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1 Útdráttur 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að útbúa hagnýta rannsókn fyrir Ölgerðina og gera 

vörumerkjaúttekt á einum af þeirra vörumerkjum, Flórídana. Þá var einnig greindur 

persónuleiki vörumerkisins með tveimur markaðsrannsóknum, annars vegar megindlegri og 

hins vegar eigindlegri. 

Vörumerkjaúttekt er aðferðarfræði sem notuð er til greiningar heilsu vörumerkja og er gerð út 

frá sjónarhóli fyrirtækisins sem og sjónarhóli neytenda. Við gerð þessarar vörumerkjaúttektar 

var lögð sérstök áhersla á að greina persónuleika Flórídana, en persónuleiki vörumerkis er 

safn mannlegra persónueinkenna sem hægt er að tengja við vörumerki (Aaker, 1997).  Út frá 

sjónarhóli fyrirtækisins voru gögn fengin frá vörumerkjastjóra Flórídana, Halldóru 

Tryggvadóttur, sem og tekið viðtal við hana og annan stjórnenda til þess að greina styrkleika 

og veikleika vörumerkisins og skoða staðfærslu þess á markaði. Þá voru stjórnendur einnig 

spurðir út í áætlaðan persónuleika Flórídana. Til þess að skoða vörumerkið út frá sjónarhóli 

neytenda voru gerðar tvær rannsóknir, megindleg rannsókn þar sem neytendur voru spurðir 

hversu sammála eða ósammála þeir væru ákveðnum staðhæfingum (lýsingarorðum) um 

Flórídana og eigindleg rannsókn þar sem 6 neytendur voru spurðir spjörunum úr hvernig og 

hvers vegna þeir skynji Flórídana á þennan hátt og afhverju þeir kaupa eða kaupa ekki 

Flórídana. Við greiningu kom í ljós að persónuleikinn sem stjórnendur Flórídana hafa lagt 

áherslu á að kynna hefur skilað sér þó nokkuð vel til neytenda, því allar líkur eru á því að flest 

allir Íslendingar þekki persónuleikann og skynji hann á sama hátt, hvort sem þeir eru 

stórneytendur, þeir sem nota eingöngu Flórídana, eða almennir neytendur, sem neyta annarra 

tegunda safa eða drekka ekki safa yfirhöfuð. 

Í lokin voru settar fram tillögur að breytingum sem unnar voru út frá úttektinni sem höfundur 

vonar að Flórídana geti nýtt sér til framtíðaráætlana. 
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2 Inngangur 

Í þessari ritgerð mun höfundur fjalla um vörumerkjarýni (e. brand audit) sem og persónuleika 

vörumerkisins Flórídana, sem er drykkjarsafi framleiddur af Ölgerðinni. Markmið 

ritgerðarinnar er að kanna stöðu Flórídana á markaði og þá einna helst að kanna persónuleika 

vörumerkisins. Til að gera það verður framkvæmd vörumerkjarýni á Flórídna, en 

aðaltilgangur vörumerkjarýna er einmitt til þess að greina ítarlega hver staða vörumerkis er á 

markaði sem og að útbúa markaðsrannsókn. Þá er úttektin skoðuð bæði frá sjónarhóli 

fyrirtækisins og neytenda. Frá sjónarhóli fyrirtækisins er stefna fyrirtækisins skoðuð, 

vörumerkið sjálft og þeirra fyrri og núverandi markaðsherferðir. Þá er greining styrkleika og 

veikleika vörumerkisins og ógnanir og tækifræi þess einnig skoðuð. Út frá sjónarhóli 

neytenda er gerð markaðsrannsókn og út frá rannsókninni útbúnar tillögur að breytingum 

(Kotler og Keller, 2006).  

Að byggja upp og stjórna vörumerki á réttan máta er nú orðið að forgangi fyrirtækja af öllum 

stærðum og gerðum, enda er sterkt vörumerki grunnur tryggra viðskiptavina og hagnaðar. Að 

byggja upp og viðhalda sterku vörumerki er því mjög mikilvægt (Keller, 1999). Til þess að 

byggja upp sterkt vörumerki er mjög mikilvægt að öll markaðssetning sé samþætt (e. 

Integrated marketing communication) (Reid, 2005) en samþætt markaðssetning þýðir að öll 

skilaboð sem vörumerkið eða fyrirtækið sendir út eru samþætt, eða innihalda sömu skilaboðin 

(Kitchen o.fl, 2004). Til þess að ná þessum árangri er mikilvægt að framkvæma 

markaðsrannsóknir, en þær eru taldar vera ein af mikilvægustu og áhugaverðustu hliðum 

markaðssetningar og er því mikilvægt fyrir öll fyrirtæki sem vilja ná árangri að framkvæma 

slíkar rannsóknir (Malhotra, 1999). Slíkar rannsóknir hjálpa einnig til við að viðhalda sterku 

vörumerki og er því tilvalið að nota markaðsrannsóknir við greiningu vörumerkja. Rannsóknir 

á hinum ýmsum aðferðafræðum vörumerkjastjórnunar hafa verið gerðar í gegnum árin og má 

nefna rannsóknir um vörumerkjasamstarf (e. co-branding) sem sýnir okkur hvernig eigi að 

nýta sér aðferðafræði vörumerkjasamstarfs fyrir vöruþróun (Chang, 2009; Chang 2008), 

rannsóknir um hvernig eigi að stjórna vörumerkinu „ég“ (e. personal branding) (Lair, Sullivan 

og Cheney, 2005) og internetvörumerki (e. e-branding) (Ibeh, Luo, og Dinnie, 2005). Í þessari 

ritgerð verður hins vegar aðallega fjallað um vörumerkjarýni og gerð slík rýni á vörumerkinu 

Flórídana. Þá verður Flórídana greint og hagnýtar rannsóknir gerðar á persónuleika þess. 

Ástæðan fyrir valinu á vörumerkjaúttekt til að skoða stöðu Flórídana á markaði er sú að sterk 

vörumerki notfæra sér almennt ítarlegar vörumerkjaúttektir og gera það reglulega til að 

fylgjast vel með vörumerkinu og staðfærslu þess (Keller, 1999) og með vörumerkjaúttektinni 
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verða settar fram tillögur um hvað það er sem Ölgerðin getur gert til þess að bæta ímynd 

drykksins og auka hagnað hans. Þar sem Flórídana safarnir eru gæðamiklir safar, og örlítið 

dýrari fyrir vikið, ýtir það undir mikilvægi þess að byggja upp sterkt vörumerki sem 

neytendur eru tryggir. Ritgerðinni verður skipt upp í tvo hluta, fræðilegann hluta og 

rannsóknarhluta. Í fræðilega hlutanum verður fjallað fræðilega um vörumerki, 

vörumerkjaúttekt sem og persónuleika vörumerkja. Þá verður vörumerkjaúttekt gerð á 

vörumerkinu Flórídana. Í rannsóknarhlutanum mun persónuleiki Flórídana verða greindur 

með tveimur markaðsrannsóknum þar sem notaðar verða upplýsingar frá fyrri rannsóknum 

sem Ölgerðin hefur útfært í gegnum árin til stuðnings. 

Til að byrja með verður útskýrt betur hvað vörumerki er í raun og veru, hlutverk þeirra og sett 

fram skýring á aðferðafræðinni vörumerkjaúttekt og hvað persónuleiki vörumerkis er í raun. 

2.1 Hvað er vörumerki? 

Til að skilja hvað vörumerki er, þarf að skilja hvað vörumerki er ekki. Í fyrsta lagi er 

vörumerki ekki kennimerki (e. logo) (Neumeier, 2003), jafnvel þótt Íslenska orðabókin vilji 

meina að svo sé; Vörumerki: Merki á vöru sem framleiðandi hennar notar til að aðgreina 

hana frá vöru annarra framleiðenda (Íslenska orðabókin, 2007). Þessi lýsing smellpassar við 

lýsingu orðsins logo á ensku. 

 

Þegar orðið logo er þýtt yfir á íslensku er þýðingin kennimerki (Ensk-íslenska orðabókin, 

2006), en kennimerki er einkenni, auðkenni eða sérkenni samkvæmt Íslensku orðabókinni 

(2007). Þegar talað er um vörumerki og vörumerkjaúttekt er hins vegar vísað í orðið brand á 

ensku og mun vera notað orðið kennimerki þegar átt er við um logo.  

Samkvæmt Kotler og Keller (2006) er vörumerki skynjun á vöru sem býr í huga neytenda, 

sem sagt huglægt viðhorf sem er rótfast í raunveruleikanum en speglar skynjun og jafnvel 

sérkennileika neytendans. Vörumerki er því ekki hvað þú segir eða vilt að það sé, heldur hvað 

aðrir segja að það sé (Neumeier, 2003). Kraftur vörumerkis felst sem sagt í því sem er inni í 

A symbol or other small design adopted by an organization to 

identify its products, uniform, vehicles, etc: "the Olympic logo" 

(Oxford dictionary, 2010) . 
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höfðinu á viðskiptavinum. Það að viðskiptavinir séu sannfærðir um að það sé mikilvægur 

munur milli vörumerkja er forsenda vörumerkjastefnu. Því er mikilvægt að vera með á 

nótunum allt það sem hefur áhrif á persónuleika og ímynd vörumerkisins (Keller, 2007).  

Þetta er önnur ástæða þess afhverju notast verður við markaðsrannsókn til greiningar 

Flórídana; til að skoða hvort almenningur skynji vörumerkið eins og stjórnendur 

vörumerkisins og einnig til að staðfesta hver þessi skoðun er. 

Vörumerki skilgreina einnig uppsprettu eða framleiðanda vöru og gera neytendum kleift að 

framselja ábyrgð vörunnar til framleiðenda eða dreifingaraðila. Neytendur geta metið sams 

konar vörur misjafnt eftir því hvernig hún er markaðssett (e. branded) og hvert vörumerkið er 

(Kotler og Keller, 2006). Hlutverk vörumerkja er því ekki einungis að skilgreina uppsprettu 

vörunnar fyrir neytendur heldur er einnig hægt að skoða hlutverkið frá sjónarhorni 

framleiðenda hennar. Fyrir framleiðendur er vörumerkið leið til aðgreiningar sem auðveldar 

meðhöndlun vara, veitir lagalegan rétt, gefur ákveðin merki um gæði og leiðir af sér hagnað 

(Hörður Harðarson, 2010). 

Við gerð vörumerkjaúttektar er því hugsað út frá sjónarhóli fyrirtækisins og sjónarhóli 

viðskiptavina en í næsta kafla verður nánar fjallað um vörumerkjaúttekt og hvers vegna 

höfundur valdi að nota vörumerkjaúttekt í stað annarra greiningartóla við gerð þessa 

verkefnis. 

2.2 Hvað er vörumerkjaúttekt? 

Vörumerkjaúttekt er mikið notuð af markaðsfræðingum og vörumerkjastjórum og er í raun 

greiningartól sem notað er til að gera ítarlega úttekt á vörumerki og markaðinum sem 

vörumerkið er á frá sjónarhóli viðskiptavina og fyrirtækis. Hún er útbúin til að ákvarða heilsu 

vörumerkis, skilgreina uppruna vörumerkjavirðis og setja fram tillögur að breytingum (Kotler 

og Keller, 2006). „Úttekt á vörumerki er framkvæmd þegar ekki er vitað hver staða þess er 

eða ef stjórnendur vilja fá staðfestingu á grun eða kenningum um vörumerkið. Vera kann að 

staða vörumerkisins hafi breyst – annað hvort vegna eigin aðgerða fyrirtækis (eða 

aðgerðaleysis) eða vegna aðgerða keppinauta. Jafnframt gætu breytingar á umhverfi 

vörumerkisins haft afdrifaríkar afleiðingar á velgengni þess. Stjórnendur kunna að velta fyrir 

sér hvort rétt sé að halda áfram á sömu braut og áður, hvort breyta þurfi áherslum eða hvort 

hreinlega þurfi að markaðssetja vörumerkið á nýjan leik. Vörumerkjarýni færir stjórnendum 

upplýsingar svo þeir geta tekið mikilvægar ákvarðanir af öryggi“ (Hörður Harðarson, 

Branding, munnleg heimild, fyrirlestur, 17. september 2013). Eins og sjá má á mynd 1 þarftu 
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að (1) þekkja markaðinn sem vörumerkið starfar á, (2) fyrirtækið sem sér um vörumerkið og 

(3) önnur vörumerki þess, (4) neytendann, hver hans þörf er og hver markhópurinn er til þess 

að útbúa svona úttekt. Þá er einnig mikilvægt að þekkja ímynd vörumerkisins, þá 

hvorugtveggja sýn starfsmanna og sýn neytenda (Philips og Hopelain, 2012). 

 

Mynd 1. Hvað er innifalið í vörumerkjaúttekt (Philips og Hopelain, 2012). 

Á mynd 1 hefur höfundur sett fram ákveðna skýrimynd, sem ætti að skýra hvaða þætti 

vörumerkjaúttekt þarf að innihalda til þess að tillögur um breytingar séu marktækar. En einnig 

þarf að setja þessar upplýsingar upp á skilvirkan máta (Philips og Hopelain, 2012). Kotler og 

Keller (2006) segja vörumerkjaúttekt vera tveggja skrefa aðferð; Fyrst þarf að skilgreina öll 

vörumerki fyrirtækisins og útbúa síðan markaðsrannsókn til að fá sýn yfir hvernig neytendur 

skynja vörumerkin. Í lokin eru síðan settar fram niðurstöður og tillögur að breytingum. 

Fyrsta skrefið kallast skilgreining vörumerkja (e. brand inventory) sem skoðar núverandi 

vörur og þjónustur sem fyrirtækið býður upp á, markaðssetningu vörumerkjanna og er þessi 

hluti skoðaður út frá fyrirtækinu sjálfu. Hér er hægt að taka stutt viðtöl við stjórnendur 

fyrirtækisins til að skoða hver sýn þeirra á vörumerkinu er, bera það saman við sjónarhól 

neytenda og skoða hvort sýnin sé sú sama. Ef sýnin er ekki sú sama þarf að grípa til aðgerða, 

því þá eru skilaboð markaðssetningarinnar ekki að skila sér til neytenda og þarf fyrir það 
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fyrsta að samræma sýn stjórnenda vörumerkisins og beyta markaðsaðferðum við breytingu á 

sýn neytenda. Seinna skrefið kallast rannsóknarhluti (e. brand exploratory) og er sá hluti 

úttektarinnar sem skoðaður er út frá sjónarhóli neytenda. Þá eru skoðuð þau fyrirlyggjandi 

gögn sem fyrirtækið hefur aflað og einnig eru frumgögnum aflað með framkvæmd kannana 

(markaðskönnun, rýnihópakönnun og/eða tilraun) (Kotler og Keller, 2006). Það er hins vegar 

ekki alltaf skýrt hvaða undirliggjandi þættir eru undir hverju skrefi eða hvernig eigi í raun og 

veru að útbúa svona úttekt, skref fyrir skref. Mikið hefur verið rætt um þetta málefni og flest 

allir virðast hafa komist að þeirri niðurstöðu að vörumerkjaúttekt er aldrei eins, það fer 

algjörlega eftir því hvaða upplýsingar eru til staðar; fyrrum markaðsrannsóknir, rannsóknir frá 

þriðja aðila, í hvaða geira vörumerkið er og hver tilgangur úttektarinnar er í raun og veru. Á 

töflunni hér að neðan má sjá nokkrar greinar og nokkur verkefni sem eru tengd 

vörumerkjarýni og útdrátt úr hverri heimild sem útskýra betur þessa hugleiðingu. 
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Heiti Höfundar Umfjöllun um vörumerkjarýni Sótt 4. maí 2013 af 

The Brand 

Amplitude Series: 

Tools for Brand 

Practitioners 

Phillips, C. 

og Hopelain, 

J. (2012). 

Þarf að innialda uppl. um fyrirtækið, 

þarfir viðskiptavina, greiningu 

markaðar og ímynd vörumerkisins. 

Engin markaðsrannsókn tekin fram. 

http://brandamplitude

.com/ 

images/brandaudit.pd

f 

Conducting an 

effective brand 

audit 

Ignitiongrou

p. (2011). 

Þarf að gera innri og ytri greiningu, 

sjónarhóll fyrirtækis og sjónarhóll 

viðskiptavina. Markaðsrannsókn tekin 

fram. 

http://www.ignitiongr

oup.com/ 

cognition/guides/con

ducting 

-an-effective-brand-

audit/ 

Marketing 

management (12 

útgáfa)* 

Kotler, P. og 

Keller, K.L. 

(2006). 

Þarft að gera innri og ytri greiningu og 

markaðsrannókn mjög mikilvægur 

partur vörumerkjarýni. 

Á ekki við 

How to conduct a 

brand audit 

Toohey, J. 

(2008, mars). 

Þarf að gera innri og ytri greiningu, 

sjónarhóll fyrirtækis og sjónarhóll 

viðskiptavina. Markaðsrannsókn talin 

mikilvæg. 

http://www.ceoonline

.com/ 

pages/id23201.aspx 

Case study: 

Snapple brand 

audit 

e.d 

Verkefni frá nemanda, greinir mjög vel 

fyrirtækið, 4P, SVÓT, 

markaðssetningu ofl. Gerir enga 

rannsókn, setur fram tillögur í lokin. 

http://www.ukessays.

com/ 

essays/marketing/cas

e-study- 

snapple-brand-audit-

marketing 

-essay.php 

Brand audit - 

Chipotle 

Fan, Q., 

Nguyen, H., 

Feng, W. og 

Torres, A. 

(2013). 

Greinir fyrirtækið: 4P og núverandi 

markaðssetningu. Greinir síðan 

markaðinn með markaðsrannsókn á 

vörumerkjavirði. 

http://www.slideshare

.net/ 

fanqijiao/chipotle-

brand-audit 

-paper-final-copy 

What is a brand 

audit?** 

Pencak, S. 

(e.d.). 

Blogg, hér vill höfundur meina að 

vörumerkjarýni eigi að gefa í skyn 

hvort markaðurinn er að dafna eða 

stækka, ákveðna stefnu (trend) 

markaðs og ímynd fyrirtækis. Talar 

ekkert um hvernig eigi að framkvæma. 

http://www.mymagne

ticblog. 

com/what-is-a-brand-

audit/ 

Apple brand audit 

Raj, S. og 

Khan, M. 

(2012, 

desember). 

Raj og Khan segja vörumerkjarýni vera 

greining á núverandi stöðu vörumerkis 

miðað við samkeppnisaðila. Tekur ekki 

neina greiningu á markaðinum sjálfum 

eða ímynd vörumerkisins. 

http://www.slideshare

.net/ 

aakashrawlani/apple-

brand- 

audit 

*Ritrýnt 
  

 **Blogg 
  

 Tafla 1. Vörumerkjarýni að ýmsum toga. 
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Höfundur gerir sér grein fyrir því að heimildirnar eru ekki allar ritrýndar og því ekki hægt að 

sanna að þetta sé sú leið sem farin er við gerð vörumerkjarýna yfir höfuð hjá fyrirtækjum, en 

miðað við þessar heimildir er ljóst að vörumerkjarýni er ekki alltaf gerð á skilvirkan máta og 

niðurstöður úttekta ekki endilega marktækar. Það væri mjög áhugavert að gera rannsókn á því 

hvernig fyrirtæki, til dæmis íslensk fyrirtæki, gera svona úttekt og á hvaða þætti þau leggja 

áherslu á. En samkvæmt þessum heimildum er ekki alltaf gerð markaðsrannsókn þrátt fyrir 

því að samkvæmt Kotler og Keller (2006) er það seinni hluti úttektarinnar og ekki síður 

mikilvægur en hluti eitt. Getur verið að vörumerkjastjórar og markaðsstjórar noti þessa úttekt 

einungis til þess að greina vörumerkið huglægt frá sjónarhóli fyrirtækisins til að fá ástæðu til 

þess að gera eitthvað sem þeim datt í hug að væri sniðugt að gera, eitthvað sem ekki var 

rannsakað, heldur farið beint í aðgerðir? Þetta þarf alls ekki að vera rétt, en þó vert að kanna. 

Hugsanlega þarf að nota fræðin meira og nýta sér rannsóknir í stað þess að meta vörumerkið 

huglægt. Í ritgerð þessari mun höfundur því passa að allar tillögur um breytingar koma frá 

skilvirkum og hagnýtum upplýsingum ásamt markaðsrannsóknum, en ekki huglægu mati. 

Vörumerkjaúttekt er samt sem áður tilgangur þessa verkefnis, því, eins og sagt var frá hér að 

ofan er vörumerkjaúttekt greiningartól sem margir markaðsfræðingar og 

vörumerkjasérfræðingar nota til greiningar um heilsu vörumerkis, sem er aðalmarkmið 

ritgerðinnar. Þar sem vörumerkjarýni er mismunandi eftir tilgangi hennar, eins og greint var 

frá hér að ofan, hefur höfundur sett fram ákveðið efnisyfirlit sem notast verður við við gerð 

þessarar úttektar, sjá mynd 2. Yfirkaflarnir eru byggðir á aðferðarfræði Kotler og Keller 

(2006). 
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Mynd 2. Efnisyfirlit vörumerkjaúttektar Flórídana. 

Í skilgreiningarhlutanum (hluta 1) mun höfundur nýta sér upplýsingar frá heimasíðu 

Ölgerðarinnar og Flórídana, nota fyrrum rannsóknir Flórídana, upplýsingar frá 

vörumerkjastjóra vörumerkisins auk annarra áreiðanlegra upplýsinga til greiningar. Í 

rannsóknarhlutanum (hluta 2) mun höfundur skoða sérstaklega persónuleika Flórídana í 

hugum neytenda og verður rannsóknin sjálf byggð á því. Hér að neðan verður greint betur frá 

hver persónuleiki vörumerkis er í raun og veru og afhverju persónuleikinn var valinn til 

skoðunar. 

2.3 Persónuleiki vörumerkis 

Mikilvægur þáttur virði vörumerkja (e. customer-based brand equity (CBBE)) er sú þekking 

sem neytendur halda um vörumerkið (Keller, 2003). Þekking neytandans getur verið ástæða 

hans á kaupum ákveðins vörumerkis. Að þekkja, skilja og mæla þekkingu neytenda á 

vörumerkinu er því lykilatriði í markaðssetningu. Þekking vörumerkisins (e. brand 

knowledge) er margþætt og getur innifalið eiginleika, ágóða, viðhorf og persónueinkenni í 

tengslum við vörumerki (Romaniuk, 2008).   

Persónuleiki vörumerkis er skilgreindur sem safn mannlegra eiginleika sem hægt er að tengja 

við vörumerki. Til betri útskýringar er perónuleiki Absolut vodka skilgreindur sem töff, 

nútímalegur og ungur á meðan IBM fartölvur eru skilgreindar sem traustar, sterkar og höfða 

meira til eldri einstaklinga (Aaker, 1997). Rannsóknir benda á að persónueinkenni (e. 

personality traits) geta verið tengd vörumerkjum á óbeinan hátt í gegnum eiginleika vörunnar, 

1. Skilgreining 
vörumerkis 

- Inngangur 

- Ölgerðin og Flórídana 

- Núverandi markaðssetning og 
fyrri markaðsrannsóknir 

- SVÓT 

- Helstu samkeppnisaðilar 

 

 

2. Rannsóknarhluti 

- Rannsókn 1 

- Inngangur 

- Aðferð 

- Niðurstöður 

- Úttekt 

- Rannsókn 2 

- Inngangur 

- Aðferð 

- Niðurstöður 

- Úttekt 

- Tillögur að breytingum 



 

14 

 

kennimerki þess, auglýsingarstíl, verð og dreifingu vörunnar (Batra, Lehmann og Singh, 

1993). Kyn, aldur og persónueinkenni neytandans hefur einnig áhrif á hvernig neytendur sjá 

fyrir sér vörumerki (Kamineni, 2005; Mulyanegara, Tsarenko og Anderson, 2009) og einnig 

getur þjóðerni og menning haft sömu áhrif á sýn neytenda (Aaker, Bener-Martínez, Garolera, 

2001). Það er því ljóst að margir þættir koma inn í hvernig litið er á persónuleika vörumerkis. 

Erfiðasti partur uppbyggingu vörumerkja er að persónugera vörumerkið. Persónuleiki 

vörumerkis er notað sem hagnýtt tól til að byggja og stýra vörumerki hjá sérfræðingum og 

stjórnendum vörumerkja. Að byggja upp og viðhalda sterku vörumerki er hægt að gera með 

því að hanna og framkvæma viðeigandi og skilvirkan persónuleika (Akin, 2011) og er það 

ástæða höfundar fyrir valinu á greiningu persónuleika Flórídana. 

Persónuleiki vörumerkis er hins vegar oft ruglað við ímynd vörumerkis. Ímynd vörumerkis 

tekur til bæði persónuleika þess auk eiginleika og ávinnings eða þeirra afleiðinga sem 

neytandi tengir við vörumerkið (Batra, Lehmann og Singh, 1993). Ímynd vörumerkja er 

mikilvægur þáttur í uppbyggingu vörumerkja og hafa rannsóknir sýnt fram á að ímynd 

vörumerkja er mikilvæg til að laða að nýja viðskiptavini og halda í tryggð núverandi 

viðskiptavina (Ike-Elechi og Tan, 2009; Franz-Rudolf, Langner, Schmitt og Geus, 2006). Það 

er því er mikilvægt að skilja muninn á milli ímyndar og persónuleika, en í þessari ritgerð 

verður rannsakaður persónuleiki Flórídana, sem er auðvitað partur af ímyndinni, en greinir 

ekki nákvæmlega ímynd vörumerkisins. 

Jennifer Aaker (1997) bjó til fimm grunnvíddír persónuleika vörumerkja sem skipt er síðan 

niður í undirflokka. Með líkaninu er hægt að skoða vörumerki og meta það út frá mannlegum 

eiginleikum. Höfundur notfærði sér lýsingarorðin úr rannsókn Aaker (1997) við gerð 

rannsóknar I. Vörumerki sem sögð eru hafa góða ásýnd eru þau vörumerki sem metin eru hátt 

í jákvæðum eiginleikum og því voru skoðuð jákvæð og neikvæð einkenni Flórídana í 

rannsókn I hér neðar. Til að greina persónuleika Flórídana verður notast við tvær 

markaðsrannsóknir, en fyrst verður gerð vörumerkjaúttekt eins og hefur komið fram áður.  

Fyrsta skref vörumerkjaúttekarinnar er að greina fyrirtækið og vörumerkið sjálft, sem gert 

verður í næsta kafla. 
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3 Vörumerkjaúttektin 

3.1 Ölgerðin og Flórídana 

Ölgerðin er elsta starfandi bruggverksmiðja landsins, stofnuð 1913 af Tómasi Tómassyni og 

framleiðir í dag alls kyns drykki ásamt því að vera heildsala með mat og drykk. Ölgerðin 

fagnaði 100 ára afmæli sínu á þessu ári (2013) og gerði það með opnun nýs söguvefs („100 

milljónir“, 2013). ,,Ölgerðin er einn stærsti framleiðandi á gosdrykkjum og kolsýrðu vatni 

hérlendis. Allt frá því Ölgerðin Egill Skallagrímsson var sett á laggirnar hefur fyrirtækið 

framleitt gosdrykki og var t.a.m. fyrsta framleiðsluvaran Egils Maltextrakt, sem enn þann dag 

í dag nýtur mikillar hylli. Auk þess ættu drykkir eins og Egils appelsín og Kristall að vera 

flestum lansdmönnum að góðu kunnir“ (Um Ölgerðina, e.d.). 

Ölgerðin telur gæði vera mikilvægasta hlut starfsemi sinnar. Til að viðhalda og efla 

gæðaímynd Ölgerðarinnar hefur verið sett fram gæða- og umhverfisstefna. Ölgerðn hefur 

einnig sett fram auglýsingastefnu vegna barna. Þar telja þeir að það þurfi að hafa sérstaka 

aðgát þegar um er að ræða auglýsingu sem höfðar til barna og þá skulu auglýsingar ekki höfða 

til barna undir átta ára aldri (Stefna Ölgerðarinnar, e.d.). Þessu þarf að fylgja eftir þegar búin 

er til stefna eða settar fram tillögur fyrir fyrirtækið í framhaldi af þessari skýrslu. Ölgerðin 

hefur alla tíð lagt mikla áherslu á að bjóða upp á fjölbreytta flóru vara og nú þegar kröfur frá 

samfélaginu um hollari kosti hafa aukist hafa safar og þykkni Ölgerðarinnar farið vaxandi 

(Halldóra Tryggvadóttir, munnleg heimild, viðtal, 8. mars 2013). Í þessari úttekt verður fjallað 

um einn safa Ölgerðarinnar, Flórídana og vörumerkið rannsakað. 

Flórídana er drykkjarsafi framleiddur af Ölgerðinni og er hollur og bragðgóður safi, unnin úr 

fyrsta flokks ávöxtum og grænmeti sem hægt er að fá í fernum og brúsum (Safar og þykkni, 

e.d.). Flórídana hefur farið vaxandi í sölu undanfarin ár og er stærsti hreini safinn á Íslandi í 

dag. Jafnvel þótt hann sé stærstur er Flórídana ekki jafn sterkt vörumerki í huga neytenda eins 

og Trópí, þeirra helsti samkeppnisaðili (Halldóra Tryggvadóttir, munnleg heimild, viðtal, 8. 

mars 2013). Markmið Flórídana er að vera með mikið úrval safa sem innihalda aldrei 

rotvarnarefni eða litarefni; eru alltaf 100% hreinir safar (Halldóra Tryggvadóttir, munnleg 

heimild, viðtal, 8. mars 2013). Flórídanafjölskyldan inniheldur tvær gerðir safa, heimilissafa 

og virknissafa, en fjallað verður nánar um þá hér að neðan. 

3.1.1 Flódídana ávaxtasafar // Heimilissafar 

Flórídana heimilissafarnir eru þrír talsins; Morgunsafi, Appelsínusafi og Heilsusafi, en einnig 

framleiðir Ölgerðin safa í takt við árstíðir (til dæmis Sumarsafi) og þegar líða fer að jólum er 



 

16 

 

Jólasafanum bætt í safnið. Allir safarnir eru 100% hreinir ávaxta- eða grænmetissafar en eru 

blandaðir úr mismunandi ávöxtum og grænmeti. Morgunsafinn er blanda suðrænna ávaxta, 

appelsínusafinn úr appelsínum og heilsusafinn blandaður ávöxtum og grænmeti. Jólasafinn er 

eplasafi með kanilkeim. Allir safarnir fást í 330cl og 1L endurlokanlegum flöskum og einnig í 

litlum fernum (Flórídana, e.d.). Flórídana heimilssafarnir hafa það markmið að vera 

framsæknir 100% safar úr úrvals hráefni og vilja að neytendur skynji safann sem sinn daglega 

sólargeisla. Vinsælasti safinn eins og staðan er í dag er Heilsusafinn og er vel þekktur meðal 

Íslendinga (Halldóra Tryggvadóttir, munnleg heimild, mars 2013). 

 
Mynd 3. Flórídana heimilissafarnir þrír í endurlokanlegum umbúðum. 

3.1.2 Flórídana virkni 

Flórídana virkni er nýjasta viðbót Flórídana fjölskyldunnar og kemur í tveimur tegundum; 

Engifer og Andoxun. Virkni engifer er safi úr ávöxtum auk mælanlegs magns af Engifer, sem 

er heilsubætandi rótargrænmeti á meðan Andoxun er saðsamur berjasafi.  Virknissafarnir eru 

tilvaldir sem millimál fyrir fólk sem vil komast í form og halda heilsunni í lagi. Báðir safarnir 

eru ávaxtasafar með mælanlegum heilsueinkennum; Safar sem virka (Halldóra Tryggvadóttir, 

munnleg heimild, viðtal, 8. mars 2013). 

Þegar Virkni safarnir komu fyrst á markað hétu þeir öðrum nöfnum; Einbeiting og Yerba 

mate. Þegar þeir komu á markað voru búnar til sjónvarpsauglýsingar sem sýndu umbúðirnar 

og virkni þeirra. Í lok auglýsinganna var slagorðið „safar sem virka“ borið fram. Þessir safar 

voru líklega of fljótir á markað eða á undan sinni samtíð (Halldóra Tryggvadóttir, munnleg 

heimild, viðtal, 8. mars 2013) því neytendur virtust ekki skilja virkni þeirra fyrst um sinn. Þá 

ákváðu stjórnendur Flórídana að breyta um nöfn á söfunum og setja þá í nýjar umbúðir. 
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Andoxun hefur síðan þá hlotið verðlaun frá FoodBev.com sem „Best Functinoal Drink“ eða 

„Besti virkni safinn“ (FoodBev.com verðlaunar Floridana VIRKNI Andoxun frá Ölgerðinni, 

2012) 

 

Mynd 4. Virknissafarnir; Engifer og Andoxun 

Það er ljóst hver markmið Flórídana eru þegar kemur að gæðum og verðlagningu, en hvernig 

sjá stjórnendur vörumerkið, eru allir stjórnendur á sama máli um persónuleika og ímynd 

vörumerkisins? Fjallað verður nánar um það í kaflanum hér að neðan.  

3.1.3 Persónuleiki Flórídana frá sjónarhóli stjórnenda 

Höfundi fannst mikilvægt að kanna viðhorf stjórnenda Flórídana á persónuleikanum áður en 

farið var í markaðsrannsókn á neytendum. Mikilvægi þess að allir starfsmenn fyrirtækisins 

þekki vörumerkið og viti hver persónuleiki þess sé er augljóst; svo allir neytendur skynji 

vörumerkið á sama hátt þurfa allir starfsmenn fyrirtækisins að gera slíkt hið sama. Ef þú nærð 

ekki að koma skilaboðunum til starfsmanna, hvernig ætlar þú þá að ná þeim til almennings? 

Ef fyrirtæki telur hluta vörumerkisins að vera til dæmis nýstárlegt þarf fyrirtækið að ráða, 

þjálfa og verðlauna starfsmenn fyrir að vera nýstárlegir. Þá þarf nýstárleikinn að vera 

skilgreindur fyrir hverja stöðu; markaðsstjóra, dreifingaraðila, bókhaldara og sölumann 

(Kotler, 2003). Þetta er önnur ástæða þess af hverju valið var að tala fyrst við stjórnendur 

Ölgerðarinnar til að kanna hvort skilaboðin hafi skilað sér til þeirra, í stað þess að fara beint í 

rannsókn á skoðunum almennings. Ölgerðin hefur skoðað þekkingu Íslendinga á vörumerkinu 

sem verður nánar greint frá nánar hér að neðan og notast við niðurstöður markaðsrannsókna 

við ákvarðanatöku og við gerð framtíðarmarkaðsáætlana. Persónuleiki vörumerkisins hefur 

aldrei verið rannsakaður sérstaklega, svo í rannsóknarkafla þessarar ritgerðar verður verður 

hann rannsakaður. 
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Til að byrja með voru stjórnendur spurðir út í Ölgerðina almennt og telja stjórnendur 

Ölgerðina vera rótgróið, öflugt og framsækið fyrirtæki og telja fólk treysta Ölgerðinni vel. 

Neytendur þekkja hvað Ölgerðin framleiðir eins og Pepsí, Appelsín, Malt og fleira. Misjafnt 

er þó eftir aldri hvað neytendur tengja við Ölgerðina, því yngra fólk virðst tengja Ölgerðina 

frekar við bjór heldur en Malt og Appelsín eins og flestir eldri neytendur gera (Halldóra 

Tryggvadóttir og Guðni Þór, munnleg heimild, viðtal, 8. mars 2013). 

Þegar spurt var út í persónuleika Flórídana var ljóst að stjórnendum þykir Flórídana traustur 

og framsækinn fjölskyldudrykkur. Hins vegar taldi vörumerkjastjórinn sig ekki vera viss um 

að allir stjórnendur Ölgerðarinnar þekktu persónuleika vörumerkisins, en það er aðal ástæðan 

fyrir því að Flórídana hefur á síðustu misserum fókusað mikið á staðfræslu Flórídana í huga 

neytenda, og er það stefna þeirra að upplýsa stjórnendur og starfsmenn um persónuleikann til 

þess að upplýsa neytendur í framhaldinu. Halldóru, vörumerkjastjóra, þótti hins vegar líklegt 

að þeir sem tengdust vörumerkinu beint, eins og til dæmis sölufólk og þeir sem vinna að 

markaðssetningunni, þekktu persónuleikann vel og að hann væri skýr.  

Stjórnendur voru einnig spurðir út í öðruvísi nálgun á persónuleikanum en á myndinni hér 

fyrir neðan eru svör við persónunni Flórídana, það er að segja, ef hún væri manneskja. Þessi 

aðferðafærði var kennd í Branding tíma við Háskólann í Reykjavík, haustönn 2012 og er 

ætluð til þess að horfa á persónuleikann með öðrum augum, í stað þess að nota einungis 

lýsingarorð við persónugerð vörumerkisins. 

 

Flórídana.. Svör stjórnenda 

..hlustar á  Léttbylgjuna og FM957 

..kaus 
Sjálfstæðisflokkinn fyrir 

kreppu, Samfylkinguna næst 

..keyrir um á Skoda Octavia 

..lærir Félagsfræði 

..flýgur með WOW air 

Tafla 2. Svör stjórnenda. 

Persónuleiki Flórídana virðist vera á hreinu samkvæmt stjórnendum og nú þegar persónuleiki 

vörumerkisins hefur verið greindur frá sjónarhóli stjórnenda verður greint stuttlega frá 

núverandi markaðssetningu Flórídana, eða hvernig Flórídana upplýsir neytendur um vöruna. 
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3.1.4 Núverandi markaðssetning 

Markmið Flórídana í markaðssetningu er að gera neytendum grein fyrir því að Flórídana er 

fjölskyldudrykkur sem er 100% hreinn safi. Allar auglýsingar og skilaboð Flórídana eru 

samþættar (e. Integrated marketing communications) sem er talið mikilvægur þáttur í 

markaðsstarfi vegna sí breytilegra markaðsaðstæðna og þeim áhrifum sem þessi breytileiki 

getur haft á virkni hefðbundinnar markaðssetningar (Reid, 2002).  

Safarnir eru þó ekki mikið auglýstir, en það hafa verið gerðar auglýsingar með 

heimilissöfunum (appelsínusafanum, morgunsafanum og heilsusafanum) sem sýndar hafa 

verið í sjónvarpi og geta einnig verið fundnar á veraldarvefnum. Virknisafarnir í því formi 

sem þeir eru í dag hafa ekkert verið auglýstir með hefðbundnum auglýsingum og erfitt er að 

finna upplýsingar um þá á veraldarvefnum. Það getur verið meginástæða þess af hverju 

neytendur þekkja ekki muninn á söfunum, sem kom í ljós í Neyslu- og lífstílskönnun Gallup 

2012. Þetta er hlutur sem þarf að skoða því mikill ruglingur er á milli safanna. Nánar verður 

fjallað nánar um þetta í SVÓT kaflanum hér að neðan. Flórídana styður útvarpsþáttinn Svali 

og Svavar á útvarpsstöðinni K100,5 en ekki eru nein skýr skilaboð endilega tengd þættinum, 

heldur er einungis nefnt „Flórídana og Nettó bjóða þér Svala og Svavar“ þegar þættirnir eru 

auglýstir eða í loftinu. Flórídana er þó í dag að vinna mikið í staðfærlsu og greiningu 

vörumerkisins til þess að koma seinna með skýrari skilaboð í gegnum auglýsingar svo allir 

neytendur tengi saman vörumerkið eins og stjórnendur vilja að þeir geri. En að 

markaðsrannsóknum og frekari greiningu vörumerkisins, verður fjallað nánar um 

markaðsrannsóknir sem hafa verið framkvæmdar í næsta kafla. 

3.1.5 Markaðsrannsóknir 

Nú þegar búið er að skoða markaðssetnigu Flórídana verða þær markaðsrannsóknir sem þegar 

hafa verið framkvæmdar skoðaðar. Eins og kom fram hér að ofan hefur Ölgerðin á síðustu 

misserum framkvæmt nokkrar markaðsrannsóknir fyrir vörumerkið og gert það með hjálp 

Capacent og Gallup. Flórídana var meðal annars sett í spurningavagn Neyslu- og 

lífsstílskönnunar Gallup þar sem netnotendur á aldrinum 16-75 ára eru spurðir um ríflega 

2000 atriði er lúta að daglegri neyslu, áhugamálum, tómstundum, viðhorfum og eignum 

(Neyslu- og lífstílskönnun Gallup, e.d.). Meðal þess sem kom í ljós í þessari rannsókn er að 

Flórídana er sá safi sem Íslendingar drekka næst mest, strax á eftir Trópí. Brazzi er þar næst 

um hæl (sjá mynd 7 í SVÓT kafla).  
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Eins og sjá má á mynd 5 eru ekki margir 100% tryggir Flórídanavörumerkinu (Ég nota þetta 

merki nær eingöngu er 2,3%), en 17,4% nota merkið oft. 41,5% notenda nota Flórídana 

stundum en einungis 1,3% hafa aldrei heyrt um merkið sem er mjög lágt og vel af sér vikið.  

 

Mynd 5. Hversu oft drekkur þú?... (Halldóra Tryggvadóttir og Guðni Þór, munnleg heimild, viðtal, 8. mars 2013) 

Til að sjá nánari greiningu á þessum niðurstöðum var sett upp mynd sem sýnir aldursmun. Þá 

má sjá á mynd 6 að þeir sem nota Flórídana nær eingöngu eru flestir á aldrinum 16-19 ára. 

Það er þó ekki samræmi á milli þess og markhóps Flórídana, sem er fjölskyldufólk á aldrinum 

20-40 ára sem hugsar um heilsuna. 

 
Mynd 6. Hversu oft drekkur þú Flórídana miðað við aldur (Halldóra Tryggvadóttir og Guðni Þór, munnleg heimild, viðtal, 8. 
mars 2013). 
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Einnig var gerð rýnihópakönnun árið 2012 þar sem lögð var áhersla á að kanna nánari 

þekkingu neytenda á Flórídana söfunum. Við könnunina kom meðal annars í ljós að 

heimilissafarnir eru vel þekktir meðal Íslendinga og allir Íslendingar þekkja Flórídana 

vörumerkið. Virknisafarnir eru hins vegar ekki jafn þekktir og heimilissafarnir, en það gæti 

verið vegna þess hve nýir þeir eru á markaði og einnig vegna þess að þeir hafa ekki verið 

auglýstir sérstaklega. Neytendur voru mjög ánægðir með flöskurnar, fundust þær stílhreinni 

en Trópí og líkaði vel úrvalið á Flórídanamerkinu. Neytendum finnst einnig spennandi að 

prufa nýja blandaða safa. Það sem kom einnig í ljós í þessari könnun var að lítil vitund er á 

markaðinum um hvað er úr þykkni og hver munurinn sé á ferskum söfum og hefðbundnum 

söfum. Þetta er atriði sem hægt að breyta og bæta í framtíðinni með réttum markaðstólum. 

Rannsóknirnar sem hafa verið gerðar eru hins vegar frekar almennar, það er, megindlega 

rannsóknin var gerð með tilliti til allra vörumerkja á markaði, en ekki endilega með eitt 

sérstakt vörumerki í huga og eru í raun engar niðurstöður um hvað þurfi að gera betur til að 

betrumbæta vörumerkið, heldur var eingungis skoðað stöðu þess. Til að greina núverandi 

stöðu markaðsins verður næsti kafli tileinkaður SVÓT greinigu til að gera betur grein fyrir 

styrkleikum, veikleikum, ógnunum og tækifærum vörumerkisins. 

 

3.2 SVÓT greining 

Til að greina núverandi stöðu markaðsins verður notast við aðferðarfræðina SVÓT þar sem 

teknir eru saman innri styrkleikar (S) og veikleikar (V) fyrirtækisins og ytri ógnanir (Ó) og 

tækifæri (T) markaðsins. Á myndinni hér að neðan má sjá SVÓT greininguna en öllum 

aðtriðum er raðað upp eftir mikilvægi (mikilvægast efst). 

Við gerð SVÓT greiningar er mikilvægt að taka tillit til allra innri þátta fyrirtækisins og allra 

þeirra ytri þátta sem geta haft áhrif á starfsemi, ímynd og heilsu fyrirtækisins eða 

vörumerkisins. Þar sem Ölgerðin er gríðarlega stórt fyrirtæki var þessari greiningu beint 

sérstaklega að Flórídanavörumerkinu og þeim þáttum sem hafa áhrif á vörumerkið sjálft. Alla 

þættina má skoða á myndinni hér að neðan. 
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Heilsuvakning (tískusveiflur) 

•Heilsuvakning á Íslandi getur verið ógnun að því 
leitinu til að mikið er um tískusveiflur í heimi 
heilsu, fyrir nokkru síðan var fólki leiðbeint að 
forðast vitu en í dag er mikið um kolvetnislausa 
kúra (sbr. LKL, Atkins o.fl.) og vitundarvakning 
almennings á umfram neyslu á einföldum 
kolvetnum og þá sérstaklega frúktósa 
(ávaxtasykur) getur minnkað neyslu fólks á 
Flórídana. 

Þekking á virknissöfum lítil 

•Þekking Íslendinga á virknissöfum er lítil – ekki 
einungis virknissöfum Flórídana, heldur einnig á 
hvað virknissafi er í raun og veru. Einnig er lítil 
þekking á hver munurinn er á þykkni sem búið er 
til úr 100% safa eða á þykkni sem er búin til úr 
öðrum efnum og sykrum (Halldóra Tryggvadóttir, 
munnleg heimild, viðtal, 8. mars 2013). 

Rangar uppsetningar í verslunum 

•Þurfa að treysta verslunum fyrir að halda 
uppsetningu í búðum réttum. Flórídana notast 
við forrit sem reiknar út hvaða safar eiga að vera 
hvar í hillum; þeir eru með starfsmenn hjá sér 
sem sjá um að setja þetta upp eftir því, en þurfa 
síðan að treysta verslununum sjálfum að halda 
þessu eins og það á að vera (senda verslunum 
mynd með hvernig eigi að setja upp, en það er 
ekki endilega farið eftir því). 

•Til dæmis tók höfundur eftir uppsetningu í 
Bónus verslun (sjá viðauka 2) sem var alls ekki 
til fyrirmyndar og það var mjög erfitt að sjá 
hvaða safi var hvar. 

Vörugjöld hækka 

•Vörugjöld geta hækkað; það er nýverið búið að 
fella niður vörugjöld á söfum sem voru mjög 
góðar fréttir fyrir Flórídana, en það er aldrei að 
vita hvað getur gerst í framtíðinni. 
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Heilsuvakning (Lærdómsfýsn 
neytenda) 

•Það er heilsuvakning á Íslandi sem er stórt 
tækifæri til söluaukningar á heilsuvörum og 
því fylgir lærdómsfýsn neytenda að læra 
meira um heilsusamlegt líferni (Halldóra 
Tryggvadóttir, munnleg heimild, viðtal, 8. 
mars 2013). Þetta er tækifæri til þess að 
kynna neytendum fyrir heilsubætandi 
áhrifum safanna á allt annan máta en hefur 
verið gert áður fyrr. Til dæmis með því að 
gera neytendum betur grein fyrir hvað 
andoxunarefni gera fyrir líkamann og þess 
háttar. Nánar verður fjallað um tillögur í 
kaflanum Tillögur að breytingum. 

Virkni - nýjung 

•Virkni er nýjung sem hægt er að auglýsa 
betur og Flórídana eiga að sjá fyrir sér 
tækifæri í vexti á þeim safa. 

Bæta Facebook og heimasíðu 

•Efla stafræna markaðssetningu á Flórídana, 
byggja upp góða heimasíðu með öllum 
þeim upplýsingum sem neytandinn leitast 
eftir og hafa Flórídana virkt á Facebook til 
dæmis með forritum (e. apps) og leikjum. 
Það væri óvitlaust að hafa sérstakan aðila 
sem sæji alfarið um að viðhalda bæði 
vefsíðunni ásamt Facebook síðu, 
fyrirspurnum þar á og þess háttar (Það hafa 
verið settar inn spurningar til þeirra á 
Facebook sem enginn svarar). 
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Þekkt vörumerki 

•Flórídana er þekkt vörumerki – einungis 
1,3% Íslendinga hafa ekki heyrt um 
Flórídana (Neyslu- og lífsstílskönnun Gallup, 
2012). 

Mikil neysla 

•Flórídana er sá safi sem Íslendingar drekka 
næst mest, beint á eftir helsta 
samkeppnisaðila þeirra, Trópí. Sjá mynd 6. 
Þessi árangur er mjög góður fyrir safa sem 
hefur ekki verið lengi á markaði og 
sérstaklega vegna þess að Trópí er mjög 
sterkt vörumerki, þ.e. Flórídana er ekki 
langt frá þeim þegar skoðað er hvaða 
vörumerki er efst í huga neytenda. 

•Mest seldi ávaxtasafinn í 330cl umbúðum  

Efst í huga neytenda 

•Efst í huga neytenda í könnun um 
ávaxtasafa samkvæmt Neyslu- og 
Lífstílskönnun Gallup (2012) er Flórídana og 
Trópí og flestir neytendur þekkja 
Heilsusafa, Morgunsafa og Vítamínsafa. 

•Vöruþekking er há, neytendum líkar vel 
úrvalið í Flórídana merkinu. 

Mikið úrval og gæði 

•Flórídana er 100% hreinn safi og býr upp á 
margar tegundir safa, fleiri safa en helsti 
samkeppnisaðilinn, Trópí. 

Mikill sýnileiki 

•Eru með mikinn sýnileika í verslunum, hafa 
sína eigin kæla með sérstakri röðun safa. 
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Lítil skilgreining milli safa 

•Flórídana hefur tvö megin undirvörumerki; 
heimilissafar og virknissafar. Neytendur 
þekkja ekki muninn á söfunum og finnast 
þeir frekar ruglingslegir. Báðir safar eru 
heilsusafar en neytendur þekkja ekki 
muninn. Vegna öflugrar vöruþróunar er 
mikilvægt að skilgreina mismun milli safa til 
að minnka rugling á markaði. 

•Inná heimasíðu Hagkaupa eru sumir 
Flórídana safarnir merktir „Sól“ sem 
skapar enn meiri rugling (sjá viðauka 1) og 
er Vítamínsafinn enn þar, en sá safi er ekki 
lengur í framleiðslu – Ýtir undir ennþá 
frekari misskilning. 

Lítil vitund á gæðum safa 

•Lítil vitund er á gæðum safana og fólk 
þekkir ekki muninn á þykknissöfum og 
100% hreinum söfum. 

•Heimilissafarnir eru 100% safar úr þykkni á 
meðan Virknissafarnir eru virknissafar, sem 
einnig er ekki þekkt tegund safa á Íslandi 
(Neyslu- og lífstílskönnun Gallup, 2012). 

Léleg heimasíða og Facebook síða 

•Heimasíða Flórídana (safi.is) er illa uppsett 
og lítið uppfærð og mjög takmarkaðar 
upplýsingar að finna á vefnum. Sama á við 
um Facebook síðu þeirra, það síðasta sem 
sett var inn á síðuna var í júlí 2012 þegar 
engifersafinn var kynntur og prófílmyndin 
er af vítamínsafanum, sem er hættur í 
framleiðslu. 
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Mynd 7. Hversu oft drekkur þú? (Halldóra Tryggvadóttir og Guðni Þór, munnleg heimild, viðtal, 8. mars 2013). 

SVÓT greining felur þó ekki í sér greiningu samkeppnisaðila vörumerkisins, svo fjallað 

verður nánar um þá í næsta kafla. 

3.3 Helstu samkeppnisaðilar 

Það er ekki nóg að vita hverjir styrkleikar og veikleikarnir eru eða hvaða ógnanir og tækifæri 

eru til staðar, heldur þarf fyrirtækið einnig að þekkja samkeppnisaðila sína vel til að geta búið 

til samkeppnisforskot og aðgreina vöruna frá samkeppninni. 

Helsti samkeppnisaðili Flórídana í dag er Trópí. Trópí er talinn vera sá safi sem Íslendingum 

dettur fyrst í hug (Flórídana kemur reyndar þar beint á eftir) þegar hugsað er um safa 

(Halldóra Tryggvadóttir, munnleg heimild, mars 2013). Trópí er einnig með appelsínusafa og 

blandaðann safa (Tríó). Þeir bjóða upp á 100% safa og einnig nýkreistan safa (Um Trópí, 

e.d.). 100% safann má líkja við Flórídana heimilissafana og sá sem er nýkreistur er í beinni 

samkeppni við Sól, sem er annar safi framleiddur af Ölgerðinni. Þeir bjóða ekki upp á 

virknissafa eins og Flórídana, sem Flórídana getur talið sem sitt forskot á samkeppnina. 

Vífilfell, framleiðandi Trópí, virðist nota sína Facebooksíðu sína ásamt heimasíðu til að hýsa 

upplýsingar um alla drykki sem þeir framleiða á eina og sama staðnum (Vífilfell, e.d.) og því 

gæti ný heimasíða Flórídana gefið þeim annað samkeppnisforskot. Annar samkeppnisaðili, þá 

sérstaklega í verði, er Berry Company, en Berry Company er einn dýrasti safinn sem finnst í 

verslunum hérlendis, en er þó blandaður safi, sem er um það bil 30-40% safi (sem þýðir að 
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safinn er blandaður úr gerfiefnum og sykri auk 30-40% ávaxtasafa). Staða þeirra á markaði er 

mjög sérkennileg, vegna þess að ef skoðuð er mynd 8 er ljóst að því gæðameiri safarnir eru, 

því dýrari verða þeir, fyrir utan Berry Company, þeir virðast vera dýrastir og gæðaminnstir. 

Það er ljóst að verð hefur mikil áhrif á ímynd vörumerkis í huga neytenda, því Berry 

Company er oft borin saman við fínni gerðir safa (Halldóra Tryggvadóttir og Guðni Þór, 

munnleg heimild, viðtal, 8. mars 2013). Þetta ítir sérstaklega undir mikilvægi verðlagningu og 

að Flórídana verðleggi safana sína rétt, í samræmi við gæði safans, því ljóst er að fyrirtæki 

vilja ekki lenda í neikvæðri fréttatilkynningu um minni gæði þar sem neytendur eru í raun 

plataðir með verði. Aðrir samkeppnisaðilar eru Brazzi, Svali, Sól, Don Simon og fleiri 

vinsælir safar. Þar sem Flórídana er í beinni samkeppni við Trópí 100% safann er mikilvægt 

að gera eitthvað betur en þeir, og þá sérstaklega að gera eitthvað öðruvísi sem þeir hafa ekki, 

og í leiðinni vera á varðbergi gagnvart því hvað hinir samkeppnisaðilarnar eru að gera. Þá þarf 

einnig að vera á varðbergi um markaðsherferðir annarra safa til að viðhalda núverandi 

markaðshlutdeild. 

Á mynd 8 er hægt að sjá helstu samkeppnisaðila Flórídana með myndrænum hætti. Þar er 

einnig hægt að sjá gæðamun safanna, Flórídana og Trópí eru á sama stað í verði og gæðum. 

 

Mynd 8. Verð og gæði safa sem fást á Íslandi (Halldóra Tryggvadóttir, munnleg heimild, viðtal, 8. mars 2013). 

 

 

Mikill verð- og gæðamunur 



 

25 

 

Nú þegar skilgreining vörumerkis, eða hluta eitt í vörumerkjaúttektinni er lokið, veður gerð 

hagnýt rannsókn á persónuleika Flórídana fyrir rannsóknarhluta vörumerkjaúttektarinnar og í 

framhaldi af því tekin viðtöl við neytendur til að fá dýpri skilning á rannsókninni. 

Rannsóknirnar verða settar upp með hefðbundnu rannsóknarsniði og í lokin verða settar fram 

tillögur að breytingum sem nýtast Flórídana vonandi við gerð framtíðar markaðsáætlunar. 

4. Rannsókn I: Persónuleiki Flórídana í huga neytenda 

Nú þegar búið er að greina vörumerkið frá sjónarhóli fyrirtækisins þar sem kom meðal annars 

í ljós að persónuleiki Flórídana er nokkuð skýr samkvæmt stjórnendum Ölgerðarinnar er 

áhugavert að skoða hvort almenningur sé á sama máli.  

Þáttabyggð greining (e. factor based analysis) er mest notaða rannsóknarsniðið við greiningu á 

persónuleika vörumerkja (Avis, 2012) og því var þáttabyggð greining fyrir valinu á skoðunum 

neytenda um persónuleika vörumerkisins. Þáttagreining er greining sem tekur stórt safn breyta 

og leitar leiða til þess að minnka eða summa saman þá þætti sem fara saman. Það gerir það 

með því að leita að „klumpum“ (e, clumps) eða hópum meðal innrifylgni (e. intercorrelations) 

samstæðra breyta. Þetta er nánast ómögulegt verkefni að gera „með auganu“ ef breyturnar eru 

margar og því notuð þáttagreining (Pallant, 2005). 

Þar sem mjög mörg lýsingarorð eru til til þess að lýsa persónueinkennum er tilvalið að spyrja 

neytendur um mörg þeirra, til að fá sem bestar niðurstöður og nota þáttagreiningu til að finna 

út hvaða þættir eiga saman og í framhaldi af því nota meðaltöl likertskalans sem settur var 

fram til þess að finna út hvaða þætti Flórídana passar helst inn í. Hér á eftir verður aðferð og 

framkvæmd rannsóknarinnar sett fram og í lokin greint frá niðurstöðum. Aaker (1997) gerði 

vígamikla þáttagreiningu til að greina víddir persónuleika vörumerkis og bjó til fimm 

grunnvíddir sem hjálpar rannsakendum að greina persónuleika vörumerkja og flokka niður í 

þessar víddir. Víddir Aaker (1997) voru notaðar til hliðsjónar við gerð rannsóknarinnar. 

Víddirnar eru fimm talsins og tengdi hún (Aaker) þættina við stóru persónuleikaþættina fimm 

(e. The big 5) sem notaðir eru til þess að greina persónueinkenni einstaklinga en þessi þættir 

hafa verið breyttir lítillega til að passa betur við persónuleika vörumerkja (Aaker, 1997). 

Þættina má sjá á mynd 9 hér að neðan. 
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Mynd 9. Eiginleikar flokkaðir niður í víddir (Aaker, 1997). 

 

4.1 Aðferð 

4.1.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru 111 talsins. Meirihluti svarenda voru konur, eða 53,5%. Svörunarhlutfallið 

er ekki hægt að reikna, þar sem könnunin var send bæði í gegnum tölvupóstfang, sett opinber 

inn á facebooksíðu rannsakenda og einnig send til nokkurra spjallborða á veraldarvefnum til 

þess að fá sem flesta til að taka þátt. Ekki var spurt út í aldur eða tekjur neytenda, einfaldlega 

vegna þess að allir neytendur ættu, ef staðfærslan er rétt, að þekkja persónuleikann óháð 

fyrrgreindum tveimur þáttum. 

4.1.3 Tækjabúnaður 

Notast var við spurningakönnunarforritið Survey Gismo á veraldarvefnum og var könnunin 

send til þátttakenda rafrænt. Þá var notast við tölfræðihugbúnaðinn SPSS til greiningar 

niðurstaðna og Microsoft Excel við útfærslu mynda og taflna. 

4.1.4 Rannsóknarsnið 

Einn hópur var til rannsóknar og enginn samanburðarhópur og því var samanburðurinn gerður 

milli einstaklinga innan hópsins. Ekki var hægt að fylgjast með aðstæðum þátttakenda þar 

sem spurningakönnunin var send í gegnum veraldarvefinn. 
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4.1.5 Framkvæmd 

Spurningalisti var sendur til þátttakenda rafrænt eins og fyrr er greint frá þar sem rannsakaður 

var persónuleiki Flórídana og skoðað hvort almenningur sé á sama máli um persónuleikann. 

Spurningarnar voru fyrirfram ákveðnar og voru allir þátttakendur spurðir sömu spurninga. 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir eru að finna í viðauka 4.  

Spurningalistinn var sendur á Facebooksíðu rannsakenda, inn á spjallsíðurnar bland.is og 

live2cruize.com/spjall og einnig sendur á netföng nemenda við Háskólann í Reykjavík.  

Fyrst voru þátttakendur spurðir um kyn og síðan voru 40 lýsingarorð lögð fram og 

þáttakendur beðnir um að svara hversu sammála eða ósammála þeir væru um að lýsingarorðið 

passaði við persónuleika Flórídana. Allar spurningarnar voru á likertskala, 1-5. 

Keyptur var aðgangur að SurveyGismo.com sem hýsti spurningalistann og var listinn opinn í 

eina viku og síðan lokað fyrir könnunina. Þegar vika var liðin voru svörin færð yfir í 

Microsoft Excel og síðan yfir í SPSS til frekari greiningar.  

Notast var við þáttagreiningu (e. factor analysis) í SPSS þar sem forritið flokkar 

lýsingarorðunum saman til að skoða hvaða lýsingarorð fara best saman. Þáttagreiningin sem 

notuð var kallast Aðalþáttagreining (e. Principal components analysis), hér eftir kallað PCA. 

Við PCA þáttagreiningu er mikilvægt að Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, 

eða KMO staðallinn hér eftir, sé hærri en 0,6 og að p-gildið sé lægra en 0,5 (Pallant, 2005). 

KMO stuðullinn er notaður til að mæla styrkleika sambandsins milli breytanna, sem sagt, til 

þess að vera viss um að þáttagreining eigi við (Munro, 2005). 

Eftir að lokið var við að greina þá fjölda þátta sem notaðir verða við frekari niðurstöður var 

þeim þáttum snúið (e. rotated) í SPSS svo hægt væri að túlka þá þætti betur. Notast var við 

Varimax snúning (e. Varimax rotation) þar sem talið er að auðvelt sé að túlka út frá 

niðurstöðum sem koma úr Varimax snúningi (Pallant, 2005). Þá var skoðað meðaltal þeirra 

lýsingarorða sem falla inn í hvern þátt fyrir sig og þannig ákvarðað hvaða þátt persónuleiki 

Flórídana átti best við. Þá var einnig notast við fimm víddir Aaker (1997) sem hjálpar 

rannsakendum að greina persónuleika vörumerkja niður í grunnvíddir. 

 

4.2 Niðurstöður 

Við greiningu niðurstaðna var notast við þáttagreiningu í SPSS eins og kom fram hér að ofan.  
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Við skoðun á fylgnitöflu (e. correlation matrix) kom í ljós að margiar breytur voru með hærri 

stuðul en 0,3. KMO stuðullinn var einnig hærri en 0,6 sem mælt er með. Sjá nánar: 

KMO = ,809 > 0,6. P-gildi = ,000 < 0,05. 

Þetta þýðir að þáttagreining á vel við og styrkleiki milli breyta mikill. 

Þegar skoðað var hversu hátt hlutfall dreifnin útskýrði (e. total variance explained) kom í ljós 

að 8 lýsingarorð áttu við og þessi 8 lýsingarorð útskýrðu 71,4% af heildardreifninni. Við 

skoðun svokallaðra skriðuskýrimyndar (e. scree plot), hér eftir scree plot, er hægt að minnka 

fjölda breyta sem á við með því að skoða allar þær breytur fyrir ofan olgnbogan á myndinni, 

sjá mynd 16.  

 
Mynd 10. Skriðuskýrimynd (e. Scree plot) þáttagreiningarinnar. 

Með því að skoða skriðuskýrimyndina sést vel að mikil breyting verður á halla línunnar eftir 

þátt númer 3. Þegar skoðuð er þáttataflan (e. component matrix), sjá viðauka 5, þar sem SPSS 

listar sjálfkrafa þá 8 þætti sem hafa hæstu skýringuna (hærra en 1), má sjá að fyrstu fjórir 

þættirnir innihalda flestu gildin, en eftir það eru mjög fá gildi listuð. Það er ástæðan fyrir því 

að fyrstu 4 þættirnir eru þeir sem verða notaðir við frekari greiningu. 

Þegar lokið var við að ákveða fjölda þátta var þáttunum snúið með Varimax aðferðinni. Að 

snúa þáttunum breytir ekki niðurstöðunni, heldur hjálpar rannsakendum að túlka þættina 
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betur, hvern fyrir sig. Þá eru þættirnir sem höfðu mjög há gildi flokkuð í þætti, frá 1-4. Við 

greiningu kom í ljós að lýsingarorð númer 11,12,5 og 9 falla beint inn í þátt 1. Lýsingarorð 

númer 28,29 og 33 passa inn í þátt 2, lýsingarorð númer 32,34,36 og 35 í þátt 3 og lýsingarorð 

15 og 16 í þátt 4. Þessir 4 þættir útskýrðu samtals 55,9% af heildar dreifninni, en þáttur 1 

útskýrði einn og sér 21,5%. Á töflu 3 má sjá alla þættina sameinaða þar sem hverjum þætti er 

gefið ákveðið heiti og sýnt hversu mörg % af heildardreifni hver þáttur útskýrir. Allar 

niðurstöður úr SPSS má finna í viðauka 6. 

 

Nafn Þáttur Úskýrð dreifni Eigið gildi Lýsingarorð undir þætti  

Fjör 1 21,50% 7,7 Ferskt, skemmtilegt, ekta, vinalegt 

Hreysti 2 15,90% 5,7 sterkt, hraust, frumlegt 

Leiðinlegt 3 10% 3,6 leiðinlegt, illskulegt, furðulegt, hallærislegt 

Ástúð 4 8,50% 3,1 rólegt, blíðlegt 

Samtals 

 

55,90% 

   
Tafla 3. Lýsingarorðin sem falla niður í hvern þátt.  

Nú þegar búið er að flokka alla þættina sem spurt var um er næsta skref að skoða í hvaða þátt 

eða þætti Flórídana fellur helst. 

Þegar öll meðaltöl likertskalans eru skoðuð og flokkuð inn í þættina má sjá á töflunni hér að 

neðan að flokkurinn Fjör passar best við Flórídana, því meðaltal svara hvers lýsingarorðs í 

þeim flokki var 3,69 (af 5). 

  Meðaltal 

Fjör 3,69 

Hreysti 3,17 

Leiðinlegt 2,26 

Ástúð 2,83 
Tafla 4. Meðaltöl þátta. 

Það lýsingarorð sem skoraði hæst af öllum breytum var ferskleiki en flestallir voru sammála 

eða mjög sammála um að Flórídana væri ferskt vörumerki, og var meðaltalið 3,9. 

Þá er einnig augljóst að Íslendingum finnst Flórídana sumarlegur drykkur, því 83,1% voru 

sammála eða mjög sammála því. Þá voru 67% sammála um að Flórídana væri svalt og 65% 

sammála því að Flórídana væri ekta (e. genuine), sem fellur beint í einlægnisvídd Aaker 

(1997). Ef niðurstöður eru skoðaðar út frá víddum Aaker (1997) falla svör þátttakenda best 

undir víddina einlægni, því að meðaltali voru 63,8% sammála lýsingarorðunum undir þeirri 

vídd. Til að skoða hverja vídd fyrir sig og meðaltöl er hægt að skoða mynd 11 hér að neðan. 
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Mynd 11. Lýsingarorð flokkuð eftir víddum Aaker (1997). 

Það má því með sanni segja að Flórídana er, samkvæmt neytendum sumarlegur og glaðlegur 

fjölskyldudrykkur.  

4.3 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru mjög skemmtilegar, því það er augljóst að neytendur grípa  

skilaboð auglýsinganna, þar sem nær allir eru á sama máli um persónuleikann. Úrtak 

rannsóknarinnar var ekki stórt, en mjög stór hópur fólks hætti að svara í miðri könnun að 

svara, en það gæti verið vegna fjölda spurninga í könnuninni. Skemmtilegt væri að hafa 

könnunina opna í lengri tíma til þess að fá fleiri svarendur og fá að gera samanburð við 

samkeppnisaðila. 

Eins og greint var frá hér að ofan er þáttagreining mest notaða aðferðin til greiningar 

persónuleika vörumerkja (Avis, 2012) en þó hefur þessi aðferð verið gagnrýnd víða vegna 

þeirrar ástæðu að hún getur verið ónákvæm (Arora og Stoner 2009; Avis, 2012). Því hafa 

þessar rannsóknir leitt til þeirrar niðurstöðu að mikilvægt er að gera einnig eigindlega 

rannsókn á persónuleikanum svo að rannsakandinn missi ekki út áhrifaríka þætti eins og til 

dæmis af hverju vörumerkið er svona en ekki hinsegin (Arora og Stoner, 2009). Stóra 

spurningin er því hvort þáttagreiningin ein og sér sé nóg, eða hvort mikilvægt sé að gera 

jafnframt eigindlega rannsókn? 
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Vegna þessa gagnrýnis ákvað höfundur að taka viðtöl við 6 neytendur um svörin til þess að fá 

nánari útskýringu á því hvað þessar niðurstöður þýða í raun og veru. Hvað er það að vera 

fersklegur eða sumarlegur, er Flórídana það í raun og veru eða eru þetta bara lýsingarorð sem 

neytendur tengja almennt við alla safa eða eru þetta lýsingarorð sem þeir nota til þess að lýsa 

sjálfum sér? 

Þessari rannsóknarspurningu var því svarað í nýrri rannsókn, sem nánar verður sagt frá hér að 

neðan. 

5. Rannsókn II – Viðtöl við neytendur 

5.1 Inngangur 

Í þessari rannsókn var lögð megináhersla á að skoða nánar hvað lá undir svörum neytenda og 

afla dýpri skilnings af hverju neytendum finnst Flórídana ferskur og sumarlegur drykkur.  

Rannsóknin var eigindleg og innihélt einungis opnar spurningar, en eigindlegar rannsóknir 

eiga rætur sínar að rekja til fyrirbærafræðinnar og félagslegrar mótunarhyggju (Taylor og 

Bogdan, 1998). Rannsóknarhefðin er fjölbreytt og aðalviðfangsefni hennar er að afla 

þekkingar og skilnings á því sem rannsakað er út frá upplifun og reynslu fárra einstaklinga 

(Elva S. Ingólfsdóttir og Þórunn Jónsdóttir, 2009). Eigindlegar rannsóknir sýna meiri dýpt 

með útskýringum sem yfirleitt leiðir til fullnægjandi upplýsinga til lesandans (Myers, 2000). 

Á síðustu misserum hefur verið fjallað mikið um mikilvægi eigindlegra rannsókna þegar verið 

er að rannsaka persónuleika vörumerkja (Avis, 2009; Arora og Stoner, 2009) og er það 

aðalástæðan fyrir gerð þessarar rannsóknar. 

Þátttakendurnir voru allir þátttakendur úr rannsókn I sem samþykktu að fjalla ítarlegar um 

rökin á bak við svör sín. Þátttakendur svöruðu allir sömu grunnspurningunum í byrjun, en 

hvert og eitt viðtal tók sína stefnu í lokin og voru þær mismunandi. Við greiningu gagna var 

notast við aðferðafræði Taylor-Powell og Renner (2003) þar sem aðferð eigindlegrar 

rannsóknar er sýnd með skilvirkum hætti. Við greiningu kom í ljós að eigindlegar rannsóknir 

eru mjög mikilvægar þegar kemur að rannsókn persónuleika vörumerkis því höfundur hefði 

aldrei fengið sömu dýpt ef einungis hefði verið gerð megindleg rannsókn. 

5.2 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Eins og kom fram hér að ofan er markmið rannsóknarinnar að afla dýpri skilnings á því 

hvernig neytendur sjá persónuleika Flórídana og hvort neytendur skilji niðurstöður rannsóknar 

I eins. Til þess að svara þessum spurningum voru nokkrar rannsóknarspurningar settar fram.  
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1. Af hverju er Flórídana ferskur og sumarlegur drykkur í raun og veru, eru allir safar 

ferskir og sumarlegir? 

2. Hvernig er persónuleiki Flórídana öðruvísi en persónuleiki Trópí eða annarra 

samkeppnisaðila? 

a. Er það vegna innihalds, gæða, auglýsinga, umbúða eða sjáanleika á markaði? 

3. Af hverju kaupa neytendur Flórídana? (á við um 3 stórneytendur) 

4. Hvernig upplifa neytendur sig þegar þeir drekka Flórídana? 

a. Líður þeim vel, finnst þeim þeir vera að sýna þeim í kringum sig að þeir hugsi 

um heilsuna? 

5.3 Ransóknaraðferð 

Aðferðin sem notuð var til að svara þessum rannsóknarspurningum var eigindleg aðferð eins 

og kom fram hér að ofan. Notast var við hálfopin viðtöl við einstaklinga sem annars vegar 

drekka mikið af Flórídana (stórneytendur) og hins vegar drekka ekki mikið af Flórídana. Einn 

þátttakandi var spurður í einu. Áhersla var lögð á að viðmælandinn notaði sín eigin orð og 

hugtök við lýsingu á vörumerkinu og ræddi um það sem honum fannst sjálfum skipta máli, en 

ekki var endilega spurt beint út í niðurstöður rannsóknar I. Ástæðan fyrir þessu er sú að 

viðmælandanum fannst kannski eitthvað vanta í rannsóknina (I) sem hann vill koma á 

framfæri. Auðvitað eru þátttakendur þó að einhverju leyti undir áhrifum fyrri rannsóknar, það 

er, líklegt er að þeir noti sömu lýsingarorð og voru í henni, því allir voru búnir að taka þátt í 

þeirri rannsókn. 

Stuðst var við viðtalsramma með mismunandi spurningum; 

1. Bakrunnsspurningar. Spurt var um aldur, búsetu, hjúskaparstöðu/fjölskyldugerð, starf 

og menntun. 

2. Viðhorfsspruningar. Spurningar um Flórídana, af hverju þeir (stórneytendurnir) drekka 

einungis Flórídana og hver persónuleiki vörumerkisins er í þeirra augum. 

3. Spurningar sem rannsakandi spyr út frá svörum viðhorfsspurninganna, þessar 

spurningar voru allar mismunandi eftir svörum viðhorfsspurninganna. 

5.3.1 Þátttakendur 

Úrtak rannsóknarinnar var svokallað þægindaúrtak, en allir þátttakendur rannsóknarinnar voru 

þátttakendur í rannsókn I. Fyrst var haft samband við þá sem rannsakandi vissi að væru 

stórneytendur Flórídana (sem voru áður beðnir um að svara spurningakönnun í rannsókn I, 

svo rannsakandi vissi að þeir hefðu svarað henni). Þá var sendur tölvupóstur á nokkra þá 
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einstaklinga sem gáfu upp netfang sitt í rannsókn I og athugað hvort sá og hinn sami væri 

tilbúinn í viðtal til betri skilnings á svörum í rannsókn I. Talað var við 6 einstaklinga. Við val 

á þátttakendum var horft til tveggja þátta; (1) að þrír þeirra væru stórneytendur (e. high 

involvement) og (2) að þrír þeirra notuðu vörumerkið lítið (e. low involvement). Stutt lýsing á 

hverjum og einum þátttakenda er hér að neðan. 

Halldór Smárason er 24 ára tónlistarmaður sem stundar tónlistarnám í New York og hugsar 

mikið um heilsuna. Halldór drekkur lítið sem ekkert af ávaxtasöfum vegna hás 

kolvetnisstuðuls; notar vörumerkið lítið (e. low involvement). 

María Björk Ásbjarnardóttir er 53 ára verðbréfamiðlari sem vinnur hjá Íslandsbanka. Hún 

býr í Hafnarfirði og er tveggja barna móðir. Hún drekkur af og til ávaxtasafa og þegar hún 

gerir það er það Trópí sem verður fyrir valinu; notar vörumerkið lítið (e. low involvement). 

Steinvör I. Gísladóttir er 53 ára gömul kona sem býr í Reykjavík, kölluð Didda. Didda 

vinnur sem ritari forstjóra Landhelgisgæslunnar og hefur unnið við það síðustu 19 árin. Hún 

drekkur helst Trópí eða Flórídanasafana, en gerir það sjaldan; notar vörumerkið lítið (e. low 

involvement). 

Iðunn Jónasardóttir er 24 ára förðurnarfræðingur sem drekkur einungis safana frá Flórídana 

þegar kemur að vali á söfum. Hún vinnur sem sjálfstæður förðunarfræðingur og býr í 

Reykjavík. Iðunn er stórneytandi (e. high involvement). 

Jóhann Örn Guðmundsson er 24 ára og vinnur sem tæknimaður hjá Símanum. Hann býr í 

Grafarvoginum. Jóhann drekkur ekki endilega mjög mikið af ávaxtasafa, en drekkur einungis 

Flórídana safana; er stórneytandi (e. high involvement). 

Aðalsteinn Jónsson er 34 ára nemandi við kjötiðnað. Þessa stundina vinnur hann sem nemi 

hjá SS sem er hluti af náminu. Aðalsteinn drekkur mikið af Flórídana, helst Heilsusafann og er 

stórneytandi (e. high involvement). 

5.3.2 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram dagana 25. apríl 2013 – 10. maí 2013. Hvert viðtal tók 15-30 mínútur. 

Leyfi var fengið hjá þátttakendum  til þess að taka viðtölin upp á snjallsíma og notast var við 

forritið Sound recorder til þess. Þrjú viðtöl áttu sér stað í hópvinnuherbergi í Háskólanum í 

Reykjavík og þrjú í heimahúsum viðmælenda.  

Lagt var upp ákveðinn viðtalsramma, en auðvitað breyttist hann að einhverju leyti þegar leið á 

viðtalið. Ef viðtalið fór út í aðra umræðu (það er, ekki um persónuleika Flórídana) var 
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rannsakandi tilbúinn með spurningar til að koma viðtalinu aftur á rétta braut. Misjafnt var eftir 

viðmælendum hvernig ferlið átti sér stað, því sumir voru málglaðir og opnir á meðan aðrir 

vildu einungis svara spurningunm beint. Það þýðir þó ekki að svörin væru verri eða 

innihaldsrýrari en önnur, heldur tóku sum viðtölin einungis styttri tíma. 

5.4 Úrvinnsla 

Viðtölin voru tekin upp og síðan skráð niður. Gagnagreining hófst strax að loknu hverju 

viðtali. Hlustað var á upptökuna nokkrum sinnum til þess að vera með á hreinu öll þau atriði 

sem komu fram og aðalatriði punktuð niður. Þá voru þau atriði sem tengdust 

rannsóknarspurningunum sérstaklega skrifuð niður á minnisblað til þess að bera síðan saman 

niðurstöður allra viðmælenda.  

5.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Rannsóknin ber með sér nokkrar takmarkanir sem ástæða er til að benda á. Hafa verður í huga 

að við gerð rannsóknarinnar var einn einstaklingur að vinna úr gögnunum en algengt er að 

fleiri en einn komi að úrvinnslu gagnanna. Þá verður einnig að hafa í huga að þátttakendur eru 

fáir, svo ekki er hægt að alhæfa að niðurstöður rannsóknarinnar eigi við um alla neytendur 

Flórídana eða aðra viðskiptavini. Þar sem þetta er eina rannsóknin sem gerð hefur verið að 

þessari gerð fyrir Flórídana er ekki hægt að bera niðurstöðurnar saman við aðrar. 

5.5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar, en hverri og einni 

rannsóknarspurningu verður skipt upp í undirkafla til þess að fá sem bestu sýn á svör við 

hverri og einni. Fyrst verður fjallað um af hverju Flórídana er ferskur og sumarlegur drykkur. 

5.5.1 Af hverju er Flórídana ferskur og sumarlegur drykkur? 

Ástæðan fyrir því hvers vegna höfundur setti fram þessa rannsóknarspurningu er vegna hve 

almenn lýsingarorðin ferskur og sumarlegur getur verið, er Flórídana virkilega ferskt og 

sumarlegt, eða á þetta við um alla ávaxtasafa? Eru ekki allir ávaxtasafir litríkir og svala allir 

þorsta? Til að svara þessari rannsóknarspurningu spurði höfundur viðmælendur út í hvort 

þeim þætti Flórídana sumarlegt til að byrja með. Allir viðmælendur virtust vera sammála 

þeirri staðreynd. „Mjög sammála, það eru litirnir, það er eitthvað við það.. Sumarlegir litir. 

Því þetta er ekki svart eða blátt að brúnt og af því að maður tengir ávexti við sumar.“. Jóhann 

tók undir þetta og segir auglýsingarnar einnig spila þátt í því hversu sumarlegur drykkurinn er. 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvort Flórídana væru sumarlegri en aðrir safar þá virtist 

það vera svo. Halldór hafði sterkar skoðanir á þessu, þrátt fyrir að hann drekki aldrei safa. 
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„Flórídana er sumarlegt vegna umbúðanna og litríkra safa. Umbúðirnar eru litríkar og 

safarnir líka... Það er frískandi að drekka Flórídana, Flórídana eru með mjög fjörugar 

umbúðir...svolítið partílegt, ekki of alvarlegir“. Steinvör hafði svipaða sögu að segja, en henni 

þóttu safarnir litríkir og nafnið minnti hana á Flórída, sem hún tengir við gott veður. Jafnvel 

þótt að allir safar séu litríkir þótti viðmælendum Flórídana sérstaklega sumarlegir, en Jóhanni 

þótti það vera vegna auglýsinganna, allir í auglýsingunni voru úti að sumri til og allir glaðir 

og ánægðir í grillveislu sem tengir einnig við sumarið. Auglýsingarnar hafa því sennilega haft 

einhver áhrif á huga neytenda um þennan sumarleika, jafnvel þótt safinn seljist ekki endilega 

meira á sumrin heldur en veturna. Iðunni fannst drykkurinn sérstaklega sumarlegur vegna þess 

hve léttur hann er og er það eitthvað sem henni þykir einstaklega gott að drekka á sumrin. 

Halldór hafði þó örlítið aðra sögu að segja því honum fannst allir safar sumarlegir, því þeir 

eru í raun allir litríkir og tengir hann safa við sumar, hvaða tegund sem það er. Halldór var sá 

eini sem tengdi alla safa við sumar, því hinir viðmælendurnir höfðu sterkar skoðanir á því af 

hverju Flórídana sé sumarlegri en aðrir safar. 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í ferskleika Flórídana voru allir sammála því að Flórídana 

væri ferskur, en þeir höfðu misjafnar skoðanir á því hvað ferskur þýðir í raun og veru. Halldór 

segir Flórídana vera „ferskur ávaxtasafi“ og að það sé „frískandi að drekka Flórídana“. 

Jóhann, stórneytandi, segir Flórídana svala þorsta vel og þess vegna sé hann einstaklega 

ferskur. Steinvör var á sama máli og Jóhann. Halldóri þótti þó eina ástæðan fyrir því af hverju 

hann væri ferskur væri vegna þess að hann væri hreinn ávaxtasafi og sagði að allir safar sem 

væru hreinir ávaxtasafar séu ferskir, sama hvaða merki framleiðir safann. Um að Flórídana sé 

ferskur eru þeir sammála, en hvað það þýðir er þó annað. Flórídana er ferskur, en á marga 

vegu. 

5.5.2 Hvernig er persónuleiki Flórídana öðruvísi en persónuleiki Trópí eða annarra 

samkeppnisaðila? 

Næsta rannsóknarspurningin var sett fram til þess að finna út hvað það er við Flórídana sem 

sker hann út úr flóru annara safa. Það sem kom í ljós var að Flórídana er örðuvísi að því 

leytinu til að persónuleiki þeirra er skýrari en Trópí. Viðmælendur voru flestir sammála því að 

persónuleiki og ímynd Flórídana væri mun sterkari en Trópí.  

„Ég hef bara eiginlega enga ímynd á Trópí, ég hugsa bara um appelsínur. En þegar ég hugsa 

um Flórídana þá hugsa ég miklu meira, ég hugsa skemmtun, sumar og ferskleika. Flórídana 
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er með talsvert sterkari ímynd en Trópí. Ég hef ekkert séð neinar auglýsingar með Trópí sem 

sýnir mér einhverja ímynd, bara appelsínur.“ 

Þegar spurt var út í Trópí höfðu viðmælendur ekki mikla skoðun á safanum og sögðust þau 

eiginlega öll tengja Trópí við appelsínur, Steinvör talaði um „tropical“ eða regn og tengdi 

nafnið við regn, en hafði enga sérstaka skoðun á persónuleika Trópí, sagðist ekki tengja Trópí 

við sumar eins og hún gerir með Flórídana. Iðunni fannst Trópí appelsínusafinn lang bestur en 

finnst hann frekar þykkur og þessvegna drekkur hún frekar Flórídana. Halldóri fannst fara 

mun minna fyrir Trópí og sagðist taka mun meira eftir Flórídana í verslunum og sjálfsölum en 

þótti Trópí meiri fjölskyldusafi „Ég mundi segja að Trópí væri fjölskyldulegri. Flórídana 

meira miðaður á yngri hópa.“ Jóhann sagðist aldrei hafa áttað sig á því áður hversu lítið Trópí 

er auglýstur „ég er núna búinn að átta mig á því að Trópí eru ekkert að standa sig rosalega 

vel í markaðssetningu miðað við Flórídana“. Viðmælendur virðast þó treysta Trópí og vita að 

hann er gæðameiri en til dæmis Brazzi. Maríu þótti það vera vegna verðsins, hún veit að þegar 

hún kaupir dýran safa þá er hann gæðameiri. Hún talaði einnig um að Flórídana og Trópí væru 

í sama gæðaflokki og að ungar fjölskyldur með mörg börn en ekki mikið á milli handanna 

myndu ekki kaupa þá safa og ekki hugsa út í gæðin við kaup á söfum, „Af hverju ættu þau 

með lítið á milli handana að kaupa einn Flórídana ef þau geta keypt sér tvo Brazza“. 

Ekki töluðu margir viðmælendur sérstaklega um auglýsingarnar sem áhrifavald á 

persónuleikanum, töluðu helst um umbúðir og liti safanna, þó gerði Jóhann það og minntist á 

sumarlegar og skemmtilegar auglýsingar. „Sumarlegur, ... , held það sé út af auglýsingunum, 

þær eru svo sumarlegar. Auglýsingin þar sem Flórídana er fast á skjánum og það snýst allt í 

kringum það gerist á sumrin, en samt drekk ég alveg Flórídana á veturna líka, það er samt 

eitthvað sumarlegt við það.“ 

En afhverju kaupa neytendur sér þá Flórídana í stað Trópí, fyrst þeir eru svona líkir gæðalega 

séð? Í næsta kafla verður rætt nánar um þá rannsóknarspurningu. 

5.5.3 Afhverju kaupa neytendur Flórídana?  

Þessa rannsóknarspurningu átti að miða helst að stórneytendum, en þar sem flestir 

viðmælendur drekka Flórídana einstaka sinnum þá voru allir spurðir út í hvað það er við 

Flórídana sem fær þá til þess að kaupa hann. Það sem kom í ljós var að neytendur kaupa 

Flórídana vegna gæða, útlits og síðast en ekki síst vegna bragðsins. Allir sem höfundur talaði 

við voru sammála um að Flórídana væri sá allra besti á bragðið, sérstaklega Heilsusafinn. 

Iðunn var þó hrifnust af Engifersafanum en talaði um hversu góðir safarnir eru frá þeim yfir 
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höfuð. Það er alveg á hreinu að Heilsusafinn er í miklu uppáhaldi hjá Íslendingum, enda mest 

seldi blandaði safinn hér á landi (Halldóra Tryggvadóttir, munnleg heimild, viðtal, 8. mars 

2013). Halldór sagðist aldrei kaupa sér safa en ef hann myndi gera það myndi hann leita eftir 

safa með engum viðbættum sykri, sem hefur mikið úrval og með góðar innihaldslýsingar, og 

þar fellur Flórídana beint undir. Jóhann sagðist kaupa sér Flórídana vegna bragðsins einungis 

og sagði að ef hann væri ekki svona góður mundi hann ekki kaupa hann. Honum finnst hann 

þó svo góður að hann kaupir einungis Flórídana og sama á við um Aðalstein, hann kaupir 

hann einungis vegna hversu góður hann er. Hann var þó með mjög jákvæðar skoðanir 

gagnvart safanum og var mikið í mun um að koma því fram að þetta væri sá allra besti safi 

sem hann hefði smakkað. 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í þetta atriði var ljóst að bragðið væri það sem væri 

aðalástæða kaupanna en gæði safans einnig. Íslendingar eru með á hreinu að Flórídana er 

gæðamikill og góður safi. 

5.5.4 Hvernig upplifa neytendur sig þegar þeir drekka Flórídana? 

Það sem rannsakanada fannst einnig áhugavert að skoða var hvernig neytendur upplifi sig 

þegar þeir drekka Flórídana. Rannsakandi bjóst við því að viðmælendur upplifi sig sem 

einhvern sem hugsar um heilsuna þegar þeir drekka Flórídana og vilja að aðrir haldi það 

einnig, en voru þeir ekki með sterkar skoðanir á því. Viðmælendur höfðu þó einhverjar 

hugmyndir um hvernig þeir horfa á aðra þegar aðrir drekka Flórídana. Halldór sagði: „Ég 

mundi segja að það væri munur á því ef ég væri með Flórídana (eða aðra safa). Þessi gaur er 

heilsugaur. Ég hugsa þannig að ef þú ert með Flórídana, hvort sem þú gerir það meðvitað eða 

ekki, þá ertu að drekka hollt. En það gæti verið út af Heilsusafanum, þar sem það eru 

gulrætur í safanum. Það fer algjörlega eftir hvernig Flórídana þú værir með. Ef þú værir með 

appelsínusafa þá mundi engu breyta hvort þú værir með Flórídana eða annan safa, 

appelsínusafi er bara appelsínusafi. Ef þú kaupir Brazza þá finnst mér bara eins og þú hefur 

tekið hvað sem er úr kælinum og ekki pælt í neinu, langaði bara í safa. Flórídana hefur 

einstaklingnum einhvers konar heilsuímynd.“ Jóhanni er alveg sama hvað öðrum finnst um sig 

svo hann pælir ekkert í þessu persónulega, þegar hann var spurður að þessu svaraði hann: 

„Nei, ég hugsa ekkert um hvað fólki finnst um mig, svo ég pæli ekkert í því að kaupa mér 

Flórídana bara af því hann tónar við skóna mína. Þetta er ekkert fasionstatement hjá mér eða 

eitthvað. Ég kaupi hann bara því mér finnst hann góður á bragðið annars mundi ég ekki 

kaupa hann“. Steinvör, Aðalsteinn og Iðunn höfðu ekki neina skoðun á þessu og ekki María 

heldur, hún sagðist þó taka eftir því ef einhver er með Flórídana þá hugsar hún „Gott val, af 
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því að ég er sammála“. Neytendur virðast ekki allir tengja heilsu við Flórídana, en vita samt 

að Flórídana er hollur drykkur.  

5.7 Umræða  

Það er ljóst að mun dýpri skilningur fékkst eftir eigindlegu rannsóknina og að ef tilgangur 

fyrirtækja er að kafa djúpt í hver persónuleiki og ímynd vörumerkis er, er mikilvægt að gera 

eigindlega rannsókn ásamt megindlegri til þess að fá góðar og djúpar niðurstöður. 

Þegar höfundur tók viðtölin kom skemmtilega á óvart hversu margir höfðu sterka skoðun á 

drykkjum og hversu vel Íslendingar þekkja Flórídana vörumerkið, þeir þekkja litina, merkið, 

vöruúrvalið, gæðin og líkar vel við umbúðirnar. Það sem kom höfundi sérstaklega á óvart var 

hversu fáir tengdu Flórídana við fjölskylduna, það er, vildu frekar meina að Trópí væri 

fjölskyldusafi og Flórídana meira skemmtilegur og sumarlegur. Allir viðmælendur höfðu 

jákvætt viðhorf gagnvart vörumerkinu sem eru auðvitað afar jákvæðar fréttir fyrir Flórídana, 

því samkvæmt Aaker (1997) er vörumerki sem hefur jákvætt viðhorf að gera góða hluti. 

Það er ljóst að Flórídana hefur sterkan sess í huga neytenda og neytendur virðast hafa sterkari 

skoðanir á Flórídana heldur en Trópí. Ástæðan fyrir þessari niðurstöðu gæti að sjálfsögðu 

verið sú að allir viðmælendur í ransókninni höfðu þegar tekið þátt í rannsókn I og kannski 

hugsað meira út í Flórídana áður en þeir komu í viðtalið, það þarf samt ekki að vera víst.  

Það væri áhugavert að taka viðtal við hóp fólks sem hefur ekki tekið rannsókn I til þess að sjá 

hvort þessar hugleiðingar séu einungis vegna áhrifa rannsóknar I eða hvort þetta sé í raun og 

veru hvernig Íslendingar sjá Flórídana.  

Rannsakandi var mjög ánægður með hversu vel neytendur tóku í viðtölin og hversu jákvætt 

viðhorfið er til Flórídana í raun og veru og vonast til þess að niðurstöður þessar gagnist 

Flórídana í framtíðinni. 

6. Umræða 

Þegar báðar rannsóknirnar eru skoðaðar og bornar saman er augljóst að neytendur sjá 

vörumerkið á svipaðan hátt og stjórnendur hafa sett fram. Eini skýri munurinn er að 

fjölskyldutengingin er ekki jafn sterk eins og til dæmis sumartengingin. Það er alveg ljóst að 

Flórídana er sumarlegur drykkur og að neytendum líki vel við hann, en ekki eins ljóst hvort 

neytendur tengi Flórídana við fjölskylduna. Flórídana auglýsir sig ekki endilega sem 

sumardrykk, en neytendur virðast samt sem áður vera með mjög sterka tengingu þar á milli. 

Ástæða þess að neytendur sjá drykkinn sem sumarlegan er vegna þess hve litríkir drykkirnir 
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eru, hvernig auglýsingum er háttað og einnig hvernig nafnið tengist Flórída sem minnir 

neytendur á sól og sumar. Flórídana vill þó vera séð sem hversdagsdrykkur sem fjölskyldan á 

að njóta daglega, samkvæmt vörumerkjastjóra, svo ef það er áætlunin þyrfti að skoða hvernig 

væri hægt að breyta þessari skoðun fólks. Höfundur sér þó ekki neina sérstaka ástæðu fyrir 

því að sumarlegur drykkur ætti að vera neikvætt, ekki nema það komi lægð í sölu yfir 

vetrartímann, en gaman væri að fá að skoða það nánar. 

Það var mjög skemmtilegt að sjá hversu sterkar skoðanir neytendendur höfðu um ferskleika 

drykksins og að neytendum finnst hann vera svalur, sem er kannski eitthvað sem hefði verið 

skemmtilegt að skoða nánar hjá stjórnendum, það er, að athuga hvort þessi ferskleiki sé 

eitthvað sem þeir ýta sérstaklega undir eða einblína á við staðfærslu Flórídana. Höfundur 

getur ekki séð hvernig ferskleiki getur verið neikvæður, svo engin ástæða er að rannsaka það 

nánar en hefur verið gert í rannsóknunum hér að ofan. 

Í heildina litið voru þetta mjög áhugaverðar rannsóknir og væri mjög skemmtilegt að geta 

skoðað önnur vörumerki í sama geira, það er samkeppnisaðila, með sömu augum til að 

staðsetja hvert vörumerki fyrir sig í víddum Aaker (1997) og einnig skoða víðara safn 

lýsingarorða. Þá hefur höfundur sérstakan áhuga á að skoða Trópí, þar sem viðmælendur í 

rannsókn II höfðu mjög litlar skoðanir á hver ímynd Trópí er, annað en að geta treyst 

vörumerkinu. 

Þar sem lokaskref vörumerkjaúttektar er að setja fram tillögur setti höfundur fram nokkrar 

tillögur að breytingum í næsta kafla. 

7. Tillögur að breytingum 

Þar sem neytendur eru með sterkar og skýrar skoðanir á persónuleika vörumerkisins er 

augljóst að Flórídana ætti að halda áfram þeirri stefnu sem þeir eru þegar á og íhuga hvort 

sumarleikinn sé eitthvað sem ætti að hafa áhyggjur af, en eins og kom fram hér að ofan hafði 

höfundur ekki upplýsingar um sölutölur og gat því ekki skoðað hvort það sé einhver lægð í 

sölu um vetrartímann.  

Það sem kom í ljós við SVÓT greiningu var að lítil skilgreining er á milli heimilissafana og 

virknissafana og því væri tilvalið að halda í auglýsingaherferð með virknissafana og kynna 

fyrir Íslendingum þá kosti sem þeir hafa og hver virkni þeirra er í raun og veru. Þá þurfa 

neytendur einnig að skilja ástæðuna á bak við verðmun safanna. Hugsanlega er hægt að útbúa 

auglýsingu sem skýrir þetta, en hún þyrfti að vera einföld og stutt, sem dæmi; „Andoxun gerir 
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þig unglegri“ eða „Andoxun styrkir líkamann og fyrirbyggir alvarlega sjúkdóma“ svo þetta líti 

ekki út eins og kennslustund. Auglýsingarnar þurfa að veita ánægju og gleði og tengjast 

viðskiptavininum á áhugaverðan hátt. Einnig þarf að hafa í huga að jafnvel þótt 

virknissafarnir eru öðruvísi drykkir en heimilissafarnir eru þeir báðir undir sama hatti og þarf 

því að gæta þess að persónuleiki beggja safa haldist sérstakir og stangist ekki á hvor við 

annan. Annað sem kom í ljós við greiningu var að Flórídana er með Facebooksíðu og er þar 

með nærri 900 líkanir, en er nær ekkert notuð. Síðasta færsla sem sett var inn á síðuna var í 

júní 2012 og er prófílmynd síðunnar af Vítamínsafanum sem er ekki lengur í framleiðslu. 

Facebook er tilvalin leið til að byggja upp ímynd og ná betur til settra markhópa. Lagt er til að 

sér Facebooksíða verði sett upp fyrir Virkni, til að búa til skilgreningu á milli safana á ódýran 

máta. Þá er einnig lagt til að markhópur heimilis- og virknissafana verði sitt hvor, því ef 

markhópurinn er vel skilgreindur er auðveldara að ná til hans með sér útbúnum auglýsingum 

og skilaboðum. Þá er einnig lagt til að ráða inn einstakling sem sér sérstaklega um 

virknissafana og einblínir eingöngu á þá. Sá einstaklingur gæti þá einnig séð um 

Facebooksíðu Flórídana og heimasíðu þeirra sem einnig er ráðlagt að laga, því mikilvægt er 

að vera sýnilegur á vefmiðlum, því þar leita viðskiptavinir að upplýsingum um vöruna. 

Það er einnig mjög mikilvægt að stjórnendur fylgist með nýjungum í tækni og 

samfélagsmiðlum svo þeir detti ekki aftur úr og reyni ávallt að vera fremstir í röð þegar kemur 

að sýnileika í hinum stafræna heimi. Með því að fylgja þessu eftir yrði Flórídana strax 

sýnilegri á vefmiðlum landsins sem mundi skapa mikið forskot. 

8. Lokaorð 

Aðaltilgangur þessarar skýrslu var að útbúa vörumerkjarýni fyrir Flórídana og rannsaka 

persónuleika vörumerkisins frá sjónarhóli neytenda. Gerðar voru tvær rannsóknir, eigindleg 

og megindleg og kom í ljós að persónuleiki Flórídana er skýr í huga neytenda og Flórídana 

sker sig út frá öðrum samkeppnisaðilum.  

Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar voru mjög skýrar og sýndi fram á að neytendur 

þekkja allir Flórídanavörumerkið og hafa nær allir svipaðar skoðanir um persónuleika þess. 

Það er, Flórídana er ferskur og sumarlegur drykkur. Þá kom jafnframt í ljós að niðurstöðurnar 

eru jákvæðar, því stjórnendur vörumerkisins eru með skýra stefnu um skilaboð vörumerkisins 

sem skilar sér til neytenda. Höfundur fékk mikil viðbrögð frá þátttakendum rannsóknar I, 

bæði jákvæð og neikvæð en ástæðan fyrir neikvæðri gagnrýni gæti verið sú að neytendur 

skilja ekki endilega hvernig vörumerki getur verið með persónueinkenni eins og „ferskt“ eða 
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„nútímalegt“. Það getur auðvitað sett ákveðna gagnrýni um það hvort persónuleikinn sé í raun 

hægt að rannsaka á þennan máta, en það var ástæða höfundar fyrir eigindlegu rannsókninni, til 

þess að fá skýrari svör frá neytendum. Það var mjög skemmtilegt að fá svör neytenda og voru 

niðurstöðurnar langt umfram vonir, því úrtakið var stórt og greining á niðurstöðum ákaflega 

skemmtileg. Neytendur voru jafnframt ánægðir að spurðar voru öðruvísi og nýstárlegri 

spurninga í stað þessara týpísku rannsóknarspurninga. Þetta er jú frekar nýstárleg leið til að 

skoða viðhoft almennings á vörumerki og verður þessi leið líklega meira notuð í framtíðinni. 

Við greiningu fyrirtækisins fékk rannsakandi mjög góð viðbrögð og var Halldóra, 

vörumerkjastjóri, einstaklega ánægð með að fá öðruvísi spurningar sem létu hana horfa á 

vörumerkið öðrum augun en hún var vön. 

Í heildina litið var mjög áhugavert að rannsaka persónuleika Flórídana og væri einstaklega 

skemmtilegt að fá niðurstöður úr rannsóknum annarra vörumerkja í safageiranum á Íslandi til 

að gera betur grein fyrir mismuninum á milli vörumerkja og skoða staðsetningu hvers 

vörumerkis í huga neytenda og staðsetja hvert vörumerki fyrir sitt í víddum Aaker (1997). 

Í upphafi ritgerðarinnar var skrifað um hversu óskýrt greiningartól vörumerkjaúttekt er í raun 

og veru væri mjög áhugavert að í framhaldi af þessari ritgerð að rýnt verði dýpra í þetta 

málefni og fengið með sér í lið nokkur fyrirtæki og markaðsstofur til nánari greiningar. 

Höfundur þessarar ritgerðar fann ekki mikið efni um vörumerkjaúttektir á veraldarvefnum og 

gæti það verið efni í stærra verkefni; að greina vörumerkjaúttekt nánar og útbúa einhverskonar 

efnisyfirlit um hvernig eigi að gera svona úttekt með réttri aðferðafræði. 

Höfundur vonast til þess að niðurstöður rannsóknarinnar og vörumerkjarýninnar nýtist 

Flórídana til að bæta heildarímynd vörumerkisins í framtíðinni og jafnframt auka við  

markaðshlutdeildar drykksins. 
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10. Viðaukar 

10.1 Viðauki 1 

 

Mynd 12. Flórídana safarnir á heimasíðu Hagkaupa. 
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10.2 Viðauki 2 

 

Mynd 13. Flórídana og aðrir safar í verslunum Bónusar. 

 

10.3 Viðauki 3 

Spurningar sem stjórnendur voru spurðir að við innri greiningu. 

1. Ef Flóídana væri manneskja, hvaða útvarpsstöð mundi hún hlusta á?   

2. Hvaða bíl mundi hún keyra um á?  

3. Hvaða menntun væri hún með?  

4. Með hvaða flugfélagi mundi hún fljúga?  
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10.4 Viðauki 4 

Síða 1. 

Ágæti lesandi,  

 

Spurningalisti þessi er gerður fyrir B.Sc. lokaverkefni í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík, sem er unnið í 

samstarfi við Flórídana. Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka viðhorf Íslendinga á Flórídana. 

 

Einungis þeir sem þekkja vörumerkið Flórídana eru beðnir um að svara könnuninni, 

Þátttaka er frjáls og þér er að sjálfsögðu heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er eða svara ekki einstaka 

spurningum. Hins vegar vonum við að þú sjáir þér fært að taka þátt og vonum að þú svarir öllum spurningum því 

þannig koma svör þín að mestu gagni. 

Það eru engin rétt eða röng svör við spurningum. 

Ekki er hægt að rekja svörin til einstakra þátttakenda og fullum trúnaði er heitið. Það ætti ekki að taka meira en 5 

mínútur að svara öllum spurningunum. 

 

Takk fyrir. 

 

Síða 2. 

1. Hvert er kyn þitt? 

Karl 

Kona 

 

Síða 3. 

Spurningarnar sem koma hér á eftir eru til greiningar um hvert viðhorf Íslendinga er á Flórídana.  

 

Það er verið að rannsaka persónuleika vörumerkisins sem er safn mannlegra eiginleika sem hægt er að tengja við 

vörumerki. 

2. Hveru sammála eða ósammála ertu að eftirfarandi persónueinkenni eigi við Flórídana? 

2. Hveru sammála eða ósammála ertu að eftirfarandi 
persónueinkenni eigi við Flórídana? 

Mjög 
ósammála Ósammála 

Hvorki 
né Sammála 

Mjög 
sammála 

Heiðarlegt 
     

Óheiðarlegt 
     

Barnvænt/Fjölskyldulegt 
     

Ekta 
     

Falskt 
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2. Hveru sammála eða ósammála ertu að eftirfarandi 
persónueinkenni eigi við Flórídana? 

Mjög 
ósammála Ósammála 

Hvorki 
né Sammála 

Mjög 
sammála 

Glaðlegt 
     

Fjörlegt 
     

Vinalegt 
     

Djarft 
     

Ferskt 
     

Skemmtilegt 
     

Sumarlegt 
     

Svalt 
     

Rólegt 
     

Blíðlegt 
     

Hugmyndaríkt 
     

Nútímalegt 
     

Gamaldags 
     

Traust 
     

Ábyrgt 
     

Áreiðanlegt 
     

Glæsilegt 
     

Nýtískulegt 
     

Heillandi 
     

Kvenlegt 
     

Karlmannslegt 
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2. Hveru sammála eða ósammála ertu að eftirfarandi 
persónueinkenni eigi við Flórídana? 

Mjög 
ósammála Ósammála 

Hvorki 
né Sammála 

Mjög 
sammála 

Hraust 
     

Sterkt 
     

Alvarlegt 
     

Faglegt 
     

Hallærislegt 
     

Frumlegt 
     

Furðulegt 
     

Leiðinlegt 
     

Illskulegt 
     

Hlýlegt 
     

 

Síða 4. 

3. Vinsamlegast skráðu netfang þitt hér að neðan til þess að taka þátt í happdrættinu (ekki skilyrði). 

 

 

Síða 5. 

Takk fyrir þátttökuna. 

10.5 Viðauki 5 

Hér eru niðurstöðurnar úr SPSS fyrir PCA þáttagreininguna. 
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10.6 Viðauki 6 

Hér má skoða niðurstöður eftir snúning með Viramax aðferðinni (e. Viramax rotation). 
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10.7 Viðauki 7 

Spurningar fyrir einstaklingsviðtöl 

Bakrunnsspuringar 

Nafn: 

Aldur: 

Búseta: 

Starf: 

Menntun: 

Stórneytandi (Já/nei): 

Viðhorfsspurningar 

Hvernig, í 3 lýsingarorðum, mundir þú lýsa Flórídana? Afhverju? 

Hvernig myndir þú lýsa ferskleika Flórídana og afhverju? (Hvað er ferskt í þínum huga)  

Hversu sammála eða ósammála varst þú þeirri staðreynd að Flórídana væri sumarlegur 

drykkur?  Afhverju? 

Hvaða safa kaupir þú ef þú kaupir þér safa? Afhvejru? 

Ef ég mundi segja þér að Flórídana væri skemmtilegur og ekta, væriru sammála mér? 

Afhverju/afhverju ekki? 

Ef ég mundi segja þér að Flórídana væri einlægt (sincere), hvað mundir þú halda að það 

þýddi?  

Hver er munurinn á Trópí og Flórídana? 
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- Gæði, innihald, umbúðir, persónuleiki? 

Hvernig upplifir þú þig þegar þú  drekka Flórídana? Líður þér vel, finnst þér þú vera að sýna 

öðrum í kringum sig að þú hugsir um heilsuna? 

Afhverju kaupir þú Flórídana í stað annara safa? 

Hvernig upplifiru þig öðruvísi við að hafa Flórídana við hendina í stað t.d. brazza í glasi? 

 

10.8 Viðauki 7 

Svör einstaklingsviðtala 

Halldór Smárason 

Fyrst var spurt um bakrunnsspurningar, en þær eru ekki birtar hér sérstaklega. 

- Hvernig, í 3 lýsingarorðum, mundir þú lýsa Flórídana? Afhverju? 

Náttúrulegt, því þetta er hreinn ávaxtasafi og enginn viðbættur sykur, hollt því það eru fullt af 

vítamínum í söfunum, litríkt, því umbúðirnar eru litríkar. 

- Utaná söfunum ekki safarnir sjálfir?  

Líka, ég tek samt frekar eftir umbúðunum. 

- Hvernig myndir þú lýsa ferskleika Flórídana og afhvejru? 

Ferskur ávaxtasafi, frískandi að drekka Flórídana. Flórídana eru samt með mjög fjörugar 

umbúðir, þeir meiga eiga það, það er mikið í gangi, svolítið partylegt, ekki of alvarlegir. 

-  Afhvejru mundir þú kaupa þér Flórídana 

Ég kaupi aldrei safa, en ef ég mundi kaupa mér þá mundi ég leita að safa án viðbættum sykri, 

sem hefur gott úrval (ekki bara appelsínu) og sem er með góðar innihaldslýsingar. 

- Hversu sammála eða ósammála varst þú þeirri staðreynd að Flórídana væri sumarlegur 

drykkur? Afhverju? 

Mjög sammála. Litirnir, það er eitthvað við það.. Sumarlegir litir. Því þetta er ekki svart eða 

blátt að brúnt. Afþví maður tengir ávexti við sumar. Flórídana er sumarlegt vegna umbúðana 

og litríkra safa. Umbúðirnar eru litríkar og safarnir líka. Það þýðir samt ekki að ég kaupi 

safann frekar á sumrin, ég drekk aldrei safa.  

- Ef ég mundi segja við þið að Flórídana væri einlægt, hvernig myndir þú skilja það? 

Ég mundi segja að það væri heiðarlegt, ég mundi setja samasemmerki þar á milli. Að þeir 

meini það sem þeir segja. Þeir standa við orðin sín. Ef þú mundir segja mér að Flórídana væri 

einlægt þá mundi ég segja, OK, þá veit ég að ef þeir segjast vera með hreina safa þá treysti ég 

því, þeir eru ekki að setja high fructos cornsyrup í safna eða eitthvað svoleiðis sull í þetta. Ég 

mundi tengja heiðarleika við einlægni.  
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- Finnst þér Flórídana þá einlægt? 

Ég hef enga skoðun á því, en jú afþví það er Íslenskt þá finnst mérr það, það er meiri gegnsæi 

í Íslenskum fyrirtækjum.  

- Hver er munurinn á Trópí og Flórídana? 

Mér finnst fara minna fyrir Trópí, mér finnst Flórídana bara vera miklu miklu sýnilegri vara.  

- Hvar helst?  

Bara allstaðar, í verslunum, sjálfsölum, búðum.  

- Tekuru frekar eftir Flórídana? 

Miklu meira. Eini staðurinn sem ég sé Trópí er bara í sjálfsölum í sundum og íþróttahúsum og 

svolieðis. Finnst ég bara sjá miklu meira af Flórídana.  

- Finnst þér gæðamunur á þeim?  

Nei, ég held þú getir ekki hellt Trópí og Flórídana í sitthvort glasið og spurt mig hvort er 

hvað, en það gæti líka verið vegna þess að ég drekk aldrei svona safa. Ég held það séu komin 

5 ár síðan ég drakk Trópí. Mér finnst Trópí samt of sætur, það er eina sem ég man. 

- Afhverju er Flórídana ferskur og sumarlegur? Þú varst búin að tengja við sumarið útaf 

litunum. 

Afþví maður tengir við ávexti og tengir ávexti við sumar. Heitt úti, maður er þyrstur, tengir 

það við sumar. Það er líka bara þegar líkaminn vill fá eitthvað meira en vatn þegar manni er 

heitt. Þegar ég hugsa um heitt sumar eða að lyggja á sólarströnd þá man ég bara tilfinninguna, 

þorstinn, þá þar maður meira en vatn, þá er ávaxtasafi rosa góður, því það eru elektrólíður í 

því og steinefni og svoleiðis.  

- Eru þá ekki allir safar sumarlegir?  

Jú, það er enginn munur finnst mér.  

- Það er þá enginn munur á t.d Trópí og Flórídana?  

Nei, í rauninni ekki.  

- Eru þá báðir safarnir ferskir?  

Jú, ef þeir eru ekki með viðbættum sykri. Það er ekkert sérstakt við Flórídana sem segjir mér 

að hann sé ferskur annað en að hann er hreinn ávaxtasafi.  

- En er hann þá safi fyrir hverja? Fjölskyldusafi...?  

Hreinn ávaxtasafi, sama hvaða tegund,er fyrir fjölskyldu. Það er bara verðið sem ræður. Ef þú 

ert með 2 hreina appelsínusafa og munar 30kr á líterinn, afhverju ætti ég að kaupa þennan 

dýrari?  

- Hugsanlega einhver ímynd sem þú hefur um safann eða líkar vörumerkið.  
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Það breytir mig engu. Appelsínusafi er bara appelsínusafi. Mér finnst samt Flórídana fínna en 

Trópí. Mér finnst Flórídana mun sýnilegri en mér finnst þeir hafa verið mjög duglegir að 

markaðssetja sig flórídana öðruvísi.. Einusinni var Brazzi útum allt, en núna er það 

einhvernvegin orðið oldschool; eldra fólk eða bara oldschool.  

- Hverjir eru það þá sem drekka Flórídana?  

Ég held það sé lang mest yngra fólk, 16-25 ára, mundi ég halda, afþví hann er svona 

módernískur. Ég mundi segja að Trópí væri fjölskyldulegri. Flórídana meira miðaður á yngri 

hópa. 

- Ef þú héldir á Flórídana út á Laugarvegi, hvernig mundiru fíla þig með hann? Hvernig 

heldur þú að fólk sjái þig? 

Ég mundi segja að það væri munur á því ef ég væri með Flórídana. Þessi gaur er heilsugaur. 

Ég hugsa þannig að ef þú ert með Flórídana, hvort sem þú gerir það meðvitað eða ekki, þá 

ertu að drekka hollt. En það gæti verið útaf heilsusafanum, þar sem eru gulrætur í safanum. 

Það fer algjörlega eftir hvernig Flórídana þú værir með. Ef þú værir með appelsínusafa þá 

mundi engu breyta hvort þú værir með Flórídana eða annan safa, appelsínusafi er bara 

appelsínusafi. Ef þú kaupir Brazza þá finnst mér bara eins og þú hefur tekið hvað sem er úr 

kælinum og ekki pælt í neinu, langaði bara í safa. Flórídana hefur einstaklingnum 

einhverskonar heilsuímynd.  

- Eitthvað að lokum? 

Mér finnst mikill kostur að það sé hægt að loka fernunum, sama hvað þú ert að drekka. Það 

gefur þér líka tækifæri að taka það með þér. Svo finnst mér líka fernurnar með rörinu bara 

fyrir börn, það er eitthvað hallærislegt að vera fullorðin og drekka með röri.  

- Þekkir þú muninn á Flórídana söfunum? 

Ég veit að það er appelsínusafi og heilsusafi, sem er með gulrótum og meiri vítamíni líklega. 

Svo veit ég líka af þessum virkni söfum, en ég veit ekkert hvað einkennir þá.  

- Er samt önnur manneskja sem mundi drekka heilsusafann og virknisafann?  

Nei en það er önnur sem drekkur appelsínusafi og virknissafa. Það væri samt sama 

manneskjan á bakvið engifersafa og heilsusafa, þetta er fólk sem pælir í vítamínum og 

steinefnum en þetta er fólk sem pælir enganvegin í kolvetnum og fattar ekki að það er að 

drekka óheirarlega mikið af sykrum, ávaxtasykrum, sem er stórt vandamál. Og fókusar miklu 

meira á vítamín, steinefni og næringuna sjálfa frekar heldur en næringargildin. Venjulegt fólk 

sem heldur að það sé að hugsa um heilsuna. Fólk sem hugsar um hielsuna drekkur ekki meira 

en 1 glas á dag. 

Appelsínusafa manneskjan er bara hver sem er, mig langar í eitthvað, langar í ávaxtasafa, 

langar ekki í kók og ekki í vatn, þá færðu þér bara einhvern appelsínusafa. Þetta er bara 

einhver, hver sem er, lítill krakki, 70 ára kona, fjölskyldumaður, hver sem er. 

Hér útskýri ég fyrir Halldóri muninn á Virkni og hiemilissöfunum. 
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Þú sérð t.d ekki 20 ára gaur kaupa sér virknisafa. Ég sé fyrir mér svona 28-50ára mömmur 

kaupa sér virknisafa. Ekki kallar, ekki strákar, ekki unglingar. Karlar drekka ekki engifer eða 

grænt te, þeir fá sér bara Red bull eða kaffi. Virknissafarnir eru kvennasafar alla leið. 

Mömmur sérstaklega, og kannski frá háskólaldri og uppúr. Þær hugsa mikið um heilsuna, hún 

hefur trú á að engifer geri eitthvað fyrir sig. Ég hugsa samt: Hahh, manneskja sem heldur að 

hú nsé að frekka eitthvað hollt. Ílla upplýst manneskja, manneskja sem vil láta halda að hún sé 

heilsufrík en er í raun að drekka nákvæmlega sama og manneskjan með kókglasið, nema með 

vítamínum. Frá næringargildum séð er þetta nákvæmlega jafn mikið af kolvetnum og sykrum 

og kókið. 

 

Jóhann Örn Guðmundsson 

Fyrst var spurt um bakrunnsspurningar, en þær eru ekki birtar hér sérstaklega. 

- Þú segist vera stórneytandi af Flórídana? 

Já, mikill stórneytandi Flórídana, mérfinnst heilsusafi svo góður, ég drekk ekkert annað en 

heilsusafa ef ég drekk safa. Mér finnst hann svo góður á bragðið, ég veit ekkret hvað hann 

kostar, mér finnst hann bara svo góður á bragðið, er svo ferskur og eitthvað. 

- Í 3 lýsingarorðum ,hvernig mundiru lýsa Flórídana? 

Sumarlegur, ef það er lýsingarorð, held það sé útaf auglýsingunum, þær eru svo sumarlegar. 

Auglýsingin þar sem Flórídana er fast á skjánum og það snýst allt í kringum það gerist á 

sumrin, en samt drekk ég alveg Flórídana á veturna líka, það er samt eitthvað sumarlegt við 

það.  

Appelsínugulur, nei ég veit ekki, hollur, kannski því han heitir heilsusafi. Og góður, finnst 

hann svo góður á bragðið. 

- Er Flórídana sumarlegri en aðrir safar? 

Já, ég mundi segja það, það er smá liturinn í honum mundi ég segja, helst á safanum sjálfum, 

mér finnst dökki liturinn í Flórídana, samanborið við ljósa litinn hjá Trópí svona sumarlegri, á 

veturna þá tengir maður við  svona fölt yfirlit, allt svon ahálf litarlaust. En eins og Tropi er 

svona ljós gulur og með engu contrasti en Flórídana er svona geðveikt sterkur litur, þá hugsar 

maður litríkari tíma eins og þegar blómin eru að blómstra, sumar.  

- Þegar þú segjir ferskt, hvað meinaru með fersku? 

Svalar þorsta vel, hann er einstaklega ferskur.  

- Ef ég mundi segja þér að Flórídana væri skemmtilegur og ekta, væriru sammála mér? 

Afhverju? 

Já, ég væri sammála þér. Það er líklega útaf auglýsingunum, allir voðalega glaðir og 

skemmtilegt þegar þeir drekka safann í auglýsingunum. Ekta því hann heilsusafi, þykkur og 

góður, ég bara veit það ekki, en ég er sammála því að hann sé ekta. 
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Einlægni? 

Í þessu tilfelli mundi ég segja að einlægt væri að hann væri í raun hollur, hann væri 

heiðarlegur. 

- Munurinn á trópí og Flórídana? 

Mér finnst aldinkjötið í trópí ógeðslega gott, en mér finnst heilsusafinn mun girnilegri þegar 

maður horfir á hann, útlitið heillar mig. Reyndar finnst mér nýkreistur Trópí alveg ótrúlega 

góður, ef ég ber þá saman þá finnst mér þetta bæði jafn gott.. Tappin á Flórídana flöskunni er 

ótrúlega erfitt að opna, maður þarf oft að vra eitthvað massatröll til að opna þessar litlu.  

- Munurinn á persónuleikanum? 

Ég hef bara eginlega enga ímynd á trópí, ég hugsa bara um appelsínur. En þegar ég hugsa um 

Flórídana þá hugsa ég miklu meira, ég hugsa skemmtun, sumar og ferskleiki. Flórídana er 

með talsvert sterkari ímynd en Trópí. Ég hef ekkert séð neinar auglýsingar með Trópí sem 

sýnir mér einhverja ímynd, bara appelsínur. 

- Upplifiru þig öðruvísi þegar þú drekkur Flórídana? 

Neii, ég hugsa ekkert um hvað fólki finnst um mig, svo ég pæli ekkert í því að kaupa mér 

Flórídana bara af því hann tónar við skónna mína. Þetta er ekkert fasionstatement hjá mér eða 

eitthvað. Ég kaupi hann bara því mér finnst hann góður á bragðið annars mundi ég ekki kaupa 

hann. 

- Upplifiru þig þá ekkert öðruvísi hvort þú sért með glas af Brazza eða Flórídana? 

Nei, skiptir mig engu máli, má vera hvað sem er, kók, djús, vatn, fer bara eftir hvað ég er að 

borða, ég borða samt ekkert með djús ef ég pæli í því, ég nota hann frekar sem millimál. Ég 

fæ mér voða sjaldan kvöldmat með djús, þó það sé til djús. 

- Eitthvað sem þig langar að bæta við? 

Neii, ekkert endilega, ekki nema að ég er núna búin að átta mig á því að Trópí eru ekkert að 

standa sig rosalega vel í markaðssetningu miðað við Flórídana.  

Steinvör Gísladóttir 

Steinvör, þú kaupir Flórídana einstöku sinnum.. Hvernig myndir þú lýsa Flórídana í 3 orðum? 

- Flottur á litinn, hollur – afþví að hann er 100% hreinn safi og góður. 

Hversu sammála eða ósammála varst þú þeirri staðreynd að Flórídana væri sumarlegur 

drykkur? Afhverju? 

- Mjög sammála því, liturinn á honum, safanum sjálfum, gulur, appelsínugulur, bara 

liturinn á safanum sjálfum. 

Er hann þá sumarlegri en aðrir safar? 

- Já, því mér finnst það passa svo vel við nafnið, minnir mig á Flórída og gott veður. 
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Hvað með auglýsingarnar, hafa þær haft einhver áhrif helduru? 

- Neei, ég held ekki. Finnst hann bara vera sumarlegur að sjá. 

Hvaða safa frá Flórídana kaupir þú helst? 

- Ég kaupi heilsusafann, mér finnst hann mjög góður en ég kaupi hina alla líka 

Ef ég mundi segja þér að Flórídana væri skemmtilegur, væriru sammála mér? Afhverju? 

- Já, ég væri sammála því, hann minnir mig á tívolí, eitthvað gaman. 

Ef ég mundi segja þér að Flórídana væri ekta, væriru sammála mér? Afhverju? 

- Já, því hann er 100% hreinn, ég treysti því. 

Ef ég mundi segja við þið að Flórídana væri einlægt, hvernig myndir þú skilja það? 

- Traustur, maður getur treyst á hann, að kaupa hann. 

Hefuru einhverja skoðun á ímynd Trópí?  

- Hann er ekki svona sumarlegur eins og Flórídana. Ég held að hann sé ekki eins, 

Flórídana á svona meiri sess,, það er erfiðara að lýsa Trópí, Flórídana er líka eldra en 

Trópí, hann á dýrpi rætur í ímynd fólks. 

Afhverju er Trópí ekki jafn sumarlegur og Flórídana? 

- Hann minnir mig á rigningu, tropical er regnskógarsvæði, svo ég tengi ekki hann eins 

við sumarið.  

Hvernig upplifiru þig öðruvísi? 

- Ég hef enga skoðun á því í rauninni. Ég veit samt að þetta er heilsudrykkur. 

Drekkuru meira af söfunum á sumrin? 

- Já ég geri það, sérstaklega útaf litunum held ég, eins og með Epli þá tengi ég þau 

frekar við jólin. Flórídana er samt alveg snilldar merki, það er svo misjafnt eins og 

með alla ávaxtasafa og ert á hóteli og færð þér morgunmat, þá er safinn bara í vél, þá 

ertu ekkert að pæla í því hver hann er.. en á Íslandi finnst mér það eitthvað öðruvísi, ég 

hugsa hvað ég kaupi þegar ég kaupi mér safa. 

Hvenær drekkuru Flórídana? 

- Ég drekk það helst í millimáli eða með morgunmat, aldrei með öðrum mat. 

Eitthvað að lokum? 

- Ég veit það ekki, hann er bragðgóður, hann svalar þorsta og er frískandi. 
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María Björk Ásbjörnsdóttir 

Hvernig myndiru í þrem lýsingarorðum lýsa Flórídana? 

- Mjög góður 

Hvaða finnst þér sérstakt við vörumerkið? Hvað tengiru við það? 

- Þetta er búið að vera mjög lengi til, ég man það alveg síðan börnin mín voru lítil, og 

mér finnst einstaklega góður, í litlu, þessi með "tæjunum" í, kaldur - Í minningunni, 

ískalt, ótrúlega gott, með tæjum í. - Hollt, sól og gott. 

Afhverju hollt? 

- Afþví að hann er e-rnvegin svo bragðsterkur.. Ekki sykurvatnsbragð eins í sumum 

öðrum, maður trúir því að hann sé ekta, eða meirihlutinn sé alvöru. 

Og þú sagðir sól, afhverju? 

- Það er bara útaf auglýsingunum, alveg pottþétt útaf augl. 

Er sól í augl. ?  

- Ég man ekkert eftir því, ég man ekki hvernig augl. voru - en ég tengi þetta bara við 

sól, svalandi, appelsínur, sem vaxa við miðjarðarhafið og afríku, þar sem er heitt og 

haf við landið.. 

Þannig þú tengir flórídana við appelsínusafa? 

- Já, eða við appelsínur, eða já..  

En ekki endilega hina blönduðu safana þeirra? Heilsusafana, þessa appelsínugulu t.d.? 

- Nei, ég hef bara ekkert keypt hann, ég kaupi mér svo mikið sjaldnar svona safa núna, 

útaf glerungurinn eyðist.. Kaupi hann mikið sjaldnar í dag heldur en t.d. þegar börnin 

mín voru lítil 

Ef ég myndi segja að Flórídana væri ferskt, hvað þýðir það fyrir þér? 

- Nýr. Nýr og jafnvel ungur.  

Ertu sammála eða ósammála þeirri staðreynd að Flórídana sé sumarlegur? 

- Ekkert endilega sérstaklega sumarlegur, en ég kaupi hann helst á sumrin. 

Það er ekkert sérstakt sem þú tengir Flórídana við sumar? 

- Jú, ég tengi hann við sólina eins og ég sagði áðan útaf sumrinu. Hann er mest svona 

orginal, finnst mér. 

Hvaða safa kaupiru helst? 

- Trópí og Flórídana kaupi ég helst, appelsínu. 

Afhverju kaupiru Trópí? 
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- Sömu ástæður, hann er góður og ferskur. 

Kaupiru frekar appelsínusafa vs. blandaða? 

- Já, alltaf.  

Ef ég myndi segja að Flórídana væri skemmtilegur, væriru sammála? 

- Tengi það ekki endilega saman, frekar að hann væri ekta. 

En ef ég myndi segja að Flórídana væri einlægur, hvað helduru að það þýði? 

- Mér finnst eiginlega ekki hægt að nota þetta yfir safa, frekar sem þú notar þetta yfir 

persónur. 

Treystiru vörumerkinu? 

- Já, ég treysti því að það séu réttar uppl. Já, heiðarleiki í auglýsingum og í framleiðslu. 

Hver munurinn á Trópí og Flórída? 

- Ég get varla svarað því, tvö mismunandi vörumerki - Ekkert sem skilur sérstaklega að, 

ekki með sterka skoðun á þessu. 

Tengiru þá líka Trópí við sumar? 

- Já,  ég geri það reyndar líka. 

Það er frekar að þú kaupir safann afþví að það minnir á sumarið? 

- Já, gæti verið en það er líka vegna hollustu, ég kaupi þetta alltaf þegar ég er að fara í 

langar göngur, til að borða næsta morgun. 

Upplifir þú þig á einhverrn sérstakan hátt þegar þú ert með þetta í hendinni?  

- Upplifi að ég hafi keypt góða vöru, ég veit að þetta er góð vara afþví að þetta er dýr 

vara, og ég tel mig vera að borga meira fyrir betri vöru. Ég pæli aldrei í því hvernig 

annað fólk horfir á mig með þessa vöru. 

Ef þú sérð e-rn annan með Flórídana? 

- Jú þá hugsa ég, gott val. Afþví að ég er sammála. 

Segjum að þú værir með Flórídana og svo Brazza. 

- Nei, ég myndi ekki vilja Brazza, það er smá vatnsbragð af honum, hann er ekki vondur 

en virkar 20-25% vatnsblandaður. 

Hvern sérðu fyrir þér drekka Flórídana? 

- Fólk eins og mig, ég held að ungt fólk með mörg börn, og minna á milli handanna 

kaupi hann ekki, of dýr. Frekar að fólk í betri stöðu sem kaupi hann. Afhverju ættu þau 

með lítið á milli handana að kaupa einn Flórídana ef þau geta keypt sér tvo Brazza? 

Þekkiru muninn á Flórídana vörunum?  
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- Nei, ég man eftir e-rjum suðrænum safa sem er með e-rjum spes ávöxt, passion fruit.  

Hefuru heyrt um virknisafa? 

- Nei. 

Aðalsteinn Jónsson 

Hvernig myndiru í þrem lýsingarorðum lýsa Flórídana? 

- Sjúklega góður, hollur og frábær og ferskur og góður á bragðið. 

Afhverju er Flórídana ferskt? 

- Maður finnur það bara þegar maður drekkur hann.  

Myndiru segja að Flórídana væri sumarlegt? 

- Já, klárlega. 

Afhverju? 

- Þetta eru bara bestu íslensku safarnir, þetta er bara sumar í flösku. 

Og þú kaupir hann semsagt oft? 

- Já, reglulega.  

Afhverju? 

- Afþví að þetta er bara besti íslenski/blandaði safinn sem þú getur fengið, sérstaklega 

heilsusafinn. Ég hef samt aldrei keypt mér appelsínusafann, drekk þá ekki.  

Kaupiru þá Trópí frekar ef þú kaupir appelsínusafa? 

- Neei, ég kaupi mér bara ekki appelsínusafa. Finnst flest allt annað betra. 

Er Flórídana skemmtilegur? 

- Já, ég lifna bara allur við þegar ég drekk Flórídana. 

Afhverju? 

- Aj, hann er það bara. Finnst í lagi að hann sé í plastflöskum. 

E-ð í sambandi við litina eða auglýsingar? 

- Sko, ég veit ekkert um auglýsingarnar. Hann selur sig klárlega sjálfur. 

Og þú treysti því hvað stendur á honum? 

- Já, ég treysti því, klárlega heiðarlegur. 

Hver er munurinn á Trópi og Flórídana? 

- Sko.. Flórídana er bara betri. 
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Bragð? 

- Já, betri á bragðið. 

Persónan sem drekkur Flórídana vs Trópí, er einhver munur á þeim? 

- Það held ég ekki, nei. Hvort tveggja hollt dæmi, betra en kók auðvitað þótt það sé 

mikill sykur í þessu en nei, ekki munur þannig séð. 

Þannig sú manneskja er frekar að hugsa um heilsuna? 

- Já, amk hugsar um hana til hliðar. Mikið hollara auðvitað heldur en kók eða gos eða 

heitt kakó. Ég hugsa mér frekar djús heldur en kók. Ég er meiraðsegja búin að skipta 

út kóki fyrir mjólk þegar ég fæ mér pizzu. 

Upplifir þú þig sem e-rja týpu þegar þú drekkur FLórída? 

- Mér líður bara vel að drekka hann. Verð bara að passa mig að drekka ekki of mikið af 

honum í einu. 

Finnst þér þú vera að segja öðrum í kring e-ð um þig þegar þú drekkur Flórídana? 

- Frekar heldur en að vera með kók já *talar um hvað hann drekkur í staðinn fyrir gos* - 

talar ekki um neitt tengt spurningunni sjálfri beint. 

Er Brazzi óhollari en Flórídana? 

- Ég veit ekkert um það sko. Ég veit bara að Flórídana er svona hollur og ferskur. Ég 

þekki ekkert aðra safa neitt. 

Þannig þú ert Flórídana stórneytandi? 

- Já klárlega, kaupi bara Flórídana. Hann er bara súper góður. 

Iðunn Jónasardóttir 

Hvernig, í 3 lýsingarorðum, mundir þú lýsa Flórídana? Afhverju? 

- Bragðgóður, ferskur og sumarlegur. 

Hvernig myndir þú lýsa ferskleika Flórídana og afhverju? (Hvað er ferskt í þínum huga) 

- Ég veit ekki, þetta eru bara fyrstu orðin sem koma upp í hug minn. 

Hversu sammála eða ósammála varst þú þeirri staðreynd að Flórídana væri sumarlegur 

drykkur?  Afhverju? 

- Létt og bragðgott þar sem að drykkkurinn er ferskur og góður kaldur. Ég er sammála 

um að Flórídana sé sumarlegur drykkur þar sem að bragðið er létt og ferskt sem er 

eitthvað sem manni langar í á sumrin. 

Hvaða safa kaupir þú ef þú kaupir þér safa? Afhvejru? 

- Engifersafann þar sem mér finnst hann léttastur og bragðbestur. 
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Ef ég mundi segja þér að Flórídana væri skemmtilegur og ekta, væriru sammála mér? 

Afhverju/afhverju ekki? 

- Já hví ekki, hann er allavega eins skemmtilegur og drykkir geta verið. 

Ef ég mundi segja þér að Flórídana væri einlægt (sincere), hvað mundir þú halda að það 

þýddi? 

- Ég bara veit ekki alveg, finnst það kannski beint ekki vera í samræmi við drykk, en 

kannski bara að þeir seú ekki að ljúga til um innihaldið? Að þeir séu heiðarlegir. 

Hver finnst þér vera munurinn á Trópí og Flórídana? 

- Mér finnst Trópí klassískur enda er besti appelsínusafinn frá þeim en svo eru aðrir 

safar sem mér finnst Flórídana mikið betri, hef ekki spáð í innihaldunu í hvorugum 

þeirra í raun, það er stundum óþæginlegt að opna flöskurnar frá Flórídana, báðir 

sumarlegir drykkir og svalandi en þoli kannski ekki alltaf við Trópí hvað þeir eru 

þykkir. 

Eru báðir safarnir semsagt sumarlegir? 

- Já mér finnst það, en mér finnst Flórídana sumarlegri því hann er léttari 

Hvernig upplifir þú þig þegar þú  drekka Flórídana?  

- Ef ég er þyrst og vantar eitthvað svalandi þá vel ég Flórídana og er mjög ánægð með 

þá tilfinnigu. Ég hugsa samt ekkert sérstaklega um það. 

Upplifiru þig ekkert öðruvísi þegar þú drekkur Flórídana frekar en t.d. Brazza í glasi? 

- Nei, í raun ekkert öðruvísi, veit bara að ég er með góðann drykk í hendi  

Afhverju kaupir þú þá Flórídana í stað annara safa? 

- Ég kaupi Flórídana útaf engifer drykknum og finnast safarnir frá Brazza og Trópi 

stundum svo þykkir að mig langar ekkert í þá. 

 

 


