvað er það fyrsta sem kemur upp í huga þér þegar þú hugsar um Fjarðarkaup? 

 - 

 

4. Hefur þú verslað í Fjarðarkaupum? 

 Já 

 Nei 
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5. Hvers vegna hefur þú ekki verslað í Fjarðarkaupum? 

 Aðkoma að verslun er slæm 

 Gæði vara er ábótavant 

 Staðsetning hentar illa 

 Það er ekki nægilegt úrval 

 Verðlag er ekki sanngjarnt 

 Það er ekki nægilega góð þjónusta 

 Annað 

 

6. Hve oft verslar þú í Fjarðarkaupum? 

 Sjaldnar en einu sinni á ári 

 Sjaldnar en einu sinni í mánuði 

 Einu sinni til þrisvar í mánuði 

 Einu sinni til tvisvar í viku 

 Þrisvar eða oftar í viku 

 

7. Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert þú með Fjarðarkaup? 

 Mjög óánægð/ur 

 Óánægð/ur 

 Hvorki né 

 Ánægð/ur 

 Mjög ánægð/ur 
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8. Er eitthvað sem þú telur að Fjarðarkaup geti gert betur? 

 Meira úrval vara 

 Meiri gæði vara 

 Lægra verð 

 Hærra verð 

 Meiri fjöldi bílastæða 

 Annað 

 Nei 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

 

9. Verslunin Fjarðarkaup er snyrtileg 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 

 

10. Verslunin Fjarðrakaup er vel skipulögð 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 
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11. Ég á auðvelt með að finna þær vörur sem ég leita að í Fjarðarkaupum 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 

 

12. Verðlag Fjarðarkaupa er sanngjarnt 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 

 

13. Hve miklu máli skipta eftirfarandi þættir þig við val á verslun? 

 Mjög litlu Litlu Hvorki né Miklu Mjög miklu 

Verð      

Úrval      

Þjónusta      

Staðsetning      

Gæði vöru      

Aðkoma að búð      

Fjöldi bílastæða      
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14. Hversu vel eða illa telur þú Fjarðarkaup standa sig í eftirfarandi þáttum? 

 Mjög illa Illa Hvorki né Vel Mjög vel 

Verð      

Úrval      

Þjónusta      

Staðsetning      

Gæði vöru      

Aðkoma að búð      

Fjöldi bílastæða      

 

15. Telur þú að Fjarðarkaup standi betur að einhverju en aðrar matvöruverslanir? 

 Já 

 Nei 

 

16. Hverju telur þú að Fjarðarkaup standi betur að en aðrar matvöruverslanir? 

 Sanngjarnara verð 

 Betra úrval 

 Betri þjónusta 

 Betri staðsetning 

 Meiri gæði vara 

 Betri aðkoma að verslun 

 Meiri fjöldi bílastæða 

 Annað 
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17. Telur þú að Fjarðarkaup standi verr að einhverju en aðrar matvöruverslanir? 

 Já 

 Nei 

 

18. Hverju telur þú að Fjarðarkaup standi verr að en aðrar matvöruverslanir? 

 Verði 

 Úrvali 

 Þjónustu 

 Staðsetningu 

 Gæðum vara 

 Aðkomu að búð 

 Fjölda bílastæða 

 Annað 

 

19. Hve gamall/gömul ert þú? 

 20 ára eða yngri 

 21 – 25 ára 

 26 – 30 ára 

 31 – 35 ára 

 36 – 40 ára 

 41 – 45 ára 

 46 ára eða eldri 

 

20. Hvers kyns ert þú? 

 Karl 

 Kona 


