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Formáli 

Ritgerð þessi er meistaraverkefni í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við Viðskipta-

fræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Auður Hermannsdóttir aðjunkt og 

þakka ég henni fyrir gott samstarf. Ég vil ennfremur þakka Joaquim Armeso Nuevo og 

Maríu Rán Guðjónsdóttur fyrir þýðingu og yfirlestur á spurningalista og starfsmönnum 

Íslandsstofu fyrir liðsinni og styrk vegna könnunar á Spáni. Þá þakka ég Karli Hjálmars-

syni fyrir góð ráð og hjálpsemi, sem og öllum viðmælendum. Sérstakar þakkir færi ég svo 

Friðriki Eysteinssyni, fyrrverandi aðjunkt, fyrir ómetanlega aðstoð og ábendingar við 

gerð þessa verkefnis. Að lokum færi ég fjölskyldu minni þakkir fyrir hvatningu og þolin-

mæði. 

Það er von mín að þetta verkefni gagnist íslenskum fyrirtækjum sem stunda útflutn-

ing á saltfiski til Spánar og verði til að opna augu þeirra fyrir mikilvægi stefnumiðaðrar 

vörumerkjastjórnunar. Ég hef trú á að verkefnið geti einnig nýst fyrirtækjum sem flytja 

út íslenskan saltfisk til annarra markaðssvæða, sem og sjávarútvegsfyrirtækjum á öðrum 

sviðum.   
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Útdráttur 

Íslendingar hafa verkað og flutt út saltfisk allt frá því á 18. öld. Frá upphafi hefur Spánn 

verið meðal allra mikilvægustu markaðssvæða fyrir íslenskan saltfisk. Samdráttur hefur 

verið í sölunni til Spánar á síðustu árum og áratugum og er skýringanna m.a. að leita í 

breyttum neysluvenjum og minni kaupmætti neytenda. Þrátt fyrir mikilvægi útflutnings 

á saltfiski til Spánar er höfundi ekki kunnugt um neinar íslenskar rannsóknir, sem gerðar 

hafa verið á síðustu árum, á því hvernig staðið hefur verið að vörumerkjastjórnun í 

tengslum við þennan útflutning eða um kannanir meðal neytenda á markaðinum á 

víddum vörumerkjavirðis.  

Í þessu meistaraverkefni er gerð þrískipt rannsókn. Í fyrsta lagi er aflað upplýsinga 

meðal sex útflytjenda á íslenskum saltfiski til Spánar um markaðstefnu og skilgreiningu 

þeirra á keppinautum. Í öðru lagi er gerð innri vörumerkjarýni þar sem kannað er 

hvernig sömu útflytjendur hafa beitt verkfærum stefnumiðaðrar vörumerkjastjórnunar. 

Þriðji og síðasti hlutinn felst síðan í ytri vörumerkjarýni þar sem gerð er könnun meðal 

neytenda á Spáni, annars vegar um vitund og ímynd íslensks saltfisks og helstu keppi-

nauta hans og hins vegar um atferli þeirra, s.s. varðandi tíðni og tilefni neyslu á 

gæðasaltfiski. 

Helstu niðurstöður rannsóknar höfundar eru þær að markaðsstefna útflytjenda á 

saltfiski til Spánar er mjög óskýr og þeir beita hugmynda- og aðferðafræði stefnumið-

aðrar vörumerkjastjórnunar að mjög takmörkuðu leyti. Val á vörumerkjaauðkennum er 

einsleitt, samval markaðsráða er ómarkvisst og hugrenningatengsl annarra eru fábrotin. 

Ytri rýnin bendir m.a. til þess að vitund og ímynd íslensks saltfisks á Spáni sé mismun-

andi eftir því á hvaða aldri neytendurnir eru. Þannig er vitundin mest og ímyndin skýrust 

meðal þess hóps sem er 50 ára og eldri, auk þess sem sá hópur neytir oftast saltfisks.  

Meðal þess sem höfundur leggur til er að stjórnendur vörumerkja íslensks saltfisks 

velji markhóp sinn í samræmi við niðurstöður ytri rýninnar. Þá er lögð til endurstað-

færsla fyrir íslenskan saltfisk á Spáni þar sem bæði er lögð áhersla á vörutengda og 

vörumerkistengda þætti. Auk þess er lagt til að stjórnendurnir taki upp hugmynda- og 

aðferðafræði stefnumiðaðrar vörumerkjastjórnunar og endurskoði m.a. val á vöru-

merkjaauðkennum og samval markaðsráða.  
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1  Inngangur 

Stefnumiðuð vörumerkjastjórnun (strategic brand management) leggur til leiðir til að 

auka virði vörumerkja (brand equity) og felst m.a. í því að skipuleggja og innleiða 

markaðsaðgerðir til að byggja upp, mæla og viðhalda vörumerkjavirðinu (Keller o.fl., 

2008). Þegar fyrir liggur skýr markaðsstefna má beita verkfærum vörumerkjastjórnunar 

til þess að hafa áhrif á víddir vörumerkjavirðisins, þ.e. ná meiri vörumerkjavitund og 

styrkja ímyndina með því að ýta undir sterk, jákvæð og einstök hugrenningatengsl í huga 

markhópsins. Þessi uppbygging á víddum vörumerkjavirðisins leiðir síðan til ávinnings 

fyrir fyrirtæki í formi aukinnar framlegðar og/eða aukningar á seldu magni af vörumerk-

inu (Aaker, 1991; Keller, 1993).  

Nota má vörumerkjarýni (brand audit) til þess að meta stöðu vörumerkja og hvernig 

til hefur tekist við að byggja upp virði þeirra. Með þessari rýni er annars vegar skoðað 

hvernig staðið hefur verið að vali vörumerkjaauðkenna, samvali markaðsráða og hug-

renningatengslum annarra en hins vegar er kannað hver vitund markhópsins er um 

vörumerkið og hvaða ímynd hann hefur af því í huga sér. Niðurstöður rýninnar má síðan 

nýta til að fínstilla eða gera veigameiri breytingar á einhverjum þeirra þátta sem til skoð-

aðir voru (Keller,  Apéria og Georgson, 2008). 

Íslendingar hafa verkað og flutt út saltfisk allt frá því á 18. öld. Frá upphafi hefur 

Spánn verið meðal allra mikilvægustu markaðssvæða fyrir íslenskan saltfisk. Samdráttur 

hefur verið í sölu á saltfiski til Spánar á síðustu árum og áratugum og er skýringanna 

m.a. að leita í breyttum neysluvenjum og minni kaupmætti neytenda (Kristín Þórarins-

dóttir,  Páll G. Pálsson og Steingrímur Arason, 2012). Þrátt fyrir mikilvægi útflutnings 

saltfisks til Spánar er höfundi ekki kunnugt um að neinar íslenskar rannsóknir hafi verið 

gerðar á því á síðustu árum hvernig staðið hefur verið að vörumerkjastjórnun í tengslum 

við þennan útflutning eða gerðar kannanir meðal neytenda á markaðinum á víddum 

vörumerkjavirðis. Með þessari rannsókn höfundar er ætlunin að bæta að einhverju leyti 

úr þessum þekkingarskorti.  

Rannsóknin skiptist í þrjá megin hluta. Sá fyrsti felst í því að afla upplýsinga meðal sex 

útflytjenda á íslenskum saltfiski til Spánar um markaðstefnu og skilgreiningu þeirra á 

keppinautum. Í öðru hluta er kannað hvernig sömu útflytjendur hafa beitt verkfærum 

stefnumiðaðrar vörumerkjastjórnunar. Í lokahlutanum er síðan gerð könnun meðal 
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neytenda á Spáni, annars vegar um vitund og ímynd íslensks saltfisks og helstu keppi-

nauta hans og hins vegar um atferli þeirra, s.s. varðandi tíðni og tilefni neyslu á 

gæðasaltfiski. 
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2  Íslenskur saltfiskur á Spáni   

Íslendingar hafa flutt út saltfisk með skipulögðum hætti allt frá því á 18. öld. Frá upphafi 

hefur Spánn verið meðal allra mikilvægustu markaðssvæða fyrir íslenskan saltfisk. Sam-

dráttur hefur verið á sölunni til Spánar á síðustu árum og áratugum og er skýringanna 

m.a. að leita í breyttum neysluvenjum og minni kaupmætti neytenda.  

2.1  Saltfiskverkun á Íslandi 

Verkun á saltfiski hefur verið stunduð á Íslandi frá því á 17. öld og skipulega hefur verið 

staðið að útflutningi á honum frá því á 18. öld (Kristín A. Þórarinsdóttir o.fl., 2012). 

Þegar kom fram á 19. öldina var saltfiskur orðin ein mikilvægasta útflutningsvara Íslend-

inga. Með framförum og þróun á aðferðum við veiðar, vinnslu og flutning jókst sam-

keppni saltfisksvinnslunnar við aðrar vinnsluaðferðir og þegar leið á 20. öldina dró 

verulega úr útflutningi saltfisks. Engu að síður er útflutningur á saltfiski enn mikilvægur 

þáttur í útflutningi sjávarafurða frá Íslandi. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands 

(2013) voru saltaðar fiskafurðir um 11% af heildarverðmæti útfluttra sjávarafurða frá 

Íslandi á árinu 2012.  

Á síðustu áratugum hefur orðið mikil þróun í vinnslu á saltfiski og stöðugt unnið að 

því að auka gæði vörunnar, m.a. með bættri meðferð hráefnisins og aðferðum við 

verkun. Með tilkomu kvótakerfisins var auk þess farið að skipuleggja veiðar í meira mæli 

útfrá markaðsforsendum (Erla Ó. Pétursdóttir, 2011). Þannig var sjósókn m.a. löguð að 

því á hvaða árstíma eftirspurnin væri mest. Flest stærstu fyrirtækin á sviði saltfisks-

verkunar á Íslandi eru einnig útgerðarfyrirtæki og hafa þau því fulla stjórn á vinnslu-

ferlinu, allt frá veiðum og þar til varan fer á markað. Þetta atriði er talið skipta sköpum 

fyrir gæði þess saltfisks sem framleiddur er á Íslandi og eitt af lykilatriðum þess sam-

keppnisforskots sem Íslendingar hafa gagnvart Norðmönnum, einum helsta keppinauti í 

sölu á saltfiski til Spánar (Kristín A. Þórarinsdóttir, Björkevoll og Sigurjón Arason, 2010).  

2.2  Markaðurinn á Spáni  

Rík hefð er fyrir neyslu á saltfiski á Spáni og má rekja saltfiskverkun þeirra allt aftur til 

15. aldar þegar spænskir fiskimenn veiddu þorsk í Norður-Atlantshafi, söltuðu hann og 

fluttu þannig til Spánar (Seguí og Alba, 2012). Saltið gaf fiskinum þetta einstaka bragð, lit 

og lykt sem síðan þá hefur verið eftirsóknarvert á Spáni og víðar um heim. 
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Spánverjar fullnægja ekki eftirspurn eftir saltfiski á heimamarkaði nema að mjög litlu 

leyti með sinni eigin framleiðslu (bacalao nationale) og því þurfa þeir að treysta á inn-

flutning, sérstaklega frá Íslandi og Noregi (Seguí og Alba, 2012). Mest er flutt inn af 

blautverkuðum saltfiski, en hann þykir skila þeim gæðaþáttum sem spænskir neytendur 

kunna best að meta, en það eru hvítur litur fisksins og þykkt. 

Neysluvenjur Spánverja hafa tekið miklum breytingum á síðustu árum og áratugum 

og hefur m.a. dregið úr neyslu þeirra á saltfiski (Seguí og Alba, 2012). Neytendur gefa sér 

skemmri tíma til að matreiða og vilja því t.d. síður þurfa að útvatna saltfisk þegar heim 

er komið. Þetta hefur m.a. leitt til þess að sala á léttsöltuðum fiski hefur aukist mikið á 

síðustu árum og að einhverju leyti á kostnað hefðbundins saltfisks. Erfitt efnahagsástand 

á Spáni síðustu ár hefur ennfremur haft áhrif á sölu saltfisks þar sem neytendur hafa 

leitað frekar í ódýrari fiskafurðir eða aðra vöruflokka. Samhliða breyttum neysluvenjum 

hefur sérverslunum með saltfisk fækkað og sala vörunnar færst í auknum mæli inn í 

stórmarkaðina (Seguí og Alba, 2012). 

2.2.1  Útflutningur á íslenskum saltfiski til Spánar  

Spánn hefur um langa hríð verið mikilvægasti markaðurinn fyrir íslenskan saltfisk, bæði 

með tilliti til magns og þess verðs sem fengist hefur fyrir vöruna. Á árunum 1932-1993 

hafði Sölusamband íslenskra fiskframleiðenda (SÍF) sérleyfi á sölu á öllum saltfiski frá 

Íslandi og kynnti hann á Spáni undir sameiginlega vörumerkinu „Bacalao Islandia“.  

Frá því að útflutningur á saltfiski var gefinn frjáls árið 1993 hafa fjölmargir smærri og 

stærri aðilar flutt út saltfisk til Spánar undir eigin vörumerkjum. Þau fyrirtæki sem starfa 

á þessum markaði eru allt frá því að vera lítil fjölskyldufyrirtæki í það að vera stór sjávar-

útvegsfyrirtæki á íslenskan mælikvarða. Flest fyrirtækin selja vöru sína til Spánar í gegn-

um milliliði á markaðinum en dæmi eru um að stærri fyrirtæki séu þar með starfs-

stöðvar. 

Nær allur saltfiskur sem Íslendingar flytja til Spánar er blautverkaður, annars vegar 

heill og flattur en hins vegar fiskflök (Hagstofa Íslands, 2013). Útflutningur til Spánar var 

41,9% af heildarmagni útflutnings Íslendinga í þessum vöruflokki á árinu 2012 og 43,2% 

af heildarverðmæti. Mest af saltfiskinum er unninn úr þorski og nam verðmæti hans að 

meðaltali um 91% af heildarverðmæti þess saltfisks sem fluttur var til Spánar á árunum 
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2010-2012 (Hagstofa Íslands, 2013). Þegar talað er um saltfisk í þessari ritgerð hér eftir 

er átt við blautverkaðan saltfisk úr þorski. 

Sterkustu markaðssvæði fyrir íslenskan saltfisk á Spáni eru Katalónía og Baskahéruð-

in, en einnig eru svæði eins og Galesía og Valensía mikilvæg (Seguí og Alba, 2012). 

2.2.2  Útflutningstölur frá Íslandi og Noregi 

Helsti keppinautur íslensks saltfisks með tilliti til magns útflutnings til Spánar er norskur 

saltfiskur, en áætla má að 65-70% af þeim saltfiski sem fluttur er inn til Spánar komi frá 

Íslandi og Noregi (Seguí og Alba, 2012).  

Heildarmagn saltfisks sem flutt var frá Íslandi til Spánar dróst saman um 8,1% frá 

árinu 2010 til ársins 2012 (Hagstofa Íslands, 2013) en á sama tímabili jókst útflutningur á 

saltfiski frá Noregi til Spánar um 5,8% (Norges sjømatråd, 2013), sjá nánar í töflu 1. 

Tafla 1. Heildarmagn útflutnings á saltfiski til Spánar (í þús. kg.) (Hagstofa Íslands, 2013; 

Norges sjømatråd, 2013) 

Ár Ísland Breyting 
milli ára 

Noregur Breyting 
milli ára 

2010 9.191  5.661  

2011 8.778 -4,5% 5.642 -0,3% 

2012 8.463 -3,6% 5.987 6,1% 

Ef litið er til verðmætis útflutningsins á saltfiski kemur einnig í ljós að þar hefur dregið 

saman með Íslandi og Noregi. Verðmæti útflutts íslensks saltfisks til Spánar dróst saman 

um 9,8% á sama tímabili (Hagstofa Íslands, 2013), en verðmæti útflutnings frá Noregi 

jókst hins vegar um 16,1% (Norges sjømatråd, 2013). Í töflu 2 má sjá samanburð á 

heildarverðmæti saltfisksútflutnings þessara tveggja upprunalanda í íslenskum krónum. 

Tafla 2. Verðmæti útflutnings á saltfiski til Spánar (í þús. ISK) (Hagstofa Íslands, 2013; Norges 
sjømatråd, 2013) 

Ár Ísland Breyting 
milli ára 

Noregur Breyting 
milli ára 

2010 8.077.515  3.453.672  

2011 7.975.338 -1,3% 3.773.510 9,3% 

2012 7.295.907 -8,5% 4.029.073 6,8% 
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Það verð sem íslenskir útflytjendur á saltfiski fengu fyrir sína vöru á Spáni á árinu 2010 

var að meðaltali 44,1% hærra en verðið sem norskir útflytjendur fengu fyrir sína vöru. Á 

árinu 2012 var þessi munur hins vegar 28,1%, sjá nánar í töflu 3. 

Tafla 3. Meðalútflutningsverð fyrir saltfisk til Spánar (ISK p/kg) (Hagstofa Íslands, 2013; Norges 

sjømatråd, 2013) 

Ár Ísland Noregur Munur á verði 

2010 879 610 44,1% 

2011 909 669 35,9% 

2012 862 673 28,1% 

 

Munur á verði íslensks og norsks saltfisks hefur fyrst og fremst verið rakinn til betri 

gæða íslenska saltfisksins (Kristín A. Þórarinsdóttir o.fl., 2012).  
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3  Vörumerki og vörumerkjavirði  

Vörumerki eru notuð til að auðkenna vörur og aðgreina þær frá vörum keppinauta 

(Aaker, 1991) en geta um leið aukið virði vörunnar umfram virkni hennar (Farquhar, 

1989). Stefnumiðuð vörumerkjastjórnun (strategic brand management) leggur síðan til 

leiðir til að þetta vörumerkjavirði (brand equity) megi verða sem mest.  

Í þessum kafla verður fyrst reynt að skýra út hvað felst í hugtakinu vörumerki, þá 

verður rætt um skilgreiningar á vörumerkjavirði, á hverju það er byggt og hvernig það er 

metið. Stærsti hluti kaflans fjallar svo um hvernig nota má verkfæri stefnumiðaðrar 

vörumerkjastjórnunar til að auka vörumerkjavirðið. 

3.1  Vörumerki 

Aaker (1991) skilgreinir vörumerki sem nafn, merki, tákn, hönnun eða einhverja sam-

setningu þess sem ætlað er að aðgreina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjón-

ustu annars aðila. Á svipaðan hátt er vörumerki skilgreint í íslenskum lögum sem hvers 

kyns sýnilegt tákn sem notað er í atvinnustarfsemi og auðkennir vörur og þjónustu fyrir-

tækja og stofnana (Íslensk lög um vörumerki nr. 45/1997). 

Vörumerki geta m.a. auðveldað ákvarðanatöku viðskiptavina, dregið úr áhættu og 

aukið traust þeirra á vörunni. Vörumerkið gegnir hins vegar ekki aðeins mikilvægu hlut-

verki sem auðkenni fyrir vörur eða þjónustu heldur má einnig líta á það sem eina verð-

mætastu eign fyrirtækja (Keller og Lehmann, 2006). Samkvæmt Keller (1993) eru vöru-

merki samsett úr virði vörunnar og því viðbótarvirði sem markaðsfærsla fyrirtækjanna 

skapar.  

3.2  Vörumerkjavirði 

Vörumerkjavirði hefur verið skilgreint með ýmsum hætti. Farquhar (1989) skilgreinir það 

sem hið aukna virði sem vörumerki gefur vöru. Aaker (1991) lítur á það sem safn þátta 

sem tengjast vörumerkinu. Samkvæmt Keller (1993) er virði vörumerkisins síðan það 

viðbótarvirði sem skapast vegna fyrri markaðsaðgerða og þess að vörumerkið er orðið 

þekkt.  
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3.2.1 Mat á vörumerkjavirði 

Tvær meginaðferðir hafa verið notaðar við að meta virði vörumerkja. Með annarri 

aðferðinni er reynt að leggja mat á fjárhagslegt virði vörumerkisins fyrir fyrirtækið (firm-

based equity) en hin aðferðin leggur áherslu á það virði sem vörumerkið hefur í huga 

viðskiptavinanna, eða svokallað viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði (customer based 

brand equity).  

Í fyrrnefndu aðferðinni er vörumerkjavirðið skilgreint útfrá núverandi eða væntu 

sjóðstreymi fyrirtækisins (Knowles, 2008). Þessi aðferð byggir á því að hafa aðgang að 

fjárhagslegum upplýsingum fyrirtækja og því getur verið erfitt fyrir þá sem starfa við 

vörumerkjastjórnun að nota hana til að bera sig saman við keppinauta sína. Auk þess 

gefur þessi aðferð litlar upplýsingar um það hverjar helstu uppsprettur vörumerkjavirð-

isins eru (Christodoulides og Chernatony, 2010). Mælikvarðar eins og arðsemi gefa 

einnig takmarkaða vitneskju um þau áhrif sem vörumerkjavirði hefur bæði á núverandi 

og framtíðar afkomu fyrirtækja (Mizik og Jacobson, 2008).  

Seinni aðferðin hefur notið meiri hylli innan vörumerkjafræðanna á undanförnum 

áratugum, enda í betra samræmi við markaðshneigð (market orientation) sem ein-

kennist m.a. af því að uppfylla þarfir viðskiptavinarins sem best. Viðskiptavinagrundað 

vörumerkjavirði gengur útá að skilja hvaða víddir það eru sem skapa vörumerkjavirðið. 

Með því að vinna með þessar víddir getur vörumerki öðlast jákvætt viðskiptavina-

grundað vörumerkjavirði ef af því skapast markaðslegur ávinningur (Keller, 1993). Með 

því að skilja hverjar víddir vörumerkjavirðisins eru og fjárfesta síðan í því að efla þær 

eykst styrkur og samkeppnishæfni vörumerkisins (Yoo o.fl., 2000), (sjá mynd 1).  

 

 

 

 

Mynd 1. Uppbygging vörumerkjavirðis (Yoo o.fl., 2000) 

 

Fyrirtæki geta byggt upp vörumerkjavirði með því að fjárfesta í markaðsaðgerðum til að 

styrkja víddir vörumerkjavirðisins. Aukið vörumerkjavirði leiðir af sér bæði meira virði 
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fyrir viðskiptavini og fyrir fyrirtæki sem síðan styrkjast enn frekar og geta fjárfest í frekari 

markaðsaðgerðum. 

3.2.2  Víddir vörumerkjavirðis 

Samkvæmt Aaker (1991) er vörumerkjavirði samsett úr fjórum meginvíddum, þ.e. vöru-

merkjavitund (brand awareness), skynjuðum gæðum (percieved quality), hugrenninga-

tengslum við vörumerkið (brand associations) og vörumerkjatryggð (brand loyalty). Hins 

vegar lítur Keller (1993) svo á að vörumerkjavirðið sé aðeins samsett úr tveimur víddum, 

annars vegar vörumerkjavitund og hins vegar vörumerkjaímynd (brand image). Þessar 

víddir vörumerkjavirðis eru í raun náskyldar enda inniheldur „vörumerkjaímynd“ Keller 

bæði víddirnar „skynjuð gæði“ og „hugrenningatengsl“ frá Aaker. Keller lítur hins vegar 

svo á að „vörumerkjatryggð“ sé ekki hluti af viðskiptavinagrundaða vörumerkjavirðinu 

heldur hluti af þeim ávinningi sem það leiðir af sér. Báðar þessar nálganir hafa verið 

notaðar af fræðimönnum í rannsóknum í vörumerkjafræðum, en í þessu verkefni verður 

unnið útfrá víddum Keller (1993).   

3.2.2.1  Vörumerkjavitund 

Samkvæmt Keller (1993) samanstendur vörumerkjavitund viðskiptavina af tveimur 

meginþáttum. Annars vegar þurfa þeir að þekkja vörumerki (brand recognition) við mis-

munandi aðstæður. Þetta getur verið sérstaklega mikilvægt þar sem velja þarf á milli 

vara á staðnum, eins og t.d. í hillum stórmarkaða. Hins vegar þurfa viðskiptavinir að geta 

kallað vörumerki fram í hugann (brand recall) þegar spurt er t.d. um ákveðna tegund af 

vöru, vöruflokk eða þjónustu. Þessi þáttur krefst því sterkari minningar um vörumerkið 

en sá fyrri og er t.d. mikilvægur þegar valið á vörumerki fer ekki fram á staðnum þar sem 

kaupin fara fram. Mikilvægið er einnig fólgið í því að vörumerkið komist í valsett þeirra 

vörumerkja sem til greina koma þegar kaup eru gerð (Aaker, 1991). 

Keller (1993) talar ennfremur um að vitund vörumerkja hafi bæði dýpt og breidd, þ.e. 

annars vegar hve mikil vitund um vörumerkið sé til staðar og hins vegar við hve mörg 

tilefni vörumerkið kemur upp í hugann.  

3.2.2.2  Vörumerkjaímynd 

Vörumerkjaímynd er sú mynd sem hefur orðið til af vöru og þjónustu í hugum viðskipta-

vinanna (Keller, 1993). Ímyndin byggist á skynjun viðskiptavinarins á vörumerkinu og 
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endurspeglar þær upplýsingar sem hann hefur og hvaða merkingu vörumerkið hefur 

fyrir hann. Vörumerkjaímyndin er þannig mynduð af þeim hugrenningatengslum sem 

koma upp í huga viðskiptavinarins í tengslum við vörumerkið. Þessi hugrenningatengsl 

geta bæði samanstaðið af áþreifanlegum vörutengdum þáttum og óáþreifanlegum vöru-

merkistengdum þáttum. Til að byggja upp viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði þarf því 

að búa til vörumerki sem hefur sterkar, jákvæðar og einstakar tengingar í hugum 

viðskiptavina (Keller o.fl., 2008). Mikilvægt er að þessar tengingar við vörumerkið séu 

bæði við áþreifanlega og óáþreifanlega þætti.  

3.3  Stefnumiðuð vörumerkjastjórnun 

Stefnumiðuð vörumerkjastjórnun er hugmynda- og aðferðafræði sem felur í sér að 

skipuleggja og innleiða markaðsaðgerðir til að byggja upp, mæla og viðhalda vöru-

merkjavirði (Keller o.fl., 2008).  

Keller o.fl. (2008) skipta ferli stefnumiðaðrar vörumerkjastjórnunar í fjögur megin-

skref. Í fyrsta lagi þarf að ákveða markhóp og staðfærslu vörumerkis, í öðru lagi að gera 

áætlanir og innleiða markaðsaðgerðir, í þriðja lagi að mæla og túlka árangur af markaðs-

aðgerðum og að síðustu að auka og viðhalda virði vörumerkis. 

3.3.1  Markaðsstefna 

Kjarninn í faglegu markaðsstarfi gengur í meginatriðum útá þrjá meginþætti: markaðs-

hlutun (segmentation), val á markhópi (targeting) og staðfærslu (positioning) (Kotler og 

Keller, 2006). Með markaðshlutuninni er markmiðið að skipta núverandi og hugsan-

legum viðskiptavinum í undirhópa sem bregðast með ólíkum hætti við einum eða fleiri 

af markaðsráðunum (Cravens og Piercy, 2009). Markmiðið með vali á markhópi er svo 

að velja þá markaðshluta sem vörumerkið getur þjónað best. Með staðfærslunni er 

síðan dregin upp sú mynd af vörumerkinu sem fyrirtækið vill koma til skila til mark-

hópsins. 

Staðfærslan gengur út á að taka stefnumarkandi ákvörðun um hvernig fyrirtæki 

hyggst staðsetja vörumerki í hugum markhópsins þannig að það sé ljóst í huga þeirra 

hverjir séu aðgreinandi þættir (point of difference) og hverjir sameiginlegir þættir (point 

of parity) vörumerkisins gagnvart keppinautum þess (Keller o.fl., 2008). Mikilvægt er að 

leggja áherslu á þætti sem skipta markhópinn miklu máli (Anderson, Narus og Rossum, 
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2006). Aðgreinandi þættirnir þurfa að vera einstæðir til að skapa vörumerkinu sam-

keppnisforskot og gefa þannig markhópnum betri ástæðu til að velja það frekar en vöru-

merki keppinautanna. Á svipaðan hátt þurfa sameiginlegu þættirnir að vera það sterkir 

að markhópurinn sjái enga ástæðu til að velja frekar vöru keppinautanna (Keller o.fl., 

2008).  

Mikilvægur þáttur í staðfærslu vörumerkja er að skilgreina nákvæmlega hverjir eru 

helstu keppinautar þeirra svo staðfærslan miði við þá keppinauta sem mestu máli skipta 

(Keller o.fl., 2008). Hér þarf að gæta þess að líta ekki aðeins á keppinauta í sama vöru-

flokki því samkeppnin getur einnig komið úr annarri átt og m.a. tengst atferli neytand-

ans, s.s. af hvaða tilefni hann notar vöruna (Keller, Sternthal og Tybot, 2002). 

3.3.2 Áætlanir og aðgerðir 

Markaðsaðgerðir þurfa að stuðla að því að viðskiptavinir kannist við eða muni eftir 

vörumerkinu og hafi af því sterka, jákvæða og einstaka mynd í samræmi við staðfærslu 

þess (Keller, 1993). Samkvæmt Keller o.fl. (2008) má skipta þeim verkfærum sem fyrir-

tæki hafa til að byggja upp víddir vörumerkjavirðis í þrjá megin flokka: val á vörumerkja-

auðkennum, samval markaðsráða og hugrenningatengsl annarra (sjá mynd 2).  

  

Mynd 2. Uppbygging vídda vörumerkjavirðis (Keller o.fl., 2008) 

 

Þegar fyrir liggur skýr markaðsstefna, með vali á markhópi og staðfærslu vörumerkisins, 

má beita þessum verkfærum til þess að hafa áhrif á víddir vörumerkjavirðisins, þ.e. auka 

vörumerkjavitundina og styrkja ímyndina með því að ýta undir sterk, jákvæð og einstök 

hugrenningatengsl í hugum markhópsins. Þessi uppbygging á víddum vörumerkjavirð-
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isins leiðir síðan til ávinnings fyrir fyrirtækin í formi aukinnar framlegðar og/eða aukn-

ingar á seldu magni vörumerkisins (Aaker, 1991; Keller, 1993).  

3.3.2.1. Val á vörumerkjaauðkennum  

Fyrsti flokkur verkfæra sem stjórnendur fyrirtækja geta nýtt sér við uppbyggingu vöru-

merkjavirðis eru vörumerkjaauðkenni, en með þeim er t.d. átt við heiti, myndmerki, 

slagorð, vefslóðir, pakkningar, auglýsingastef og fígúrur sem valin eru fyrir vörumerkið til 

að aðgreina það frá vörumerkjum keppinautanna.  

3.3.2.2 Samval markaðsráða 

Annar og stærsti  flokkur verkfæra sem hægt er að nota til að byggja upp víddir vöru-

merkjavirðis er samval markaðsráða, en þeir samanstanda af fjórum þáttum: vöru, 

verði, stjórnun dreifileiða og markaðssamskiptum. Ef um þjónustuvörumerki er að ræða 

bætast við þrír markaðsráðar til viðbótar: fólk, ferlar og umhverfi (Keller o.fl., 2008). 

Markaðsráðarnir eru nátengdir þannig að ákvörðun um einn þeirra getur jafnvel haft 

áhrif á alla hina (Keller o.fl., 2008).  

Vara: Vara getur t.d. verið hlutur, þjónusta, stofnun, einstaklingur eða hugmynd og hlut-

verk hennar er að sinna þörfum viðskiptavina (Cravens og Piercy, 2009). Varan þarf að 

standa undir væntingum markhópsins og vera af þeim gæðum sem lofað er til að hægt 

sé að byggja upp sterkt vörumerki (Keller o.fl., 2008). Virði vörunnar er annars vegar 

samsett af skynjuðum gæðum sem tengjast vörunni sjálfri og hins vegar af óáþreifan-

legum þáttum sem tengjast vörumerkinu (Keller, 1993). 

Verð: Verð er hluti af því að byggja upp sterkt vörumerki. Hátt verð á vöru gefur til 

kynna að hún sé af miklum gæðum og verðið getur eitt og sér haft áhrif á það hver 

upplifun markhópsins er (Rao og Monroe, 1989; Dodds, Monroe og Grewal, 1991; Yoo, 

Donthu og Lee, 2000). Til að skapa sterkt vörumerki er mikilvægt að verðið sé í samræmi 

við það virði sem markhópurinn upplifir (Keller o.fl., 2008). Slík verðlagning kallast 

virðismiðuð verðlagning (value-based pricing).  

Stjórnun dreifileiða: Að stjórna dreifileiðum með réttum hætti getur skipt sköpum við 

uppbyggingu vörumerkis. Viðskiptavinir þurfa bæði að hafa aðgang að vörunni sem 
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víðast og í viðeigandi sölustöðum því ímynd þeirra getur yfirfærst á þau vörumerki sem 

þar eru á boðstólum (Dodds o.fl., 1991; Kim og Huyn, 2011).  

Fyrirtæki geta valið um að dreifa vöru sinni beint til neytenda, t.d. í gegnum eigin 

verslanir eða netverslun, eða með því að dreifa vörunni óbeint í gegnum milliliði (Keller 

o.fl., 2008). Auk þess geta fyrirtæki beitt tveimur ólíkum aðferðum við að fá milliliðina til 

að bjóða upp á vöruna. Annars vegar geta þau þrýst vörunni að milliliðunum (push strat-

egy), t.d. með því að stunda persónulega sölumennsku. Hins vegar geta þau látið mark-

hópinn sjálfan toga vöruna í gegnum milliliðina (pull strategy) með því að beina t.d. að 

honum auglýsingum og söluhvötum (sjá mynd 3).  

  

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Stjórnun dreifileiða með þrýsti- eða tog-aðferð 

Til þess að árangurinn af stjórnun dreifileiða við uppbyggingu vörumerkjavirðisins verði 

sem mestur þarf að blanda þessum aðferðum saman (Keller o.fl., 2008). Samningsstaða 

milliliðanna er sterkari ef markaðssamskiptum er ekkert beint að markhópnum. Því 

meira vörumerkjavirði sem byggt er upp í huga markhópsins því sterkari samningsstöðu 

hefur vörumerkið og því árangursríkari verður stjórnun dreifileiða.  

Markaðssamskipti. Markaðssamskipti eru öflugt tól sem fyrirtæki hafa til að byggja upp 

sterkar, jákvæðar og einstakar tengingar við vörumerki og kalla fram jákvæðar tilfinn-

ingar í huga markhópsins (Keller o.fl., 2008). Helstu kynningarráðarnir sem fyrirtæki hafa 

úr að spila eru auglýsingar, söluhvatar, bein markaðsfærsla, almannatengsl og persónu-

leg sölumennska. Hinar ólíku tegundir markaðssamskipta þurfa að fléttast saman og 

mynda eina heild með samræmdum skilaboðum (Belch og Belch, 2012). 
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3.3.2.3. Hugrenningatengsl annarra 

Þriðji og síðasti flokkur verkfæra sem fyrirtæki geta nýtt sér til að byggja upp víddir vöru-

merkjavirðis eru hugrenningatengsl annarra. Með því að tengja eigið vörumerki t.d. við 

önnur þekkt vörumerki, fyrirtæki eða einstaklinga er hægt að auka vitund þess og ná 

fram sterkum, jákvæðum og einstökum hugrenningatengslum í huga markhópsins 

(Keller, 1993). Velja þarf slíkar tengingar af kostgæfni og gæta vel að því að þær falli m.a. 

vel að þeim ímyndarþáttum sem þeim er ætlað að styrkja (Keller o.fl., 2008). 

Dæmi um notkun á þessu verkfæri er þegar vörumerki nota vitund og ímynd 

upprunalands til að auka virði sitt, en bæði fjær-ímynd (macro image) og nær-ímynd 

(micro image) þess geta haft jákvæð áhrif á vörumerkjavirðið (Pappu, Quester og 

Cooksey, 2007). Með fjær-ímynd er átt við hvaða ímynd upprunalandið sem slíkt hefur í 

hugum neytenda, s.s. efnahagslega, menningarlega og tæknilega. Með nær-ímynd er 

hins vegar átt við hvaða ímynd framleiðsluvörur eða ákveðinn vöruflokkur frá uppruna-

landinu hefur í hugum neytenda. Dæmi um vöruflokka sem hafa á sér gæðastimpil 

vegna upprunalandsins eru t.d. ilmvötn frá Frakklandi, úr frá Sviss og skór frá Ítalíu.  

3.3.3  Að mæla og túlka árangur af markaðsaðgerðum 

Þriðja skrefið í stefnumiðaðri vörumerkjastjórnun felst í því að mæla árangurinn af 

markaðsaðgerðum, s.s. með mælingum á vitund og ímynd vörumerkisins í huga mark-

hópsins í samanburði við vörumerki keppinautanna. Ennfremur er hægt að mæla kaup-

áform meðal markhópsins og hvað einkennir atferli hans, s.s. varðandi hversu oft  hann 

notar vöruna eða vöruflokkinn og af hvaða tilefni (Keller o.fl., 2008). 

3.3.4  Að auka og viðhalda virði vörumerkis 

Fjórða og síðasta skrefið í stefnumiðaðri vörumerkjastjórnun felst í að auka og viðhalda 

virði vörumerkisins. Þessi þáttur getur reynst flókinn því oft þurfa fyrirtæki að viðhalda 

og auka virði margra ólíkra vörumerkja samtímis, jafnvel á ólíkum mörkuðum í mörgum 

löndum (Keller o.fl. 2008). 

Vörumerkjarýni (brand audit) er hugmynda- og aðferðafræði sem nota má til að meta 

stöðu vörumerkja. Hún er tvíþætt og felst annars vegar í innri rýni þar sem skoðað er 

hvernig staðið hefur verið að vali vörumerkjaauðkenna, samvali markaðsráða og hug-

renningatengslum annarra. Hins vegar felst hún í ytri rýni þar sem kannaðar eru víddir 
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vörumerkjavirðisins, þ.e. hver er vitund markhópsins um vörumerkið og hvaða ímynd 

hann hefur af því í huga sér. Niðurstöður ytri rýninnar segja m.a. til um hvernig tekist 

hefur til með beitingu verkfæra vörumerkjastjórnunar. Þessar niðurstöður má síðan nýta 

til að fínstilla eða gera veigameiri breytingar á einhverjum þeirra þátta sem til skoðunar 

voru (Keller o.fl., 2008). 

Auk vörumerkjarýninnar geta fyrirtæki komið sér upp mælingakerfi sem hönnuð eru 

með það í huga að sjá markaðsstjórum fyrir réttum upplýsingum á réttum tíma þannig 

að þeir geti bæði tekið ákvarðanir tengdar aðgerðum til skamms tíma og stefnu til langs 

tíma (Keller o.fl., 2008). Slík kerfi innihalda annars vegar vörumerkjarýni og hins vegar 

samfelldar vörumerkjamælingar þar sem fylgst er bæði með breytingum á vitund og ein-

stökum ímyndarþáttum sem og breytingum á sölu- og markaðshlutdeild, kaupáformum 

og atferli markhópsins.  
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4  Rannsóknir 

Í þessum kafla verður fyrst fjallað um rannsóknir sem annars vegar hafa kannað tengsl 

markaðsráða við víddir vörumerkjavirðis og vörumerkjavirði og hins vegar tengsl vídda 

vörumerkjavirðis við vörumerkjavirði. Þá er gerð grein fyrir rannsóknum sem skoðað 

hafa tengsl vörumerkjavirðis og vörumerkjastjórnunar við árangur fyrirtækja. Því næst 

er getið rannsókna á tengslum upprunalands og vörumerkjavirðis og í lok kaflans er 

umfjöllun um vörumerkjarýni höfundar fyrir íslenskan saltfisk á Spáni sem jafnframt er 

meginverkefni þessarar ritgerðar. 

4.1  Tengsl markaðsráða, vídda vörumerkjavirðis og vörumerkjavirðis 

Rajh (2005) gerði rannsókn þar sem annars vegar voru könnuð tengsl nokkurra markaðs-

ráða við vörumerkjavíddir Kellers (1993), vitund og ímynd, og hins vegar tengsl þessara 

vídda við vörumerkjavirði. Rannsóknin náði til þriggja vöruflokka pakkavöru á neytenda-

markaði og 10 vörumerkja. Megin niðurstöðurnar voru þær að aukin vitund og sterkari 

ímynd hafa jákvæð tengsl við vörumerkjavirði. Hærra verð vörumerkis skilar sér í betri 

ímynd en verðtilboð hafa hins vegar neikvæð tengsl við víddir vörumerkjavirðisins og 

draga úr því til lengri tíma. Tíð markaðssamskipti, án tillits til gæða, hafa jákvæð áhrif á 

vörumerkjavitund og ímyndina. Það sem hefur síðan mestu áhrifin á ímyndina er ímynd 

verslananna þar sem vörumerkið er á boðstólum. Niðurstöðurnar benda því m.a. til þess 

að stjórnendur þurfi að leggja áherslu á að byggja upp vörumerkjavirði en ekki aðeins að 

hugsa um sölu. Ef slíkt er gert er hætta á að markaðsaðgerðir sem ætlað er að auka sölu 

til skamms tíma, s.s. verðtilboð, geti rýrt virði vörumerkisins til lengri tíma. Velja þarf því 

markaðsráðana af kostgæfni og skoða vel hvaða áhrif þeir hafa á vörumerkjavirðið. 

Fyrirtæki sem líta eingöngu á sölutölur sem mælikvarða á hversu vel hefur tekist til við 

vörumerkjastjórnunina gætu átt á hættu að draga úr virði vörumerkisins (Rajh, 2005). 

Yoo o.fl. (2000) könnuðu áhrif mismunandi beitingar markaðsráðanna á vörumerkja-

virði. Rannsókn þeirra náði til þriggja vöruflokka á neytendamarkaði. Megin niðurstöð-

urnar voru þær að miklar auglýsingar, hátt verð, góð ímynd verslunar og mikil dreifing 

væru tengd háu vörumerkjavirði, en að tíð verðtilboð væru hins vegar tengd lágu vöru-

merkjavirði. Samkvæmt þessu þurfa stjórnendur vörumerkja að leggja áherslu á að 
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fjárfesta í auglýsingum, dreifa í gegnum aðila sem hafa góða ímynd, stækka dreifinetið, 

en draga hins vegar úr verðtilboðum og afsláttum. 

Kim og Hyun (2011) rannsökuðu m.a. tengsl markaðsráða og þriggja vídda vörumerkja-

virðis útfrá skilgreiningu Aakers (1991), eða vörumerkjavitund, skynjuðum gæðum og 

vörumerkjatryggð. Skoðuð voru vörumerki á sviði hugbúnaðar á fyrirtækja- og stofnana-

markaði. Niðurstöðurnar voru m.a. þær að dreifileiðir, verð, persónuleg sölumennska og 

eftiráþjónusta hefðu jákvæð tengsl við þær víddir vörumerkjavirðis sem skoðaðar voru.  

Buil, Chernatony og Martínez (2013) rannsökuðu þátt auglýsinga og söluhvata í upp-

byggingu vörumerkjavirðis útfrá víddum Aakers (1991). Niðurstöður þeirra sýndu að 

jákvæð tengsl eru milli útgjalda til auglýsinga og vörumerkjavitundar en ekki eru tengsl 

milli þeirra og ímyndarþáttanna og skynjaðra gæða. Viðhorf neytenda til auglýsinga, þ.e. 

hversu frumlegar, hugmyndaríkar og einstakar þeir töldu þær vera, hafði hins vegar 

jákvæð tengsl við vörumerkjavitund, ímynd og skynjuð gæði. Þá hafa peningalegir 

söluhvatar (monetary promotions), eins og verðtilboð, neikvæð tengsl við skynjuð gæði 

á meðan „ópeningalegir“ söluhvatar (non-monetary promotions), eins og smágjafir með 

vörunni, hafa jákvæð tengsl við ímynd.  

Niðurstöður rannsóknar Huang og Sarigöllü (2012) á 11 vörumerkjum í flokki pakkavöru 

á neytendamarkaði sýndu að vörumerkjavitund hefur jákvæð tengsl við vörumerkjavirði. 

Reynslan af því að nota vörumerki hefur meiri áhrif á vörumerkjavitundina en áhrifin 

sem hún hefur á að neytandinn prófi vöruna. Stjórnendur vörumerkja í neysluvöru með 

takmarkaða fjármuni til auglýsinga ættu því að leggja áherslu á að hafa sem mest áhrif á 

kaupendur þar sem kaupin fara fram, t.d. með aðlaðandi pakkningum, góðri fram-

stillingu og auglýsingaefni í verslunum.  

Samkvæmt sömu rannsókn hafa verðtilboð jákvæð áhrif á vitundina þar sem þau fá 

neytendur til að prófa vöruna. Tíð verðtilboð eru hins vegar varasöm því til lengri tíma 

geta þau haft neikvæð áhrif á vörumerkjavirðið og m.a. dregið úr skynjuðum gæðum 

vörunnar. Mestu áhrifin á vörumerkjavitundina koma hins vegar frá stjórnun dreifileiða 

og þar ræður mestu hversu þétt dreifingin er. 
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4.2  Tengsl vörumerkjavirðis, vörumerkjastjórnunar og árangurs fyrirtækja 

Reibstein og Farris (1995) sýndu með rannsókn sinni að markaðshlutdeild vörumerkja 

pakkavöru á neytendavörumarkaði vex með vaxandi vexti þegar dreifing er aukin. Ef 

samdráttur er í sölu ætti því áherslan frekar að vera á að auka dreifingu en að lækka 

verð. Þessar niðurstöður skipta sérstaklega miklu máli fyrir vörumerki í vöruflokkum þar 

sem viðskiptavinir eru ekki tilbúnir að leggja mikið á sig til að finna það vörumerki sem 

þeir myndu helst vilja.  

Rannsókn Huang og Sarigöllü (2012) sem gerð var meðal vörumerkja í pakkaðri neyslu-

vöru sýndi fram á jákvæð tengsl milli vörumerkjavitundar og markaðslegrar útkomu 

vörumerkjanna, hvort sem miðað var við hátt verð, sölumagn eða markaðshlutdeild. 

Berthon, Ewing og Napoli (2008) skoðuðu hvaða áhrif vörumerkjastjórnun í litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum hefði á árangur þeirra og báru þau m.a. saman við stór 

fyrirtæki. Þeirra niðurstaða var að fyrirtæki sem eru betri í innleiðingu hugmynda- og 

aðferðafræði vörumerkjastjórnunar ná almennt betri árangri óháð stærð fyrirtækjanna. 

Lítil fyrirtæki geta náð betri árangri en stór þrátt fyrir að hafa úr takmarkaðri auðlindum 

að spila með því að nýta sér sömu hugmynda- og aðferðafræði. 

Vorhies, Orr og Bush (2011) skoðuðu áhrif færni á ýmsum sviðum markaðssmála á fjár-

hagslegan árangur. Rannsóknin var gerð meðal fyrirtækja á ýmsum sviðum neytenda-

vöru og þjónustu, sem ýmist voru á einstaklings- eða fyrirtækjamarkaði. Meðal niður-

staðna hennar var að þau fyrirtæki sem auka áherslu sína á vörumerkjastjórnun og 

stjórnun viðskiptatengsla (CRM) nytu þess í aukinni arðsemi eigna.  

4.3  Tengsl upprunalands og vörumerkjavirðis 

Pappu o.fl. (2007) könnuðu tengslin milli fjær- og nær-ímyndar upprunalandsins í hugum 

neytenda og vörumerkjavirðis útfrá víddum Aakers (1991). Meginniðurstaðan var sú að 

jákvæð tengsl voru milli vörumerkjavirðis og bæði fjær- og nær-ímyndar uppruna-

landsins, en voru þó mismunandi fyrir þá tvo vöruflokka sem skoðaðir voru. Þannig 

sýndu niðurstöðurnar sterkari tengsl milli vörumerkja í flokki bifreiða og ímyndar upp-

runalandsins en hjá vörumerkjum í flokki sjónvarpa. Ennfremur sýndu niðurstöðurnar að 

það var mismunandi eftir upprunalöndum hversu sterk tengsl nær- eða fjærímyndar 
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væru við vörumerkjavirðið. Þá var einnig mismunandi eftir vöruflokkum hve sterk 

tengslin voru við ímynd upprunalandsins. Í tilfelli sjónvarpa voru þannig sterkari tengsl 

við fjær-ímynd upprunalandsins en í tilfelli bifreiðanna voru sterkari tengsl við nær-

ímynd upprunalandsins. 

Samkvæmt rannsókninni geta stjórnendur vörumerkja á alþjóðamarkaði bæði nýtt 

sér hugrenningatengsl við fjær- og nær-ímynd upprunalandsins til að styðja við upp-

byggingu vörumerkjavirðisins. Stjórnendur þurfa hins vegar að átta sig á því hvernig 

tengslin eru við ímynd upprunalandsins í þeim vöruflokki sem þeir stunda viðskipti með.  

Rannsókn Hamazaoui-Essoussi o.fl. (2011) á tengslum upprunalands vörumerkis (brand 

origin) og framleiðslulands (country-of-manufacturing) við vörumerkjavirði leiddi m.a. í 

ljós að fjær-ímynd þeirra beggja hefur jákvæð tengsl við tvær mikilvægar víddir vöru-

merkjavirðis, skynjuð gæði og vörumerkjaímynd. Rannsóknin náði til tveggja vöruflokka, 

bifreiða og sjónvarpa.  

Sama rannsókn sýndi að nær-ímynd upprunalands hefur minni tengsl við vörumerkja-

virðið en fjær-ímynd. Hvorki nær-ímynd upprunalands vörumerkis eða framleiðslulands 

hefur þannig tengsl við vörumerkjavirði í flokki bifreiða. Í flokki sjónvarpa hefur nær-

ímynd upprunalands vörumerkis hins vegar jákvæða fylgni við vörumerkjaímynd og 

báðar upprunatengingarnar hafa jákvæða fylgni við skynjuð gæði. Rannsóknin sýndi 

ennfremur að eftir því sem vörumerki var dæmigerðara fyrir upprunaland vörumerkis 

því meiri voru tengslin við vörumerkjavirðið.   

Samkvæmt þessari rannsókn geta vörumerki aukið vörumerkjavirði sitt með því að 

nýta sér bæði hugrenningatengsl við nær- og fjær-ímynd upprunalandsins, að því gefnu 

að upprunalandið hafi jákvæða ímynd í hugum markhópsins. Ennfremur þarf að reyna 

að byggja upp sem dæmigerðasta mynd af vörumerkinu fyrir upprunalandið.   

Koscate-Fisher, Diamantopoulos og Oldenkotte (2012) gerðu þrjár rannsóknir þar sem 

kannað var hvort tengsl væru milli upprunalands vörumerkis og vilja neytenda til að 

greiða hærra verð. Rannsóknin var gerð fyrir vörumerki í flokki gæðavatns og íþrótta-

skófatnaðar. Helstu niðurstöður voru þær að ef vörumerki á uppruna sinn í landi sem 

hefur góða ímynd ætti að vera auðveldara fyrir það að innleiða verðstefnu sem byggir á 

háu verði (premium pricing). Vörumerki ættu því að vekja athygli á upprunalandinu í 
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markaðssamskiptum, t.d. í auglýsingum og á pakkningum. Þá benda rannsakendur 

stjórnendum vörumerkja á að varhugavert geti verið að flytja framleiðsluna til lands sem 

hefur lakari ímynd og bera þurfi saman hagkvæmnina vegna lægri framleiðslukostnaðar 

og þess tekjutaps sem kann að skapast vegna minni vilja neytendanna til að greiða hátt 

verð frá nýja framleiðslulandinu. 

Baldauf, Cravens, Diamantopoulos og Zeugner-Roth (2009) gerðu rannsókn á tengslum  

ímyndar upprunalands og markaðssamskipta á vörumerkjavirði í hugum smásala, en 

þeir gegna lykilhlutverki í sölu á vörumerkjum til neytenda. Helstu niðurstöður voru þær 

að bæði upprunaland og markaðssamskipti hafa jákvæða fylgni við vörumerkjavirðið í 

huga smásala og upprunalandið hefur ennfremur sterka og jákvæða fylgni við fjárhags-

lega afkomu vörumerkisins.  

Smásali metur áhættuna minni af því að dreifa vöru frá upprunalandi sem hefur góða 

ímynd og markaðssamskipti sem beint er að þeim ættu að taka tillit til þessa. Aðrar 

niðurstöður rannsóknarinnar voru m.a. þær að verðtilboð hafa neikvæð áhrif á vöru-

merkjavirði í hugum smásala, líkt og með neytendur (Yoo o.fl., 2000) og því er stöðug-

leiki í verði mikilvægur í stefnu framleiðenda. Hins vegar hefur hátt verð neikvæð áhrif á 

vörumerkjavirðið í huga smásalanna ólíkt neytendum og þurfa framleiðendur að taka 

tillit til þess við hönnun á stuðnings- eða hvatakerfi fyrir smásalana. Þá hafa markaðs-

samskipti jákvæð áhrif á vörumerkjavirðið í hugum smásalanna á tvíþættan máta. 

Annars vegar sjá smásalarnir hag í markaðssamskiptum sem beint er að neytendum 

(tog-aðferð) því þá eykst eftirspurnin eftir vörunni án þess að þeir þurfi neitt að gera. 

Hins vegar hafa markaðssamskipti sem beint er að smásölunum (þrýsti-aðferð) þau áhrif 

að vitund, skynjuð gæði vörumerkisins, aðrar jákvæðar ímyndartengingar og tryggð 

aukast.  

4.4  Vörumerkjarýni fyrir íslenskan saltfisk á Spáni 

Rannsókn höfundar felst m.a. í því að gera vörumerkjarýni fyrir íslenskan saltfisk á Spáni 

og er stuðst við aðferðafræði Keller o.fl. (2008). Rannsóknin skiptist í þrjá meginhluta. Í 

fyrsta hluta hennar er markmiðið að afla upplýsinga meðal útflytjenda um markhóp, 

keppinauta og staðfærslu íslensks saltfisks á Spáni. Í öðrum hluta er gerð innri rýni til að 

kanna hvernig staðið hefur verið að uppbyggingu vörumerkjavirðisins. Þriðji og síðasti 



 

 

30 

 

hluti rannsóknarinnar felst í ytri rýni þar sem markmiðið er að afla upplýsinga meðal 

neytenda á Spáni, annars vegar um vitund og ímynd íslensks saltfisks og helstu keppi-

nauta hans og hins vegar um atferli neytenda, s.s. varðandi tíðni og neyslu á gæða-

saltfiski. 

Leitast verður við að svara fimm rannsóknarspurningum: 

1. Hvernig skilgreina íslenskir útflytjendur á saltfiski til Spánar markhópinn og 

keppinauta á markaðinum og hver er staðfærsla þeirra á vörumerkinu? 

2. Hvernig hafa íslenskir útflytjendur staðið að uppbyggingu vörumerkjavirðis 

íslensks saltfisks á Spáni síðastliðin 3 ár? 

3. Hver er vitundin um saltfisk frá Íslandi og saltfisk frá helstu samkeppnislönd-

um meðal neytenda á Spáni og hvaða upprunalönd eru þeim efst í huga? 

4. Hvaða ímynd hafa íslenskur saltfiskur og saltfiskur helstu samkeppnislanda á 

meðal neytenda á Spáni? 

5. Hvað einkennir atferli neytenda á Spáni, s.s. hve oft, hvenær og af hvaða 

tilefni neyta þeir gæðasaltfisks og hvaða saltfiskur verður fyrir valinu ef 

íslenskur saltfiskur er ekki í boði? 
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5  Rannsóknaraðferð - markaðsstefna, keppinautar og innri rýni 

Gerð var eigindleg rannsókn í formi hálf opinna viðtala. Umfjöllun um aðferðafræðina 

skiptist í þátttakendur, mælitæki og framkvæmd.  

5.1  Þátttakendur  

Rætt var við talsmenn sex íslenskra fyrirtækja sem flytja út eða selja saltfisk á Spáni. Öll 

fyrirtækin hafa starfað við saltfiskverkun, útflutning eða sölu. Viðmælendur voru allir 

karlmenn á aldrinum 45-60 ára. Allir gegna æðri stjórnunarstöðum innan sinna fyrir-

tækja og hafa áratugareynslu í sínu starfi. Til þæginda fyrir höfund ritgerðarinnar voru 

valdir viðmælendur sem störfuðu á höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesi eða Vesturlandi. 

5.2  Mælitæki 

Í rannsókninni voru lagðar fyrir viðmælendur spurningar samkvæmt viðtalsramma sem 

sjá má í viðauka 1. Ennfremur voru skoðuð fyrirliggjandi gögn sem tengjast vali á vöru-

merkjaauðkennum og markaðssamskiptum, s.s. myndmerki, pakkningar, vefsíður, bækl-

ingar og fleira.   

5.3  Framkvæmd og úrvinnsla 

Viðtöl voru tekin á tímabilinu frá 26. júní til 19. ágúst 2013. Þau voru hljóðrituð og afrit-

uð samdægurs. Lengd viðtala var á bilinu 40-80 mínútur. Að lokinni afritun var upptök-

um eytt. Viðtölin voru fyrst lesin yfir án kóðunar en síðan lesin yfir með því að kóða þau. 

Fyrir lágu ákveðnir kóðar sem tengdust rannsóknarspurningunum, en þeir eru mark-

hópur, keppinautar, staðfærsla, vörumerkjaauðkenni, samval markaðsráða og hugrenn-

ingatengsl annarra. Undir sumum kóðanna eru undirkóðar.   
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6  Niðurstöður - markaðsstefna og keppinautar 

Í þessum kafla verður fyrst gerð grein fyrir vali á markhópi fyrir vörumerkin, þá hver 

staðfærslan er fyrir íslenskan saltfisk á Spáni og að síðustu hvernig keppinautar íslensks 

saltfisks á Spáni eru skilgreindir. 

6.1  Markhópur 

Val á markhópi fyrir íslenskan saltfisk á Spáni er ekki skýrt í hugum viðmælenda. „Í sjálfu 

sér erum við ekki með neinn skilgreindan markhóp. Þessi hefðbundni saltfiskmarkaður 

hefur verið að dragast saman og menn reyna bara að halda í eins stóran hluta af kökunni 

og menn geta“ (Viðmælandi 1). 

Í flestum tilfellum er varan seld til milliliða, s.s. heildsala, dreifingaraðila eða smásala, 

sem sjá síðan um að markaðssetja vöruna gagnvart sínum markhópi. Viðmælendur líta 

fyrst og fremst á milliliðina sem sinn markhóp. „Markhópurinn okkar er aðallega útvatn-

ararnir og síðan stórmarkaðirnir og svo minni sölubúðir. Við verslum beint við nokkra 

aðila á Spáni, sem eru kannski útvatnarar sem eru með nokkrar búðir á bakvið sig á 

nokkrum svæðum“ (Viðmælandi 2). 

Dæmi voru þó um að viðmælendur líti á hinn endanlega neytenda sem sinn markhóp.  

Markhópurinn á Spáni eru tveir hópar. Annars vegar eldri húsmæður, 50 ára og 

eldri, og hins vegar veitingahús. Sumir segja að markhópurinn sé að minnka af því 

að þessi hópur sé að eldast, en það er ekki rétt. Fólk sem er komið á þennan aldur 

og stað í lífinu fer að leggja meira uppúr gæðum og leyfir sér frekar að kaupa 

dýrari gæðavöru eins og gæðasaltfisk. Hópurinn 50 ára og eldri er að stækka á 

Spáni (Viðmælandi 3). 

Annar viðmælandi styður þessa sýn á hinn endanlega neytanda, þ.e. að um sé að ræða 

eldri hóp fólks sem þekkir vel til gæðasaltfisks. Yngri kynslóðin hafi hins vegar litla þekk-

ingu á vörunni.  

Þekkingin á saltfiski hjá neytandanum að mínu mati er alltaf að verða minni og 

minni. Hjá hinum endanlega kaupanda ... Skyndibitakynslóðin hefur ekkert vit á 

þessu. Þeir sem eru komnir um fimmtugt og yfir vita eitthvað um saltfisk 

(Viðmælandi 4). 
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6.2  Keppinautar 

Keppinautar frá öðrum upprunalöndum. Að mati viðmælenda eru helstu keppinautar 

vörunnar saltfiskur frá Noregi annars vegar og saltfiskur frá Færeyjum hins vegar. Þegar 

litið er til gæða líta sumir viðmælenda ekki á norska saltfiskinn sem keppinaut, það sé 

fyrst og fremst færeyski fiskurinn sem geti keppt við þann íslenska. „Færeyingar eru með 

sambærilega vöru og við erum með. Við höfum aðeins tekist á“ (Viðmælandi 2). Við-

mælendur telja almennt keppinauta sína ekki veita þeim alvöru samkeppni og enn hafi 

íslenski fiskurinn töluvert forskot í sölu á gæðasaltfiski. 

Ég held að við eigum ekkert marga keppinauta á Spáni. Það eru Færeyingarnir, jú. 

Norsararnir hafa ekki náð að keppa við okkur. Ekki í þessum hvíta, góða fiski sem 

við erum að framleiða. Kannski í ódýrari tegundum eins og netafiskinum. Þá geta 

þeir komið inn. Færeyingarnir hafa strítt okkur soldið (Viðmælandi 5). 

Sumir viðmælendanna líta þó svo á að samkeppni sé að aukast frá norskum saltfiski en 

telja hins vegar að engin ógn stafi af færeyska saltfiskinum, fyrst og fremst sökum lítils 

framboðs. 

Það er bara Noregur. Það er ekki að koma neinn fiskur frá Færeyjum ... Noregur 

hefur samt ekki getað keppt við mig í gæðum. Þeir hafa ekki verið samkeppnis-

aðilar þannig. Ég hef bara horft á þá sem framtíðarógnun. Ég hef ekki orðið neitt 

var við þá á mínum svæðum. Þeir eru kannski á svæðum sem maður fer aldrei inn 

á. Í Galesíu er til dæmis hefð fyrir lélegum saltfiski (Viðmælandi 3). 

Framleiðendur í Noregi eru smám saman að ná betri tökum á gæðunum en samkeppnin 

liggur þó fyrst og fremst í því mikla magni sem þaðan getur komið. „Það eru bara þessi 

tvö lönd sem við erum í samkeppni við. Noregur á mun meiri möguleika því þeir eru 

með fullt af magni sem þeir geta gert góðan fisk úr“ (Viðmælandi 4). 

Innlendir keppinautar. Viðmælendur líta ekki á önnur íslensk vörumerki sem keppinauta. 

Flestir sem rætt var við hafa sína föstu viðskiptavini og tengiliði og telja sig ekki þurfa að 

keppa mikið sín á milli. Jafnvel er litið á smærri aðila sem koma inn í skamman tíma 

frekar sem keppinauta því þeir eiga það til að bjóða lægra verð tímabundið, en geta svo 

ekki staðið undir því til lengri tíma. 
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Staðkvæmdarvara. Hefðbundinn saltfiskur á í samkeppni við aðrar vörur og samkvæmt 

viðmælendunum er það fyrst og fremst frá öðrum sjávarafurðum eins og ferskum fiski 

og léttsöltuðum frystum fiski. „Þegar mikið af ferskum fiski er að koma á markaðinn þá 

fer fólkið þar að kaupa ferskan fisk. Ekki að kaupa kjöt eða útvatnaðan saltfisk. Það eru 

miklu færri þar. Þar er samkeppnin okkar“ (Viðmælandi 2). 

Íslenskir framleiðendur hafa þróað leið til að léttsalta fisk og frysta hann síðan. 

Útflutningur á þessari afurð hefur aukist jafnt og þétt á síðustu árum á meðan 

útflutningur á hefðbundnum saltfiski hefur dregist saman. 

Það hefur enginn vöruflokkur í þorskafurðum farið jafn mikið upp og léttsaltaður 

frystur fiskur. Þetta er alfarið íslensk afurð sem hefur verið þróuð hérna. Norð-

menn hafa reynt þetta en ekki tekist. Færeyingar hafa reynt en ekki tekist. Kín-

verjar hafa gert þetta og tekist svona þokkalega. Þeir eru samt klassa neðar í verði 

(Viðmælandi 2). 

Léttsaltaður frosinn fiskur er líklega sú vara sem mest samkeppni stafar af, enda vara 

sem neytendur eiga erfitt með að gera greinarmun á og hefðbundnum saltfiski. Verð á 

léttsöltuðum fiski hefur ennfremur verið lægra en á hefbundnum saltfiski. 

Léttsaltaður fiskur er staðkvæmdarvara fyrir saltfisk. Fyrir yngri kynslóðir er þetta 

einfaldur saltfiskur. En fyrir gamla refi sem borða saltfisk, þá er þetta náttúrlega 

bara rusl. Fyrir þeim er þetta bara saltaður fiskur, ekki saltfiskur. Og það er stór 

munur á söltuðum fiski og saltfiski (Viðmælandi 4). 

Neytendur geta hins vegar átt erfitt með að átta sig á muninum á hefðbundnum saltfiski 

og léttsöltuðum fiski. 

Neytandinn á ofboðslega erfitt að sjá mun á léttsöltuðum fiski og hefðbundnum. 

Hann hefur mjög lítið um það að segja. Þegar þú ferð á veitingastað þá er ofboðs-

lega erfitt að vita hvort fiskurinn er keyptur léttsaltaður eða saltaður og útvatn-

aður ... Þetta er svona eitt þeirra vandamála sem bransinn hefur verið að tala um 

(Viðmælandi 1). 

Léttsaltaða fiskinum er ekki dreift í sérverslanir líkt og hefðbundna saltfiskinum, heldur 

meira inn á stórmarkaði og beint á veitingahús. 
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6.3  Staðfærsla  

Staðfærsla íslensks saltfisks á Spáni skiptist annars vegar í þá þætti sem aðgreina vöru-

merkið frá keppinautunum og hins vegar þá þætti sem eru sameiginlegir með þeim. 

Samhljómur virðist vera meðal útflytjenda hverjir þessir þættir eru þótt smávægilegur 

munur geti verið milli viðmælenda. 

6.3.1  Aðgreinandi þættir (POD) 

Vaxtarlag. Erfðafræðilega eiga íslenski og færeyski þorskstofninn meira sameiginlegt en 

norski stofninn. Vaxtarlag íslenska og færeyska þorsksins skilar sér ennfremur í eftir-

sóknarverðum vöruþætti á Spáni sem aðgreinir íslenskan saltfisk frá þeim norska. 

„Vaxtalag íslenska og færeyska stofnsins er annað en þess norska. Hann er mjóslegnari 

og lengri. Íslenski og sá færeyski eru meiri kuggar og því með þykkari hnakkastykki, sem 

hentar vel fyrir Spánarmarkað“ (Viðmælandi 1). Vaxtarlagið er þannig aðgreinandi þátt-

ur fyrir íslenskan saltfisk gagnvart norskum saltfiski, en hins vegar sameiginlegt með fær-

eyskum keppinautum.  

Litur. Viðmælendur tala allir einum rómi varðandi aðgreiningu íslensks saltfisks gagnvart 

norskum saltfiski þegar kemur að lit sem er til kominn vegna þeirra verkunaraðferða 

sem beitt er. „Norðmennirnir hafa ekki náð tökum á framleiðslu á hvítum, þykkum fiski. 

Færeyingarnir eru hins vegar með mjög sambærileg gæði. Markaðurinn gerir í sjálfu sér 

ekki mikinn greinarmun á íslenskum og færeyskum saltfiski“ (Viðmælandi 1). Færeying-

arnir voru í raun á undan Íslendingum að bjóða þennan hvíta fisk sem neytendur á Spáni 

sóttust eftir og það tók íslenska framleiðendur nokkurn tíma að fara sömu leið. 

Færeyingar fóru þá leið að sprauta fiskinn hjá sér meira svo hann yrði hvítari. Þeir 

tóku þann pól í hæðina að fara þá leið sem kúnninn vildi. Við börðumst á móti því 

í mörg ár ... Þannig að Færeyingarnir náðu alveg sér stöðu (Viðmælandi 4). 

Ferskt hráefni. Íslenskur saltfiskur er allur framleiddur úr fersku hráefni og það skilar sér 

í betri gæðum að mati viðmælendanna. Norskir framleiðendur eru hins vegar aðallega 

að verka saltfisk úr frosnu hráefni og það kunna neytendur síður að meta. „Varan getur 

litið ágætlega út. Og margir hafa brennt sig á því. Svo þegar hann kemur úr útvötnun þá 

losnar hann bara í sundur. Þess vegna leggur markaðurinn áherslu á ferskt hráefni en 

ekki fryst og uppþítt“ (Viðmælandi 2). Krafan á Spánarmarkaði er um að saltfiskurinn sé 
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unninn úr fersku hráefni og það er lykilatriði til að skila þeim gæðaþáttum sem eru 

eftirsóknarverðir á markaðinum. 

Stöðugt framboð. Aðgreining íslensku vörumerkjanna varðandi stöðugt framboð á salt-

fiski er m.a. tilkomin vegna þess hvernig fiskveiðum er stjórnað. Vinnsla og veiði eru á 

sömu hendi og því auðveldara að laga sig að þörfum markaðarins. 

Áður fyrr var það skipstjórinn sem var aðalmaðurinn. Nú er það ekki lengur. Nú er 

það sölumaðurinn sem ræður. Sá sem er útá markaðnum. Það er alveg sama hvað 

skipstjórinn getur fiskað mikið, ef tíminn er ekki réttur (Viðmælandi 3). 

Auk þess telja viðmælendur flestir að aðgreining felist í því að hægt sé að bjóða íslensk-

an saltfisk af sömu gæðum allan ársins hring.    

Okkar fiskur er hvítari og þykkari. Hann er þéttari og kemur betur útúr útvötnun 

en annar fiskur. Hann heldur þessu útliti allan ársins hring. Ekki bundið við sér-

stakar vertíðir. Við getum boðið hann alla mánuði ársins, mjög svipaðan (Viðmæl-

andi 2). 

Norðmenn virðast geta boðið mikið magn af vörunni, þótt viðmælendur telji gæðin ekki 

vera þau sömu. Þeir litu þetta þó mismunandi augum. Tveir viðmælenda töluðu um að 

framboðið frá Noregi væri mjög tímabundið og þeir selji mest af sínum saltfiski á 

stuttum tíma í lok vertíðar. „Held þeir séu fyrst og fremst að bjóða þetta til sölu á vorin 

þegar það er mikið til. Svo heyrist ekkert í þeim á milli“ (Viðmælandi 3). 

Aðrir viðmælendur voru hins vegar á þeirri skoðun að Norðmenn geti afhent saltfisk 

allt árið og það sé ekki vandamál hjá þeim. Með því að frysta aflann og vinna úr honum 

síðar geta þeir tryggt framboð af sinni vöru allt árið og í mun meira magni en íslensku 

framleiðendurnir. 

Noregur er að vinna á. Þeir eru að koma með mjög stórar verksmiðjur sem eru að 

framleiða saltfisk. Stórir aðilar sem eru að selja inn á stórmarkaðina. Þeir eru með 

tryggar afhendingar, mikið unnið úr frosnu hráefni. Þeir geta selt þér þúsund tonn 

og afhent það í föstum afhendingum á næstu þremur, fjórum mánuðum. Þetta 

færðu ekki héðan (Viðmælandi 4). 
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Sá aðgreinandi þáttur sem viðmælendur telja íslenska saltfiskinn fyrst og fremst hafa 

gagnvart færeyska saltfiskinum á Spánarmarkaði er stöðugt framboð.  

6.3.2  Sameiginlegir þættir (POP) 

Ábyrgar fiskveiðar. Allir viðmælendurnir ræddu um ábyrgar fiskveiðar sem sameigin-

legan þátt og mikilvægi þess að geta sýnt m.a. fram á vottun um rekjanleika og að unnið 

sé í samræmi við umhverfisstaðla. Kaupendur á ýmsum mörkuðum fyrir fiskafurðir hafa í 

auknum mæli gert kröfur um slíkt. „Spánverjar eru samt ekki ennþá farnir að velta því 

mikið fyrir sér ... Þetta er meira svona tékkpunktur“ (Viðmælandi 6).  

Línuveiðar. Á síðustu áratugum hefur áherslan aukist á að nota línufisk til vinnslunnar á 

íslenskum saltfiski. Bæði Norðmenn og Færeyingar hafa einnig að einhverju leyti notað 

fisk sem veiddur var á línu til vinnslunnar. Þátturinn „línuveiddur fiskur“ getur þannig 

bæði fallið undir það að vera sameiginlegur þáttur og aðgreinandi, þar sem mestallur 

fiskur á Íslandi sem fer til saltfiskvinnslu er veiddur á línu á meðan keppninautarnir nota 

þá veiðiaðferð í minna mæli. Meðhöndlun Norðmanna á aflanum er hins vegar önnur og 

skilar þeim lakari afurð að mati viðmælenda. 

Allur línufiskur sem veiddur er í Noregi er heilfrystur um borð áður en hann kemur 

í land. Það að framleiða saltfisk úr frystu hráefni verður aldrei það sama. Spánar-

markaður hefur alltaf verið viðkvæmur fyrir fiski sem hefur verið frystur áður en 

hann er verkaður (Viðmælandi 1). 

Hollusta og næring. Eitt vörumerkjanna hefur lagt áherslu á næringargildi og hollustu 

saltfisksins sem hluta af sameiginlegum þáttum.  

Flokkun, pakkningar og fleira. Samkvæmt viðmælendum er flokkun á vörunni með 

svipuðum hætti, bæði hjá innlendum aðilum sem og helstu keppinautunum, Norðmönn-

um og Færeyingum. Pakkningar og dreifileiðir eru sömuleiðis svipaðar. 
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Í töflu 4 eru teknir saman helstu þættir sem fram komu hjá viðmælendum um stað-

færslu vörumerkjanna fyrir íslenskan saltfisk á Spáni, annars vegar gagnvart keppi-

nautunum frá Noregi og hins vegar frá Færeyjum.   

Tafla 4. Staðfærsla íslensks saltfisks á Spáni 

Ímyndarþættir 

íslensks saltfisks 

Norskur saltfiskur 

Aðgreinandi     Sameiginlegur 

Færeyskur saltfiskur 

Aðgreinandi     Sameiginlegur 

Gæði (litur, þykkt) Já   Já 

Ferskt hráefni Já   Já 

Stöðugt framboð að miklu leyti að hluta Já  

Línuveiddur fiskur að miklu leyti að hluta að miklu leyti að hluta 

Ábyrgar fiskveiðar  Já  Já 

Kaldur norðlægur sjór  Já  Já 

Hreint hafsvæði  Já  Já 

Hollusta og næring  Já  Já 
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7  Niðurstöður - innri rýni  

Í þessum kafla verður fyrst rætt um val á vörumerkjaauðkennum, því næst um samval 

markaðsráða og að endingu um hugrenningatengsl annarra. 

7.1  Vörumerkjaauðkenni 

Heiti. Í flestum tilfellum eru íslensk heiti útgerðarfélagsins notuð sem heiti vörumerkis-

ins fyrir vöruna sem seld er á spænska markaðinum. Eitt fyrirtækið markaðssetur sína 

vöru undir spænsku heiti og eitt notar enskt heiti.  

Myndmerki. Öll myndmerkin eru í bláum eða bláleitum lit. Þykkar línur eru ráðandi í 

útfærslunni þar sem heitið er að öllu jöfnu í hástöfum og hluti af myndmerkinu ásamt 

tákni með vísun í nærumhverfi starfseminnar, s.s. öldur, fiska eða vöruna sjálfa. Eitt 

myndmerki vísar að auki til íslensks uppruna með gjósandi eldfjalli og er það eina 

vörumerkið sem notar tvo liti í myndmerkinu, en þar er rauður litur látinn tákna eldinn 

og um leið er þar komin tilvísun í íslensku fánalitina (sjá nánar á mynd 4).    

 

                                             

                                         

Mynd 4. Myndmerki vörumerkjanna sex 

Fjögur myndmerkjanna eru notuð á pakkningar fyrir vöruna. Eitt fyrirtækið selur vöruna 

í umboðssölu og notar pakkningar frá mismunandi framleiðendum og eitt fyrirtækið 

notar pakkningar frá spænskum kaupanda. Myndmerkin eru ennfremur notuð á vefsíð-

um, nafnspjöldum og öðru markaðsefni, merkingum á húsnæði og klæðnaði.     
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Vefslóðir. Vefslóðir bera í öllum tilfellum nema einu heiti vörumerkisins, eða skamm-

stöfun þess og eru með íslensku vefendingunni „.is“. Vefslóð eins vörumerkisins hefur 

spænsku vefendinguna „.es“, en vefslóð þess vörumerkis ber heiti móðurfélagsins.  

Slagorð. Eitt vörumerkjanna notar einkunnarorð og eru þau m.a. notað á vefsíðu vöru-

merkisins og á kynningarefni. 

Önnur vörumerkjaauðkenni. Á pakkningum þriggja vörumerkjanna eru svokölluð „horn-

merki“ hluti af auðkennunum. Hornmerkin má rekja til þess tíma þegar allur íslenskur 

saltfiskur var seldur undir merki SÍF, eða fram til ársins 1993. „Það þurfti að setja horn-

merki á pakkningarnar þar sem fram komu framleiðendaeinkenni. Það voru í sjálfu sér 

miklu stærri vörumerki heldur en hin eiginlegu vörumerki framleiðendanna“ (Viðmæl-

andi 1). Hornmerki voru mynduð með þremur eða fjórum bókstöfum og hver framleið-

andi hafði sitt hornmerki, en þannig gátu kaupendur rakið hvaðan varan kom. „Þetta er 

gamla SÍF merkið. Það er eiginlega okkar lógó. Menn mundu ekki treysta kössunum 

nema hafa þetta merki á þeim ... Hornmerkið er dýrmætasta vörumerkið sem við eigum 

þarna“ (Viðmælandi 5). 

Eitt vörumerkjanna notar sérútgáfu af myndmerki sínu með enskri áritun til að koma 

á framfæri skilaboðum um að fiskurinn sé veiddur á línu. Þetta myndmerki er m.a. notað 

á pakkningar og annað markaðsefni.  

7.2  Samval markaðsráða 

Margt er líkt með því hvernig markaðsráðunum er beitt við markaðssetningu vörumerkj-

anna og hvaða áhersla er lögð á hvern þeirra. Sérstaða eins vörumerkisins er þó sú að 

vera með starfsemi á Spáni og því nær endanlegum markhópi. Þá selur eitt vörumerki 

alla sína vöru til eins kaupanda á Spáni og pakkar vörunni beint í þeirra umbúðir.  

7.2.1  Vara 

Svipuð áhersla er hjá öllum þeim vörumerkjum sem skoðuð voru þegar litið er til 

vörunnar. Allir viðmælendur telja að gæði hennar sé aðalatriðið og nefna fyrst og fremst 

vörutengda þætti eins og hvítan lit, þykkt og áferð. Saltfiskurinn er unninn úr ferskum 

fiski sem veiddur er á línu. Ábyrgar fiskveiðar og rekjanleiki eru hafðar að leiðarljósi. 

Framleiðendur flokka vöruna auk þess á svipaðan hátt eftir gæðum og stærð. 
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Pakkningar. Allur saltfiskur vörumerkjanna sem fluttur er til Spánar fer í 25 kg tvískiptum 

kössum sem samanstanda af lok- og botnstykki. Saltfisksflökum eða heilum flöttum salt-

fiski er raðað ofan í kassana og salti stráð á milli laga. Vörumerkið sem starfar á spænska 

markaðinum notar fleiri tegundir og stærðir af pakkningum.   

Mikil áhersla er lögð á gæði pakkninganna, styrk þeirra og áhrif á geymsluþol vör-

unnar. Kassarnir eru ýmist úr þykkum lökkuðum eða húðuðum kartonpappír eða í eins-

konar plastbylgju sem útflytjendur eru farnir að nota í auknum mæli.  

Lok pakkninganna eru áprentuð, ýmist í fjórlit eða einum lit. Blár og hvítur eru nær 

einráðir sem meginlitur. Helstu mótíf eru bylgjur og haf. Myndir af skipum útgerðanna 

eru einnig sýndar á pakkningum tveggja vörumerkjanna. Hjá hluta vörumerkjanna er 

botn pakkningar einnig áprentaður.  

Hönnun á pakkningum fyrir öll vörumerkin utan eins er í liggjandi (landscape) út-

færslu. Sú pakkning sem sker sig úr og er í standandi (portrait) útfærslu er pakkning 

spænsks vörumerkis sem einn íslensku framleiðandanna notar eingöngu. Á loki pakkn-

inganna frá öllum vörumerkjunum er upprunamerkingin „bacalao da Islanda“ eða „prod-

ucto Islandia“ prentuð með áberandi letri. Þessi áritun er oftast einnig á hliðum og á 

botnstykki pakkningarinnar. Annar texti er að mestu notaður til að segja nánar frá fram-

leiðslu vörunnar og meðhöndlun hennar. Á pakkningu frá einu vörumerkjanna er tekið 

fram að um gæðasaltfisk sé að ræða.    

7.2.2  Verð 

Framboð og eftirspurn. Framboð og eftirspurn voru ofarlega í hugum viðmælenda þegar 

talað er um helstu áhrifaþætti á verð fyrir íslenskan saltfisk á Spáni.  

Framboð og eftirspurn ráða þessu. Það er alltaf pressað á gæði, gæði, gæði. En á 

endanum er það framboð og eftirspurn sem ræður þessu ... það er alveg sama 

hvaða gæði þú ert með. Það er alltaf:  hvernig eru aðrir í verði miðað við ásættan-

leg gæði (Viðmælandi 3)? 

Framboð af íslenskum saltfiski ræðst m.a. af þeim kvóta sem úthlutað er á Íslandi á 

hverju ári. „Eftir því sem við höfum minni fisk í saltfiski, þá hækkar verðið, því eftirspurn-

in er til staðar. Eftir því sem við höfum meiri fisk, þá lækkar verðið.“ (Viðmælandi 4). Um 
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nokkuð flókið samspil framboðs og eftirspurnar getur verið að ræða að mati viðmæl-

enda, s.s. hvaða aðstæður eru á markaði á Íslandi og á Spáni.  

Eðlilegt væri að segja að framboð og eftirspurn ráði ferðinni en stundum eru það 

aðstæður í framleiðslulandinu sem valda því. Þá er það oftast innbyrðis sam-

keppni við aðrar vinnslugreinar. Þá er það oft þannig að ef að saltfiskurinn borgar 

ekki það verð fyrir hráefnið sem ferski fiskurinn getur fengið ... Þá verður bara 

engin framleiðsla (Viðmælandi 1). 

Gæði vörunnar. Annar þáttur sem var títtnefndur og varðar endanlegt verð voru gæði 

vörunnar. Sumir viðmælenda töldu þann þátt ráða mestu um verðið.   

Það sem mestu ræður um verðið eru gæði og gæðavitund, gæðavitund yfir tíma. 

Vandamálið í því er sama og alltaf. Ef þú bætir gæði þá kostar það eitthvað. Þú 

færð ekki peninginn strax. Þú þarft að borga, sanna þig og þá færðu hærra verð 

(Viðmælandi 4). 

Stærð fisksins sem í boði er hefur einnig áhrif á verðið sem fæst fyrir saltfiskinn, en það 

hefur verið að breytast. 

Fram á allra síðustu ár hefur stærðin á fiskinum skipt miklu máli varðandi verðið 

sem fæst, þannig að hlutfallslega hæsta verðið fékkst fyrir stærri fisk. Það var 20% 

verðmunur á litlum og stórum flökum. Nú er það nánast orðið ekki neitt. Bara 

svona til að koma stóru flökunum út (Viðmælandi 1).  

Samhliða því að verðið sem útflytjendur á saltfiski til Spánar hafa fengið fyrir stóra 

fiskinn hefur lækkað hafa kaupendur fengið meiri gæðavöru. „Við höfum þurft að selja 

meira af dýrari fiski en var. Þar hafa mestu átökin orðið. Það er dýrara en að sama skapi 

er þetta miklu betri vara. Það er það sem markaðurinn leitar mest eftir“ (Viðmælandi 2). 

Verð á ferskum fiski á markaði. Verð á ferskum fiski er einn af þeim þáttum sem viðmæl-

endur töldu hafa hvað mest áhrif á það verð sem fæst fyrir saltfiskinn. Ferskur fiskur 

hefur lækkað í verði síðustu ár og því hefur þurft að gæta sem mestrar hagkvæmni í 

vinnslunni á saltfiski til að gera hann samkeppnishæfan.  

Saltfiskurinn hefur haft vinninginn í verðum. Það hafa þó komið tímabil sem sá 

léttsaltaði hefur haft vinninginn. Oft þegar verðið á léttsaltaða fiskinum hefur 
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farið niður hefur verðið á saltaða fiskinum togast niður á eftir. Þá er það samt ekki 

verðið á þeim léttsaltaða sem ræður ferðinni heldur verðið á ferska fiskinum sem 

togar þetta niður á eftir sér. Og dregur þetta allt saman niður (Viðmælandi 2). 

Verð á saltfiski frá keppinautunum. Hluti viðmælenda var ekki á því að verð á saltfiski frá 

keppinautum frá öðrum upprunalöndum hefði mikil áhrif á verðlagningu íslenska salt-

fisksins.  

Við erum ekki að bera okkur saman við Norðmennina. Við náttúrlega fylgjumst vel 

með hvað er að gerast í Noregi. Á Spánarmarkaði finnum við ekki mikið fyrir þeim 

þótt þeir séu að selja þetta mikið. Þeir eru kannski á ódýrari mörkuðum þar sem 

við myndum aldrei fá íslenska framleiðendur til að framleiða inn á (Viðmælandi 1). 

Aðrir virtust þó taka meira mið af verðinu á norska saltfiskinum. 

Við verðleggjum okkur fyrir ofan Norðmennina. En við getum stundum ekki verð-

lagt okkur fyrr en þeirra opinbera verð liggur fyrir. Að sjálfsögðu eru einhverjir 

framleiðendur sem koma með verð þarna á milli og í samkeppni við okkur en þá 

þurfa þeir að vera með góðan fisk. Sumir geta það ... Ef þú ert með góðan fisk veit 

í raun enginn á endanum hvaðan hann er að koma. Þorskur er bara þorskur 

(Viðmælandi 4). 

Eitt af vandamálunum sem íslenskir framleiðendur á saltfiski hafa þurft að glíma við er 

að framboð af vörunni er takmarkað. Fiskimiðin eru takmörkuð auðlind og kvótinn tekur 

breytingum ár frá ári. Keppinautarnir frá Noregi hafa hins vegar úr meira aflamagni að 

spila.  

Við eigum samt að halda því að vera dýrust, við erum fá og við erum spes. Halda 

þessu „úníkness“. Að þetta er takmörkuð auðlind. Á meðan við höldum því að 

þetta er takmörkuð auðlind er hún meira eftirsótt. Það er ekkert flókið við það. 

Þannig virkar þetta. Partur af þessu „úníkness“ við Ísland er að það geta ekki allir 

fengið (Viðmælandi 4). 

7.2.3  Stjórnun dreifileiða 

Stjórnun dreifileiða er með líkum hætti hjá vörumerkjunum og byggist á að þrýsta vör-

unni að milliliðum (push strategy). „Við erum að selja beint inn á saltfiskverslanir, sem 

eru bara kaupmaðurinn á horninu. Svo erum við að selja á lókal dreifingaraðila og heild-



 

 

44 

 

sala á öðrum stöðum.“ (Viðmælandi 1). Hluti vörunnar fer einnig beint til endasöluaðila, 

s.s. til veitingastaða og annarra smásala, en einnig til útvatnara og annarra milliliða sem í 

sumum tifellum umbreyta vörunni, endurpakka og dreifa undir öðru vörumerki.  

Við komust ekki nær neytandanum en gegnum þessa dreifingaraðila eins og 

maður kallar þá. Þetta eru ekki stórir aðilar. Þetta er litlir aðilar sem eru svo að 

selja inn á hillumarkað. Þeir eru að selja á veitingahús, útvatnara og „catering“ og 

þess háttar (Viðmælandi 5). 

Eitt vörumerkjanna selur alla sína vöru til eins kaupanda á Spáni, sem sér um dreifingu á 

spænska markaðinum. Vörumerkið, sem staðsett er á Spáni, sér m.a. um umbreytingu á 

hluta vörunnar og um dreifingu hennar undir eigin merki á aðra milliliði. Eitt vörumerkj-

anna er með tvo sölufulltrúa í starfi á Spáni og með millilager staðsettan í Þýskalandi til 

að tryggja sem fljótasta afgreiðslu á spænska markaðinn.  

7.2.4  Markaðssamskipti 

Þau markaðssamskipti sem stunduð hafa verið síðustu ár felast fyrst og fremst í 

persónulegri sölumennsku annars vegar og þátttöku í vörusýningum hins vegar. Vefsíður 

hafa verið notaðar að einhverju marki og kynningarbæklingar hafa verið gerðir. Lang-

stærstum hluta markaðssamskiptanna er beint að kaupendum á fyrirtækja- og stofn-

anamarkaði (B2B), þótt einstaka undantekningar séu þar á. „Markaðsstarfið er í raun 

mjög takmarkað. Það felst helst í því að halda þeim tengslum sem komin eru á“ (Við-

mælandi 5). 

Samkvæmt viðmælendunum gekk sala á saltfiski til Spánar mjög vel langt frameftir 

síðasta áratug og því sáu fyrirtækin ekki mikinn tilgang í því að sinna markaðsstarfi.  

Það er búið að vera ótrúlega ljúft að vinna við þetta. Þess vegna hefur enginn 

verið að vinna við sölumennsku, þetta hefur allt farið ... Það er núna að harðna á 

dalnum og þá fóru allir að velta fyrir sér hvað hægt væri að gera (Viðmælandi 3). 

Viðmælendur nefndu einnig kostnað við markaðstarf og að það litla framboð af saltfiski 

frá Íslandi gæti ekki staðið undir slíku. „Við þyrftum líklega að vera með þrisvar sinnum 

meira magn í boði til að snerta yfirhöfuð á slíkum sölupunktum. Það magn getum við 

bara ekki fengið, að minnsta kosti ekki hér á landi“ (Viðmælandi 4).  
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7.2.4.1  Persónuleg sölumennska 

Sú tegund markaðssamskipta sem er algengust er persónuleg sölumennska. Viðmælandi 

3 lýsir þessu þannig: „Við höfum verið að fara út á markaðinn og hitta sölumennina. 

Búnir að gera það í 17 ár. Og það skiptir miklu máli.“ En það eru ekki aðeins sölumenn-

irnir sem eru heimsóttir, heldur einnig sérverslanirnar. 

Það skiptir miklu máli að þeir sjái hver er á Íslandi. Og ef þeir sjá að það eru tveir 

ættliðir, þá skiptir það miklu máli. Þetta eru yfirleitt fjölskyldufyrirtæki. Það skiptir 

þá máli að það sé verið að versla við fólk sem er búið að vera í þessu í einhverja 

ættliði (Viðmælandi 3). 

Öll vörumerkin leggja mikið uppúr persónulegum samskiptum. Margir eru í stöðugu 

sambandi gegnum síma og tölvupóst. Einn viðmælendanna minnist á að þessi sam-

skipti hafi frekar aukist á síðustu árum.  

Við erum alltaf að upplýsa þá um hvað er í gangi ... Komum á framfæri því sem er 

að gerast á hverjum tíma. Hvar eru skipin að veiða? Hvað er reiknað með að mikið 

verði veitt? Við erum að senda áætlanir um slíkt í hverri einustu viku. Hverju erum 

við að pakka, hvaða stærð og gæðasamsetning og þess háttar? Allar upplýsingar 

sem gætu komið þeim að notum og hvað þeir eiga að leggja áherslu á að selja. 

Þeir séu ekki að selja stærðir sem ekki eru til frekar að því sem við eigum til 

(Viðmælandi 2). 

Sú breyting hefur einnig orðið að samskiptin eru meira þvert á svið og deildir og milli 

stjórnunarlaga, bæði hjá framleiðendum og starfsfólki sem selur vöruna á mark-

aðinum. 

Það er breyting sem orðið hefur síðustu 10 árin að markaðsfólkið er í miklu beinni 

tengslum við framleiðslufólkið hjá okkur. Áður fóru engin samskipti í gegnum 

annan en framkvæmdastjórann ... Nú eru það fótgönguliðarnir í markaðsfyrirtækj-

unum að tala við verkstjórana og jafnvel gæðafólkið (Viðmælandi 2). 

7.2.4.2  Sýningar og ráðstefnur 

Allir viðmælendurnir áttu það sammerkt að fara reglulega á sýningar tengdar sjávar-

útvegi, sérstaklega eru það sýningarnar í Brüssel og Vigo á Spáni sem orðið hafa fyrir 

valinu. Báðar þessar sýningar eru fagsýningar og ætlaðar fyrirtækjum sem eru t.d. að 
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kynna vöru sína fyrir innkaupaaðilum, heildsölum, dreifingarfyrirtækjum eða stórmörk-

uðum. Íslensku vörumerkin hafa þó ekki öll tekið reglulega beinan þátt í sýningunum, 

s.s. með því að vera með bás, en notað þær frekar til að rækta persónuleg tengsl og 

hitta milliliði.   

Lítið hefur verið um skipulagðar uppákomur eða ráðstefnur, en þó var m.a. staðið 

fyrir ráðstefnu í Madríd í byrjun árs 2013 þar sem ýmsir aðilar úr spænsku viðskiptalífi 

og íslenskir útflytjendur mættu ásamt fulltrúum Íslandsstofu og þáverandi atvinnuvega-

ráðherra Íslands.  

7.2.4.3  Vefsíður 

Öll vörumerkin sem voru til skoðunar utan eitt eru með vefsíðu með kynningu á vöru-

merkinu og vörunni. Aðeins tvö vörumerkjanna eru með vefsíðu á spænsku. Í töflu 5 má 

sjá nánar á hvaða tungumálum vefsíður vörumerkjanna eru. 

Tafla 5. Vefsíður og tungumál    

Vefsíða Spænska Enska Íslenska 

Vörumerki 1 já já nei 

Vörumerki 2 já já já 

Vörumerki 3 nei já já 

Vörumerki 4 nei já já 

Vörumerki 5 nei nei já 

Vörumerki 6 nei nei nei 

Mesta umfjöllun á vefsíðunum fá veiðar og vinnsla þar sem áherslan á framleiðsluhætti 

er áberandi og almennar upplýsingar um fyrirtækið að baki vörumerkinu.  

Á flestum vefsíðnanna er fjallað um áherslu vörumerkjanna á gæði. Á tveimur vef-

síðum er fjallað um hvernig þessum gæðum er m.a. náð með því að framleiðandi hafi 

fulla stjórn bæði á veiðum og vinnslu. Á einni vefsíðu er fjallað um einstaka gæðaþætti 

eins og þykkt og áferð saltfisksins. Þá er einnig fjallað er um þáttinn „stöðugt framboð“ á 

tveimur vefsíðum. Á þremur vefsíðum er fjallað um ábyrgar veiðar Íslendinga á einhvern 

hátt og einnig um að varan sé unnin úr línuveiddu hráefni.  



 

 

47 

 

Á einni vefsíðu er boðið uppá að skilja eftir skilaboð til fyrirtækisins. Nokkrar vefsíðn-

anna birta fréttir af sjávarútvegi eða fyrirtækinu, s.s. varðandi veiðar, kvóta, hvar skipin 

eru að veiða og þess háttar.   

Uppskriftir að réttum með saltfiski á spænsku má finna á tveimur vefsíðnanna. Á ann-

arri síðunni er ein uppskrift en á hinni eru tvær þar sem notaður er hefðbundinn salt-

fiskur. Á einni vefsíðu er fjallað um næringu og heilsu og hvernig fiskneysla geti stuðlað 

að heilbrigði. Á annarri vefsíðu er fjallað um umhverfisstefnu undir flipa sem merktur er 

neytendum sérstaklega.  

Tvær vefsíður bjóða upp á afspilun á kynningarmyndböndum. Á tveimur vefsíðum er 

hægt að hlaða niður bæklingum á pdf-formi með kynningu á vörumerkinu og vörunni, 

ýmist á spænsku eða ensku. Þá eru einnig dæmi um að tenglar séu inn á áhugaverðar 

vefsíður, s.s. vefsíður með mataruppskriftum eða vefsíður tengdar sjávarútvegi. 

Í töflu 6 má sjá hvernig vefsíður vörumerkjanna styðja við helstu þætti staðfærsl-

unnar.  

Tafla 6. Stuðningur við staðfærsluna á vefsíðum vörumerkjanna 

 Almennt 
um gæði 

Gæða-
þættir 

Ábyrgar 
fiskveiðar 

Stöðugt 
framboð 

Ferskt 

hráefni 

Línu- 
veiðar 

Hreinn og 
kaldur sjór 

Vörumerki 1 já að hluta já nei nei já já 

Vörumerki 2 já Nei já já nei já nei 

Vörumerki 3 já Nei já nei nei já já 

Vörumerki 4 já Nei nei nei nei nei nei 

Vörumerki 5 nei Nei nei já nei nei nei 

Vörumerki 6 x  X x x X x x 

 

7.2.4.3  Önnur markaðssamskipti 

Eitt vörumerkjanna hefur notað beinar auglýsingar sem beint er að neytendum og þá 

fyrst og fremst auglýsingar í staðbundnum prentmiðlum.  

Kynningarefni eins og bæklingum hefur m.a. verið dreift til milliliða á vörusýningum 

og í tengslum við persónulega sölumennsku. Eitt vörumerkjanna hefur dreift veggspjöld-

um, uppskriftum og öðru prentuðu efni til verslana.    
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Eitt vörumerkjanna sendir reglulega netfréttabréf til tengiliða og milliliða með upplýs-

ingum um vörur og tilboð. Í fréttabréfinu eru m.a. sendir hlekkir inn á vefsíðu vörumerk-

isins þar sem finna má nánari upplýsingar um vöruna.  

Þrjú vörumerkjanna hafa látið framleiða kynningarmyndbönd á spænsku eða ensku. 

Á þeim er m.a. almenn kynning á fyrirtækinu, hvernig staðið er að veiðunum og með-

höndlun aflans. Þá er einnig fjallað um vinnsluaðferðir við verkun saltfisksins og gæða-

mál. Eitt vörumerkjanna er með slíkt kynningarmyndband á vefsíðu sinni og á mynd-

bandsvefsíðunni Vimeo. Aðrir hafa notað þessi myndbönd fyrir innanhússkynningar og 

þegar fulltrúar kaupenda hafa komið í heimsókn. 

Eitt vörumerkjanna hefur notað söluhvata í samstarfi við smásöluaðila og dreifingar-

aðila, s.s. að bjóða ferð til Íslands fyrir mestu sölu á ákveðnu tímabili.  

7.2.4.4  Sameiginlegt markaðsstarf 

Sameiginlegt kynningarstarf útflytjenda íslensks saltfisks á Spáni hefur á síðustu árum 

einskorðast við verkefni sem Íslandsstofa hefur haldið utan um frá árinu 2010 og felst í 

því að kynna ábyrgar fiskveiðar Íslendinga á erlendum mörkuðum. Verkefnið ber enska 

heitið Iceland responsible fisheries (IRF). Útflytjendur sem taka þátt í verkefninu geta 

notað merki þess á pakkningar eða annað markaðsefni. Myndmerki IRF er til í tveimur 

útgáfum, annars vegar merki sem táknar að varan eigi uppruna sinn í ábyrgum fisk-

veiðum, en hins vegar merki sem er auðkenni vottunar óháðs þriðja aðila samkvæmt 

alþjóðlegum viðmiðunarreglum FAO. Vörumerkin sem hér eru til skoðunar hafa aðallega 

notað fyrrnefndu útgáfu myndmerkisins. IRF hefur notað slagorðið „fiskur til framtíðar“ í 

kynningu á verkefninu. 

 

 

Mynd 5. Upprunamerki (t.v.) og vottunarmerki (t.h.) IRF 
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Merki IRF eru kynnt á vefsíðu IRF á vefslóðinni responsiblefisheries.is og þar má finna 

nánari kynningu á ábyrgum veiðum Íslendinga, auk kynningarmyndbanda og bæklinga á 

ensku og spænsku. IRF hefur framleitt sérstakt kynningarmyndband á spænsku sem 

sniðið er að íslenskum saltfiski og spænska markaðinum.  

Markaðsefni IRF er ríkulega myndskreytt ljósmyndum frá Íslandi, sem m.a. sýna skip 

og báta með fallegri íslenskri náttúru í bakgrunni. Auk fróðleiks um áherslu Íslendinga á 

ábyrgar fiskveiðar er fjallað um fiskveiðistjórnunarkerfi, tæknivæðingu, áherslu á rann-

sóknir, auk frétta tengdum sjávarútvegi, uppákomum eða ráðstefnum. Kynningarbækl-

ingur um framleiðslu á saltfiski var gefinn út á spænsku af Íslandsstofu árið 2011 í sam-

starfi við Samtök saltfiskframleiðenda. Í bæklingnum er m.a. fjallað um langa hefð í 

framleiðslu á saltfiski á Íslandi og hvaða þættir varðandi veiðar og vinnslu skila neyt-

endum gæðavöru. Auk þess er fjallað um næringu og hollustu saltfisksins.  

7.3  Hugrenningatengsl annarra  

Hugrenningatengsl annarra felast fyrst og fremst í tengingu við upprunalandið annars 

vegar og hins vegar því að nota uppruna- og vottunarmerki IRF um ábyrgar fiskveiðar. 

Önnur tengsl eru fátíð og tilviljanakennd.  

Við erum bara að selja Ísland. Við erum að selja land sem á góðan ferskan fisk. 

Hreint land og svo hefur bæst við þessi vottun. Það skiptir máli að við séum að 

gera þetta á endurnýjanlegan hátt. Við séum ekki að ofveiða ... Og þetta er Ísland 

og þetta er okkar ímynd og það er hún sem við erum að selja. Í sjálfu sér ekkert 

annað (Viðmælandi 4).   

Mikið er gert úr tengingu við upprunalandið í heiti vörunnar á pakkningunum. Auk þess 

er lögð áhersla á upprunann í persónulegri sölumennsku. 

Það sem við erum alltaf að gera er að reyna að sannfæra þessa aðila um að okkar 

vara sé betri og hann selji hana betur en ódýrari vöru. Sölupunkturinn hans er að 

vera með íslenskan fisk ... Vörumerkið er bara í hugum kaupendanna í dag að það 

sé eitthvert virði að hafa þetta frá Íslandi (Viðmælandi 4). 

Upprunatengingin kemur einnig fram í myndanotkun. Þannig eru fleiri en eitt dæmi um 

að útlínuteikning af Íslandskorti sé sýnd á pakkingum og vefsíðum. Á vefsíðum og öðru 
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markaðsefni bregður einnig fyrir ljósmyndum af íslenskri náttúru og skipum með 

íslenskri fjallasýn í bakgrunni.   

Upprunamerki IRF er notað á pakkningar frá öllum vörumerkjunum, nema í einu 

tilfelli þar sem varan er í pakkningum spænska samstarfsaðilans. Tvö vörumerkjanna eru 

ennfremur með IRF merkið sýnilegt á vefsíðu sinni og í öðru markaðsefni. Tvær vef-

síðnanna eru með hlekk inn á spænska vefsíðu IRF þar sem m.a. má finna myndbönd og 

upplýsingar um ábyrgar fiskveiðar Íslendinga.  
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8  Rannsóknaraðferð - ytri rýni 

Gerð var megindleg rannsókn í formi vefrænnar spurningakönnunar. Umfjöllun um 

aðferðafræðina skiptist í þátttakendur, mælitæki og framkvæmd og úrvinnslu. 

8.1.1  Þátttakendur 

Notast var við hentugleikaúrtak. Könnunin var lögð fyrir einstaklinga á aldrinum 30-63 

ára sem búsettir eru í Barselóna og annars staðar í Katalóníu. Ástæða þess að ekki var 

farið hærra í aldri var sú að erfitt er að fá svör við vefkönnunum frá eldri þátttakendum 

á Spáni.  

Alls fengust 308 svör í könnuninni. Hlutfall kvenna meðal þátttakenda var 48,9% og 

karla 51,1%. Aldursdreifing þátttakenda var nokkuð jöfn milli aldursbila og endurspeglar 

ágætlega þýðið, eins og sjá má nánar í töflu 7. 

Tafla 7. Aldur þátttakenda og hlutfall aldurshópa í þýðinu (CIA, 2013) 

Aldur Hlutfall Hlutfall í þýði 

30-39 ára 24,3% 30,2% 

40-49 ára 25,6% 29,5% 

50-59 ára 23,8% 23,3% 

60 ára og eldri 19,4% 17,1% 

Ekki gefið upp 6,8%  

Alls 100% 100% 

Flestir þátttakenda í könnuninni, eða 73,8% koma frá Barselóna, en aðrir frá öðrum 

svæðum í Katalóníu. Í töflu 8 má sjá nánar hvernig þátttakendur skiptast eftir búsetu.  

Tafla 8. Búseta þátttakenda  

Hérað/svæði Hlutfall 

Barselóna  73,8% 

Tarragóna 7,8% 

Geróna 6,1% 

Annað eða ekki gefið upp 12,3% 

Alls 100% 

Í töflu 9 má sjá hvernig þátttakendur skiptast eftir ráðstöfunartekjum heimilisins á mán-

uði.  
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Tafla 9. Ráðstöfunartekjur þátttakenda á mánuði  

Tekjur í € Hlutfall 

Undir 2000  39,5% 

2.000-2.999 37,5% 

3.000 eða hærri  16,2% 

Ekki gefið upp   6,8% 

Alls 100% 

Í töflu 10  má sjá hvernig þátttakendur skiptast eftir því hvaða menntun þeir hafa lokið. 

Tafla 10. Efsta stig menntunar þátttakenda 

Menntun Hlutfall 

Grunnskólapróf   8,4% 

Framhalds- eða menntaskólapróf 22,0% 

Iðn- eða tækniskólapróf 27,8% 

Grunnnám frá háskóla 26,2% 

Doktors- eða meistaragráða   8,7% 

Ekki gefið upp   6,8% 

Alls 100% 

 

8.1.2  Mælitæki 

Spurningalistinn var þrískiptur. Fyrsta hluta hans var ætlað að kanna vörumerkjavitund 

neytenda á Spáni um íslenskan saltfisk og helstu keppinauta hans. Annars vegar áttu 

þátttakendur að nefna það upprunaland fyrir gæðasaltfisk sem fyrst kom upp í huga 

þeirra (top of mind). Hins vegar voru þeir beðnir að nefna önnur upprunalönd fyrir 

gæðasaltfisk sem þeir gætu nefnt á þessum markaði. Samanlögð útkoma úr þessum 

tveimur spurningum er notuð til að reikna út heildarvitund fyrir upprunalönd gæðasalt-

fisks.  

Í öðrum hluta spurningalistans var kannað hvaða ímynd saltfiskur frá Íslandi og salt-

fiskur frá helstu samkeppnislöndum hafa í hugum þátttakenda. Taldar voru upp 11 full-

yrðingar um ímyndarþætti sem annars vegar voru fengnir úr staðfærslu vörumerkjanna 

og hins vegar með forkönnun meðal þýðisins. Þátttakendur voru beðnir að merkja við 

eitt eða fleiri af upprunalöndunum sem að þeirra mati tengdust fullyrðingunum.  
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Í þriðja hluta spurningalistans voru fjórar spurningar sem ætlað var að kanna hvað 

einkennir atferli neytenda. Í þremur fyrstu spurningunum voru þátttakendur spurðir að 

því hversu oft þeir neyta gæðasaltfisks, hvenær og við hvaða tilefni. Í fjórðu spurning-

unni voru þátttakendur spurðir að því hvaða saltfiskur yrði fyrir valinu ef íslenskur salt-

fiskur stæði ekki til boða. Fyrstu þrjár spurningarnar í þessum hluta voru með lokuðu 

spurningaformi á fimm stiga Likert kvarða, þar sem valmöguleikarnir voru frá „á mjög 

vel við“ og til „á mjög illa við“. Fjórða spurningin var með opnu formi.  

Í fjórða og síðasta hluta spurningalistans voru spurningar er varða bakgrunn þátttak-

enda. Spurt var um kyn og aldur þeirra, búsetu, menntun, atvinnu og tekjur. Þessar 

spurningar voru með lokuðu spurningaformi.  

Spurningalistinn var lagður fyrir á spænsku. Spurningarnar voru samdar af rannsak-

anda á íslensku en þýddar yfir á spænsku af íslenskumælandi Spánverja sem starfar við 

útflutning á saltfiski til Spánar. Til að tryggja sem best að þýðingin væri vel úr garði gerð 

var spurningalistinn þýddur aftur yfir á íslensku af spænskumælandi Íslendingi sem hefur 

m.a. unnið að þýðingum á spænskum bókmenntum yfir á íslensku. Þar sem misræmis 

gætti voru spurningar lagfærðar og bornar undir Spánverjann sem þýddi listann í upp-

hafi. Spurningalistinn var síðan forprófaður með því að senda hann á nokkra aðila úr 

markhópnum, sem gerðu engar athugasemdir.   

8.1.3  Framkvæmd og úrvinnsla 

Spurningalistinn verður settur upp í forritinu YouGov hjá samstarfsaðila MMR á Spáni 

sem hafði milligöngu um gerð könnunarinnar. Hann var sendur út með tölvupósti og 

hlekk þann 6. nóvember 2013 á þátttakendur sem samþykkt höfðu að taka þátt í könn-

unum af þessu tagi. Könnuninni var lokað þann 15. nóvember 2013.  

Úrvinnsla: Úrvinnsla könnunarinar fór fram í tölfræðiforritinu SPSS og með töflureikn-

inum Excel. Niðurstöður verða settar fram í talnaformi.  

Í útreikningi á niðurstöðum fyrir vörumerkjaímynd er stuðst við aðferðafræði sem 

byggist á því að reikna út svokallað „leiðrétt skor“ fyrir tengsl vörumerkis og ímyndar-

þáttar (Collins, 2002). Sumir ímyndarþættir fá fleiri atkvæði vegna þess að þeir hafa 

sterkari tengingu við eitthvert vörumerki eða vegna þess að sum vörumerkin eru 

þekktari en önnur. Til þess að leiðrétta skekkjuna sem myndast vegna þessa er reiknað 
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út leiðrétt skor fyrir hvern ímyndarþátt og hvert vörumerki. Byrjað er á því að umreikna 

tíðni svara yfir í svokallað „hrátt skor“, en það er gert með því að deila fjölda þeirra sem 

merktu við viðkomandi ímyndarþátt upp í tíðnina fyrir hvert vörumerki og margfaldað 

síðan með 100. Þannig má taka sem dæmi að 293 þátttakendur merktu við ímyndar-

þáttinn „ferskt hráefni“. Saltfiskur frá Íslandi var með tíðnina 227 fyrir þennan þátt og 

hrátt skor hans verður því 227/293 * 100 = 77. Til að reikna leiðrétt skor fyrir íslenskan 

saltfisk og þennan ímyndarþátt þarf fyrst að reikna út meðaltal, annars vegar fyrir 

sérhvern ímyndarþátt og hins vegar fyrir hvert vörumerki. Meðaltal fyrir hrátt skor 

ímyndarþáttarins „ferskt hráefni“ er a=66 og meðaltal fyrir hrátt skor íslensks saltfisks er 

b=60. Að því loknu er fundið meðaltal allra meðaltala ímyndarþátta og vörumerkja, sem 

er y=52. Til að reikna út hið endanlega leiðrétta skor er síðan notuð formúlan: leiðrétt 

skor = hrátt skor – (a*b)/y. Leiðrétt skor fyrir saltfisk frá Íslandi og ímyndarþáttinn 

„ferskt hráefni“ er því:  77 – (66*60)/52 = 1.  

Samkvæmt Uncles o.fl. (2012) þarf styrkur leiðrétts skors vegna tengingar við 

ímyndarþætti  vörumerkja að vera +/-5 eða meiri til að gefa stjórnendum vörumerkja 

raunhæfar vísbendingar til að vinna með því líklegt er að lægra skor sé tilkomið vegna 

tilviljana. Í umfjöllun um niðurstöður er tekið mið af þessu.  
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9  Niðurstöður ytri rýni 

Í þessum kafla verður fyrst fjallað um hvaða vitund er um upprunalönd gæðasaltfisks 

samkvæmt niðurstöðum ytri rýninnar, þá hvaða ímyndarþætti þátttakendur tengja við 

upprunalöndin Ísland og Noreg og að lokum hvað einkennir atferli þeirra. Miðað er við 

95% marktektarmörk.   

9.1  Vörumerkjavitund 

Vörumerkjavitund var annars vegar mæld sem „efst í huga“ vitund og hins vegar sem 

heildarvitund. 

9.1.1  „Efst í huga“ vitund 

Þegar litið er til allra þátttakenda í könnuninni er Ísland það upprunaland sem oftast er 

efst í huga þeirra, eða í 43,0% tilfella, þá kemur Noregur með 19,1%, Spánn með 18,0% 

og Portúgal með 5,5%. Marktækur munur er á „efst í huga“ vitund Íslands og annarra 

upprunalanda.  

Í aldurshópnum 30-49 ára er Ísland efst í huga þátttakenda í 36% tilfella en Noregur í 

23% tilfella. Í aldurshópnum 50 ára og eldri er Ísland hins vegar efst í huga þátttakenda í 

51,5% tilfella, en Noregur í 14,9%. Ekki er munur milli yngri hópsins sem nefnir Ísland og 

þeirra sem nefna Noreg eða Spán, en marktækur munur er á Íslandi og öðrum uppruna-

löndum í eldri aldurshópnum. Ekki er munur á vitund milli yngri og eldri hópa hvers 

upprunalands fyrir sig. Nánari niðurstöður má sjá í töflu 11. 

Tafla 11. „Efst í huga“ vitund um íslenskan saltfisk og helstu keppinauta    

Upprunaland Allir þátt-

takendur 

Vikmörk 

+/- 

30-49 

ára 

Vikmörk 

+/- 

50 ára 

og eldri 

Vikmörk 

+/- 

Ísland 43,0% 5,1% 36,4% 7,6% 51,5% 8,5% 

Noregur 19,1% 4,4% 23,4% 6,7% 14,9% 6,0% 

Spánn 18,0% 4,3% 23,4% 6,7% 12,7% 5,6% 

Portúgal   5,5% 2,5% 3,9% 3,1% 8,2% 4,6% 

  

Ekki er munur eftir tekjum, kyni eða menntun þátttakenda á því hvaða upprunalönd eru 

þeim efst í huga. 
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9.1.2  Heildarvitund 

Heildarvitund upprunalandsins Íslands meðal allra þátttakenda er 51,5% en Noregur er 

með 46,6%. Þar á eftir koma Spánn með 40,5% og Portúgal með 10,4% heildarvitund. 

Önnur upprunalönd voru með lægri heildarvitund.  

Í aldurshópnum 30-49 ára er Ísland með 45,4% en Noregur 60,4% heildarvitund. Í 

aldurshópnum 50 ára og eldri snýst dæmið við, þar er Ísland með 64,2% en Noregur 

46,3%. Önnur upprunalönd eru með minni heildarvitund. Nánari niðurstöður má sjá í 

töflu 12. 

Tafla 12. Heildarvitund um íslenskan saltfisk og helstu keppinauta  

Upprunaland Allir þátt- 
takendur 

Vikmörk 

+/- 

30-49 
ára 

Vikmörk 

+/- 

50 ára og 
eldri 

Vikmörk 

+/- 

Ísland 51,5% 5,6% 45,5% 7,9% 64,2% 8,1% 

Noregur 46,6% 5,6% 60,4% 7,7% 46,3% 8,3% 

Spánn 40,5% 5,5% 47,4% 7,9% 32,1% 7,9% 

Portúgal  10,4% 3,4% 9,1% 4,5% 13,4% 5,8% 

  

Ekki er munur á heildarvitund Íslands, Noregs og Spánar meðal allra þátttakenda, en 

munur er milli þessara þriggja og annarra upprunalanda. Meðal yngri hópsins er ekki 

munur milli Íslands, Noregs og Spánar en munur er milli þeirra og annarra uppruna-

landa. Meðal eldri aldurshópsins er marktækur munur milli heildarvitundar Íslands og 

annarra upprunalanda.  

Ekki er marktækur munur á heildarvitund eftir kyni eða menntun þátttakenda. Ef 

heildarvitund upprunalandsins Íslands er skoðuð með tilliti til tekna er hún 52,4% í 

lægsta tekjuhópnum, 60,8% í meðaltekjuhópnum en 56,0% þar sem tekjurnar eru 

hæstar. Þessi munur er þó ekki marktækur. Í töflu 13 má sjá nánari niðurstöður fyrir 

heildarvitund Íslands og Noregs með tilliti til aldurs og tekna þátttakenda. 
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Tafla 13. Heildarvitund um íslenskan og norskan saltfisk eftir aldri og tekjum  

  Ísland   Noregur  

tekjur í €  Allir 30-49 ára 50 ára + Allir 30-49 ára 50 ára + 

undir 2.000  52,4% 37,9% 59,9% 55,1% 54,6% 55,3% 

2.000-2.999 60,8% 49,2% 77,0% 60,0% 66,5% 51,0% 

3.000 og yfir 56,0% 57,9% 51,6% 54,0% 52,9% 54,8% 

 

Munur er á heildarvitund íslensks saltfisks milli yngri og eldri þátttakenda innan tekju-

hópsins með meðaltekjur. Heildarvitundin hjá yngri hópnum er 49,2% (+/-11,8%) en hjá 

þeim eldri er hún 77,0% (+/-9,9%). Ekki er munur á heildarvitund milli hópa fyrir Noreg 

með tillliti til aldurs og tekna.  

9.2  Vörumerkjaímynd 

Þegar litið er til allra þátttakenda voru sjö ímyndarþættir í könnuninni með jákvæða 

tengingu við íslenskan saltfisk. Þættirnir „bragðgæði“ (4) „þykkt“ (3), „stöðugt framboð“ 

(3) og „gott útlit“ (3) voru með sterkustu tengingarnar. Þar sem leiðrétt skor fyrir alla 

þessa þætti er lægra en „5“ er munurinn á íslenskum og norskum saltfiski ekki mark-

tækur. Marktæk neikvæð tenging er hins vegar við þættina „kalt hafsvæði“ (-5) og 

„ábyrgar fiskveiðar“ (-6). Heildarniðurstöður varðandi tengingar ímyndarþátta við 

íslenskan og norskan saltfisk má sjá í töflu 14. 

Tafla 14. Tenging ímyndarþátta við upprunalönd 

Ímyndarþáttur  Ísland Noregur 

Bragðgæði  4 -4 

Þykkur fiskur  3 -3 

Stöðugt framboð  3 -3 

Gott útlit  3 -3 

Hvítur fiskur  1 -1 

Gæði m.v. verð  1 -1 

Ferskt hráefni  1 -1 

Hreinn sjór -2  2 

Framleiðsluaðferðir -3  3 

Kalt hafsvæði -5  5 

Ábyrgar fiskveiðar -6  6 
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Ef þátttakendum er skipt í tvo hópa eftir aldri, annars vegar 30-49 ára og hins vegar 50 

ára og eldri, kemur ólík niðurstaða í ljós. Í yngri aldurshópnum er enginn marktækur 

munur á tengingum ímyndarþátta við íslenskan eða norskan saltfisk. Nánari niðurstöður 

fyrir yngri aldurshópinn má sjá í töflu 15.  

Tafla 15. Tenging ímyndarþátta við upprunalönd í hópnum 30-49 ára 

Ímyndarþáttur Ísland Noregur 

Ferskt hráefni  3 -3 

Þykkur fiskur  3 -3 

Gott útlit  2 -2 

Bragðgæði  1 -1 

Stöðugt framboð  0  0 

Hvítur fiskur  0  0 

Gæði m.v. verð  0  0 

Hreinn sjór  0  0 

Framleiðsluaðferðir -1  1 

Kalt hafsvæði -3  3 

Ábyrgar fiskveiðar -4  4 

 

Í eldri aldurshópnum hefur íslenskur saltfiskur marktækar jákvæðar tengingar við þætt-

ina „stöðugt framboð“ (8), „bragðgæði“ (7) og „þykkt“ (5). Þá eru marktækar neikvæðar 

tengingar við fjóra ímyndarþætti,  en frekari niðurstöður má sjá í töflu 16. 

Tafla 16. Tenging ímyndarþátta við upprunalönd í hópnum 50 ára og eldri 

Ímyndarþáttur Ísland Noregur 

Stöðugt framboð  8 -8 

Bragðgæði   7 -7 

Þykkur fiskur   5 -5 

Hvítur fiskur   4 -4 

Gott útlit   2 -2 

Gæði m.v. verð   2 -2 

Ferskt hráefni -1 1 

Hreinn sjór -5 5 

Kalt hafsvæði -6 6 

Ábyrgar fiskveiðar -6 6 

Framleiðsluaðferðir -7 7 



 

 

59 

 

9.2.1  Atferli 

Tíðni. Niðurstöður könnunarinnar sýna að 72,1% þátttakenda neytir gæðasaltfisks einu 

sinni eða oftar í mánuði, en um 27,9% neyta hans sjaldnar eða aldrei.  

Ef niðurstöðurnar eru greindar eftir aldri þátttakenda kemur í ljós marktækur munur. 

Þannig neytir 65,6% yngri þátttakendanna gæðasaltfisks einu sinni eða oftar í mánuði, á 

móti 80,6% eldri þátttakendanna. Nánar má sjá niðurstöðurnar í töflu 17.  

Tafla 17. Neysla gæðasaltfisks – tíðni eftir aldri þátttakenda 

Þátttakendur Einu sinni eða 
oftar í mánuði 

Vikmörk 
+/- 

Sjaldnar eða 
aldrei 

Vikmörk 
+/- 

Allir 72,1% 5,0% 27,9% 5,0% 

30-49 ára 65,6% 7,5% 34,4% 7,5% 

50 ára og eldri 80,6% 6,7% 19,4% 6,7% 

Þegar sömu niðurstöður eru greindar eftir tekjum þátttakenda kemur einnig fram mark-

tækur munur. Þar er hlutfall þátttakenda með meðaltekjur sem neytir gæðasaltfisks 

einu sinni eða oftar í mánuði 81,9%, en hlutfall þátttakenda með lægstu tekjurnar er 

hins vegar 65,4%. Nánar má sjá niðurstöðurnar í töflu 18. 

Tafla 18. Neysla gæðasaltfisks – tíðni eftir tekjum þátttakenda 

Tekjur í € Einu sinni eða 
oftar í mánuði 

Vikmörk +/- Sjaldnar eða 
aldrei 

Vikmörk +/- 

Undir 2000 65,4% 8,4% 34,6% 8,4% 

2.000-2.999 81,9% 7,0% 18,1% 7,0% 

3.000 eða meira 68,0% 12,9% 32,0% 12,9% 

Tilefni. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar velja þátttakendur gæðasaltfisk helst í 

matinn þegar stórfjölskyldan kemur í mat (3,69). Þar á eftir er tilefnið að fara út að 

borða með fjölskyldunni (3,58) og síðan þegar gestum er boðið í mat (3,55). Tilefnið að 

fara út að borða með viðskiptafélögum fær síðan lægsta skorið (3,15). Ekki er mark-

tækur munur milli þriggja fyrstu tilefnanna, en hins vegar milli þeirra og þess síðast-

nefnda. Ekki er munur á niðurstöðum varðandi tilefni útfrá tekjum eða aldri þátttak-

enda. Í töflu 19 má sjá reiknuð meðaltöl, vikmörk og staðalfrávik fyrir hverja fullyrðingu 

fyrir sig. 
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Tafla 19. Af hvaða tilefni velja neytendur gæðasaltfisk? 

Ég vel gæðasaltfisk í matinn Meðaltal Vikmörk +/- Staðalfrávik 

… þegar stórfjölskyldan kemur í mat 3,69 0,160 1,357 

... þegar ég fer út að borða með fjölskyldunni 3,58 0,162 1,383 

... þegar ég býð gestum heim í mat 3,55 0,164 1,392 

... þegar ég fer út að borða með viðskiptafélögum 3,15 0,162 1,375 

Hvenær. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar velja þátttakendur gæðasaltfisk helst 

í matinn á hátíðisdögum (3,34), um helgar (3,32) og á föstunni (3,24) en ekki er mark-

tækur munur milli þessa tilefna. Niðurstöðurnar benda hins vegar til þess að síst velji 

þeir þennan mat í miðri viku (3,01). Marktækur munur er á niðurstöðum bæði fyrir alla 

þátttakendur og yngri aldurshópinn á því hversu líklegt er að þeir velji gæðasaltfisk í 

matinn á hátíðisdögum eða í miðri viku. Í töflu 20 má sjá meðaltöl, vikmörk og staðal-

frávik fyrir hverja fullyrðingu fyrir sig.  

Tafla 20. Hvenær velja neytendur gæðasaltfisk?  

Ég vel gæða- 
saltfisk í matinn 

Allir Vikmörk 
+/- 

Staðal- 
frávik 

30-49 
ára 

Vikmörk 
+/- 

Staðal- 
frávik 

50 
ára + 

Vikmörk 
+/- 

Staðal- 
frávik 

... á hátíðisdögum 3,34 0,156 1,330 3,33 0,208 1,294 3,37 0,234 1,353 

... um helgar  3,32 0,158 1,349 3,18 0,218 1,350 3,52 0,224 1,296 

… á föstunni  3,24 0,162 1,384 3,21 0,224 1,394 3,33 0,232 1,348 

... í miðri viku 3,01 0,154 1,317 2,90 0,212 1,312 3,18 0,204 1,291 

Keppinautar. Flestir, eða 55,9% þátttakenda, myndu velja saltfisk frá Noregi ef íslenskur 

saltfiskur væri ekki á boðstólum. Spænskur saltfiskur kemur næstur þar á eftir, en 11,9% 

myndi velja hann (sjá nánar í töflu 21).  

Tafla 21. Hvaða upprunaland er valið ef íslenskur saltfiskur er ekki í boði? 

Upprunaland Hlutfall Vikmörk 

Noregur 54,9% 5,5% 

Spánn 11,9% 3,6% 

Færeyjar 1,7% 1,6% 

Portúgal 1,7% 1,6% 
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10  Umræður 

Markmiðið með rannsókninni var þríþætt. Í fyrsta lagi að afla upplýsinga meðal útflytj-

enda á íslenskum saltfiski til Spánar um markhóp, keppinauta og staðfærslu íslensks 

saltfisks á markaðinum. Í öðru lagi að greina hvernig staðið hafi verið að uppbyggingu 

vörumerkjavirðis íslensks saltfisks á Spáni síðustu þrjú ár. Í þriðja lagi var markmiðið að 

afla upplýsinga meðal neytenda á Spáni, annars vegar um vitund og ímynd íslensks 

saltfisks og saltfisks helstu keppinauta og hins vegar um atferli þeirra.  

Í þessum kafla verður þeim fimm rannsóknarspurningum sem settar voru fram svarað 

og niðurstöður rannsóknarinnar greindar nánar.  

10.1  Rannsóknarspurning 1  

Hvernig skilgreina íslenskir útflytjendur á saltfiski til Spánar markhópinn og keppinauta á 

markaðinum og hver er staðfærsla þeirra á vörumerkinu? 

10.1.1  Val á markhópi 

Vörumerkin eiga það flest sammerkt að hafa ekki skýran markhóp í huga meðal neyt-

enda fyrir vöruna á Spáni.  

10.1.2  Skilgreining á keppinautum 

Keppinautum íslensks saltfisks er skipt upp í þrjá meginflokka, þ.e. upprunalönd, inn-

lendir keppinautar og  staðkvæmdarvara. 

10.1.2.1  Upprunalönd 

Viðmælendur voru samstíga í skilgreiningu sinni á helstu keppinautum íslensks saltfisks 

á Spáni. Þannig litu þeir á saltfisk frá Færeyjum sem helsta keppinaut í gæðum á meðan 

saltfiskur frá Noregi væri helsti keppinauturinn með tilliti til magns.  

10.1.2.2  Innlendir keppinautar 

Viðmælendur litu ekki á önnur íslensk vörumerki sem keppinauta á spænska markað-

inum. Hvert vörumerki hefur komið sér upp eigin neti milliliða og vegna takmarkaðs 

framboðs á saltfiski frá Íslandi hafi samkeppni ekki verið mikil.  
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10.1.2.3  Staðkvæmdarvara 

Ljóst er að gæðasaltfiskur á sér keppinauta meðal annarra vöruflokka. Viðmælendur 

nefndu léttsaltaðan fisk oftast sem staðkvæmdarvöru.  

10.1.3  Staðfærsla 

Staðfærsla vörumerkjanna er nær eingöngu bundin við vörutengda þætti, ef frá er talin 

tengingin við íslenskan uppruna. Mikilvægt er hins vegar að vörumerki hafi bæði teng-

ingar við áþreifanlega og óáþreifanlega ímyndarþætti (Keller, 2003). 

Aðgreinandi þættir felast annars vegar í þáttum sem tengjast gæðum vörunnar, þ.e. 

lit og þykkt, og hins vegar í afhendingaröryggi. Nær öll vörumerkin líta á ábyrgar fisk-

veiðar sem hluta af staðfærslu sinni og sameiginlegan þátt. Aðrir sameiginlegir þættir 

hafa fengið mun minna vægi, en nokkrir líta þó á línuveiðar sem hluta af staðfærslunni. 

Dæmi eru einnig um að vörumerki líti á hreint og kalt hafsvæði sem hluta af sameigin-

legum þáttum en aðeins eitt vörumerki er með þáttinn næringu og hollustu sem hluta af 

sinni staðfærslu.  

Innbyrðis aðgreining milli vörumerkjanna sjálfra er mjög lítil og liggur helst í mismun-

andi vöruframboði, s.s. á flökum eða flöttum fiski. Þrátt fyrir áherslu á ábyrgar fiskveiðar 

sem byggjast á sátt við umhverfið hafa einstök vörumerki ekki reynt að aðgreina sig enn 

frekar með þeim þætti. 

10.2  Rannsóknarspurning 2 

Hvernig hafa íslenskir útflytjendur staðið að uppbyggingu vörumerkjavirðis íslensks salt-

fisks á Spáni síðastliðin 3 ár? 

Vörumerkin hafa ekki notað hugmynda- og aðferðafræði stefnumiðaðrar vörumerkja-

stjórnunar með markvissum hætti til að byggja upp vörumerkjavirði á síðastliðnum 

þremur árum. Margar rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á mikilvægi þess að fyrirtæki 

leggi áherslu á vörumerkjastjórnun (t.d. Vorhies o.fl. (2011)) og jafnvel þótt um sé að 

ræða lítil fyrirtæki með takmarkaðar auðlindir þá hagnast þau á því að nýta sér 

hugmynda- og aðferðafræði hennar (Berthon o.fl., 2008). 
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10.2.1  Val á vörumerkjaauðkennum 

Val á vörumerkjaauðkennum miðast fyrst og fremst við milliliði (B2B) en ekki neytendur 

(B2C). Í öllum tilfellum utan eins er varan markaðssett undir sama vörumerki og fyrir-

tækið sjálft. Í flestum tilfellum er heitið íslenskt og hefur litla merkingu fyrir spænsku-

mælandi markhóp. 

Mikil einsleitni er í vali á myndmerkjum fyrir vörumerkin, hvort heldur sem er varð-

andi liti eða útfærslu og þau skapa þeim því litla sérstöðu.  

Myndmerki eru notuð á svipaðan hátt á pakkningum. Áherslan er oft á fleiri en eitt 

myndmerki og ekki alltaf skýrt hvert þeirra skiptir mestu máli. Merking á vöruflokknum 

með tengingu við upprunalandið (bacalao da Islandia) er mest áberandi og svipuð hjá 

öllum vörumerkjunum. Nokkur vörumerkjanna nota einnig svokölluð hornmerki á 

pakkningar sem einskonar „hliðarmyndmerki“ þar sem það er betur þekkt meðal milli-

liðanna en eiginlega myndmerkið.  

Vefslóð vörumerkjanna er ekki gert hátt undir höfði í þeim snertiflötum sem mögu-

legir eru, s.s. á pakkningum, bæklingum eða vefsíðum, enda áherslan á vefsíður vöru-

merkjanna ekki mikil í markaðssamskiptunum.  

Aðeins eitt vörumerkjanna hefur að einhverju marki notað slagorð í markaðs-

samskiptum sínum.  

10.2.2  Samval markaðsráða 

Samval markaðsráða er með líkum hætti hjá vörumerkjunum og nær eingöngu hugsað 

útfrá milliliðum en ekki neytendum. Hér verður greint frá því hvernig vörumerkin skil-

greina vöruna, ákveða verðið, stjórna dreifileiðunum og standa að markaðssamskipt-

unum. 

10.2.2.1  Varan 

Vörumerkin skilgreina vöruna nær eingöngu útfrá vörutengdum þáttum. Annars vegar 

eru þetta þættir sem snúa að gæðum í lit, þykkt og áferð og hins vegar í stöðugu fram-

boði. Þá eru dæmi um að varan sé tengd við næringu og hollustu, komi úr hreinu, köldu 

hafsvæði og að hún sé unnin úr fersku hráefni.  

Aðgreining vörumerkjanna innbyrðis er mjög. Ef erlendir keppinautar ná betri tökum 

á gæðunum og framboðinu stendur lítið eftir af aðgreiningunni. Mikilvægt er því að 
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draga einnig fram óáþreifanlega ímyndarþætti sem tengja mætti við vörumerkið (Keller, 

2003). Þessir þættir kunna að liggja í atriðum eins og neyslumynstri markhópsins, 

sameiginlegri sögu eða menningu upprunalandsins og markaðslandsins. Ekkert vöru-

merkjanna aðgreinir vöru sína t.d. með þáttum eins og „lúxus“, samveru, hefðum, holl-

ustu eða jafnvel lífrænni framleiðslu. 

Pakkningar. Pakkningar eru einn af fáum beinum snertiflötum sem vörumerkin hafa við 

fjölda neytenda og því er mikilvægt að nota þær sem best til að auka vörumerkjavirðið. 

Pakkningar vörunnar eru með líku sniði hjá vörumerkjunum, hvort heldur er varðar 

stærðir, frágang eða útlit. Mikil áhersla er á að þær séu sterkar og endingargóðar en 

minni á að auka vitund eða styðja við þá ímynd sem ætlunin er að byggja upp. Þótt öll 

vörumerkin leggi til dæmis höfuðáherslu á gæði vörunnar kemur orðið „gæði” varla fyrir 

á pakkningum. Ekki er heldur minnst á að varan sé unnin úr fersku hráefni þrátt fyrir að 

það sé eitt af meginatriðunum í aðgreiningunni gagnvart norskum keppinautum.  

Á síðustu misserum hafa pakkningar úr einskonar plastbylgju verið að ryðja sér til 

rúms og tekið við af pakkningum úr pappír hjá nokkrum framleiðendanna. Enn sem 

komið er eru prentgæði á þessari gerð pakkninga lakari og takmarkaðri, en slíkt getur 

dregur úr tilfinningu fyrir gæðum vörunnar.  

10.2.2.2  Verð 

Í hugum stjórnenda vörumerkjanna er það annars vegar framboð og eftirspurn og hins 

vegar samspil gæðaþátta sem mestu ræður varðandi verð á saltfiski frá Íslandi. Fjöldi 

rannsókna (sjá t.d. Yoo o.fl. (2000)), hefur hins vegar sýnt fram á að aukin vitund og 

sterkari ímynd vörumerkja hafi áhrif á það verð sem setja má á vöruna. Með markvissari 

vörumerkjastjórnun má hafa meiri stjórn á verði vörunnar og færa það nær því upp-

lifaða virði sem varan hefur í hugum viðskiptavinarins (Keller o.fl., 2008).  

Ástæða þess að viðmælendur telja áhrif framboðs og eftirspurnar á verð vörunnar 

vera svo mikil kann að liggja í ónógri aðgreiningu á vörunni frá vöru helstu keppinauta 

eða jafnvel vanmati viðmælenda á mætti aðgreiningarinnar. Þrátt fyrir að vinnsla 

vörunnar sé flókin og vandmeðfarin kann hún ennfremur að falla í flokk einsleitrar vöru, 

frekar en sérvöru, í hugum milliliða og neytenda.  
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10.2.2.3 Stjórnun dreifileiða 

Við stjórnun dreifileiða er nánast eingöngu beitt þrýsti-aðferð gagnvart milliliðum sem 

sjá síðan um að dreifa vörunni áfram. Mikilvægt og vænlegra til árangurs er að bæði sé 

beitt þrýsti- og tog-aðferð við stjórnun dreifileiða (Keller, 2008) og hjálpa þannig m.a. til 

við að þétta dreifinetið.  

10.2.2.4  Markaðssamskipti 

Persónuleg sölumennska. Það tæki sem helst hefur verið notað í markaðssamskiptum 

síðustu ár er persónuleg sölumennska. Af samtölum við talsmenn vörumerkjanna má 

ráða að vel hafi tekist til og góð persónuleg og langvarandi tengsl hafi verið mynduð við 

kaupendur vörunnar á Spáni. Þrátt fyrir þetta virðist frumkvæðið að heimsóknum kaup-

endanna til Íslands frekar vera þeirra.  

Vörusýningar. Flest vörumerkjanna hafa reglulega sent fulltrúa sína á fagsýningar á sviði 

sjávarútvegs og nýtt þær til að koma á og viðhalda tengslum við milliliði. Ekkert vöru-

merkjanna hefur reglulega verið með eigin sýningarbás á slíkum sýningum til kynningar 

á vörumerkinu, en nokkur hafa þó átt samstarf við móðurfélag eða samstarfsaðila um 

slíkt. Sameiginlegt markaðsátak um ábyrgar fiskveiðar hefur hins vegar reglulega verið 

með kynningarbás á helstu fagsýningunum.  

Vefsíður. Fyrir utan persónulega sölumennsku og vörusýningar eru vefsíður það verkfæri 

markaðssamskipta sem flest vörumerkin nota að einhverju marki. Vefsíður geta verið 

gátt inn á erlenda markaði og með þeim má bæði ná til milliliða og neytenda. Þetta 

tækifæri er hins vegar ekki vel nýtt. Vefsíður vörumerkjanna eru fyrst og fremst miðaðar 

að milliliðum og efnistök styðja lítið við þá ímyndarþætti sem eiga að vera aðgreinandi 

fyrir vöruna. Áherslan er aðallega á að kynna fyrirtækið sem stendur á bakvið vörumerk-

ið og hvernig veiðum og vinnslu er háttað. 

Aðeins tvö vörumerkjanna eru með vefsíðu á spænsku, en það er m.a. forsenda þess 

að hún komi upp þegar spænsk leitarorð eru slegin inn á leitarsíðum og að mark-

hópurinn geti kynnt sér fyrir hvað þau standa. Vefsíður á íslensku og ensku gera lítið til 

þess að auka vitund eða styrkja ímynd vörumerkjanna meðal markhópsins á Spáni. 

Tæknilega eru vefsíðurnar úreltar, forritunartækni gömul og ekki tekið mið af hraðri 

þróun í notendaviðmótum, eins og snjallsímum og spjaldtölvum. Þá býður engin vefsíðn-
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anna uppá beinar tengingar við samfélagsmiðla. Að öllu jöfnu eru vefsíður vörumerkj-

anna sjaldan uppfærðar og „nýjustu“ fréttir jafnvel komnar til ára sinna.  

Bæklingar og annað kynningarefni. Í bæklingum, kynningarmyndböndum og öðru kynn-

ingarefni er megináherslan á að kynna fyrirtækin sjálf og eru veiði, vinnsla og gæða-

staðlar lykilþættirnir. Minni áhersla er á vöruna eða hvers vegna hún gæti höfðað til 

neytandans.  

10.2.3  Hugrenningatengsl annarra 

Þau hugrenningatengsl annarra sem vörumerkin nota eru nánast einskorðuð við teng-

inguna við upprunalandið Ísland. Flest vörumerkin vísa þó ennfremur til þess að veiðar 

eigi uppruna sinn í ábyrgum fiskveiðum Íslendinga.  

10.2.3.1  Upprunalandið 

Tengingar við upprunalandið byggjast aðallega á því að vísa í fjær-ímynd landsins og þá 

helst hreina óspillta náttúru þess, en lítið er vísað til annarra þátta eins og menningar 

eða sögu. Lítið er um tengingar við nær-ímynd upprunalandsins, s.s. til hefða í fram-

leiðslu á saltfiski í gegnum aldirnar. Tengingin við upprunalandið er mest áberandi í 

merkingu vöruheitisins á pakkningunum. Ef frá er talin persónuleg sölumennska er þessi 

tenging hins vegar frekar lítið notuð í markaðssamskiptum. Dæmi eru um að vörumerkin 

hafi nýtt sér kynningarefni frá Íslandsstofu á fundum með kaupendum frá Spáni. Ekkert 

vörumerkjanna er þó með hlekk inn á slíkt efni inn á vefsíðum sínum. 

10.2.3.2  Ábyrgar fiskveiðar 

Flest vörumerkjanna eru aðilar að samstarfi undir merkjum IRF og birta uppruna- eða 

vottunarmerki þess á pakkningum sínum. Merki IRF er hins vegar ekki mjög áberandi í 

markaðssamskiptum, s.s. í bæklingum eða á vefsíðum, og tengingin er ekki nýtt sem 

skyldi. Þannig birta aðeins tvö vörumerkjanna myndmerki IRF á vefsíðum sínum og 

aðeins eitt þeirra er með hlekk á vef IRF á vefsíðu sinni. Á vegum IRF hefur m.a. verið 

framleitt vandað myndband á spænsku sem kynnir ábyrgar fiskveiðar Íslendinga og 

tengir það við saltfiskframleiðslu. Þetta myndband er aðeins að finna á tveimur vefsíðn-

anna. IRF hefur einnig framleitt vandaðan myndskreyttan bækling um íslenskan saltfisk á 

spænsku en hann er hvergi sjáanlegur á vefsíðum vörumerkjanna. 
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10.3  Rannsóknarspurning 3 

Hver er vitundin um saltfisk frá Íslandi og saltfisk frá helstu samkeppnislöndum meðal 

neytenda á Spáni og hvaða upprunalönd eru þeim efst í huga? 

10.3.1  „Efst í huga“ vitund 

Íslenskur saltfiskur hefur sterka stöðu þegar „efst í huga“ vitund er skoðuð fyrir alla þátt-

takendur í könnun höfundar og er 43,0%, eða meira en tvöföld vitund á við norskan 

saltfisk sem er 19,1%. Ekki eru til sambærilegar kannanir til að meta hvort vitund 

íslensks saltfisks á Spáni hafi aukist eða minnkað á síðustu þremur árum.  

Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar eftir aldri þátttakenda kemur í ljós að vitundin um 

íslenskan saltfisk er minni hjá þeim sem eru 30-49 ára (36,4%) en meiri hjá þeim sem eru 

50 ára og eldri (51,5%). Meðal yngri hópsins er ekki munur á vitund um íslenskan saltfisk 

og norskan og spænskan. Meðal eldri hópsins er hins vegar munur á „efst í huga“ vitund 

um saltfisk frá Íslandi og frá öðrum upprunalöndum.  

10.3.2  Heildarvitund 

Ekki er munur á heildarvitund saltfisks frá Íslandi, Noregi og Spáni samkvæmt niður-

stöðum könnun höfundar þegar litið er til allra þátttakenda. Þegar niðurstöðurnar voru 

greindar eftir aldri kom hins vegar í ljós munur milli Íslands og annarra upprunalanda 

meðal þátttakenda sem voru 50 ára og eldri. Ekki er hægt að segja til um hvort heildar-

vitund íslensks saltfisks sé að aukast eða minnka þar sem ekki eru til sambærilegar 

kannanir frá síðustu árum.   

Niðurstöður könnunar höfundar benda til þess að vitund um íslenskan saltfisk sé 

mikil meðal þeirra sem eru 50 ára og eldri en minni meðal þeirra sem eru 30-49 ára. 

Niðurstöðurnar benda ennfremur til þess að Noregur sé helsti keppinautur Íslands í 

hugum neytenda. Saltfiskur frá Noregi var ennfremur sá valkostur sem flestir þátt-

takendur kusu ef þeir hefðu ekki kost á að kaupa íslenskan saltfisk.  

Mjög lítil vitund er um færeyskan saltfisk, en viðmælendur töldu hann annan tveggja 

meginkeppinauta. Skýringin á þessari litlu vitund um færeyskan saltfisk kann að liggja í 

því að þátttakendur í könnuninni voru allir frá Katalóníu, en færeyskur saltfiskur á hins 

vegar sitt helsta vígi í Madríd.  
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Það upprunaland sem kemur á eftir Noregi og Íslandi í heildarvitund er Spánn. Vitund 

um Spán sem upprunaland gæðasaltfisks er meiri hjá yngri hópi þátttakenda og þar er 

ekki marktækur munur milli þessara þriggja landa.  

10.4  Rannsóknarspurning 4 

Hvaða ímynd hafa íslenskur saltfiskur og saltfiskur helstu samkeppnislanda á meðal 

neytenda á Spáni? 

Ef niðurstöður ytri rýninnar eru skoðaðar kemur í ljós að aðeins ímyndarþættirnir 

„ábyrgar fiskveiðar“ (-6) og „kalt hafsvæði“ (-5) skilja á milli ímyndar íslensks og norsks 

saltfisks ef litið er til allra þátttakenda. Ekki er munur á ímynd íslensks saltfisks og norsks 

saltfisks í hugum 30-49 ára þátttakenda.  

Meðal þátttakenda á aldrinum 50 ára og eldri er munurinn hins vegar meiri og ímynd-

in í betra samræmi við staðfærsluna fyrir íslenskan saltfisk á Spáni. Í þessum hópi hefur 

íslenskur saltfiskur marktæka sterka tengingu við þættina „stöðugt framboð“ (8) „bragð-

gæði“ (7) og „þykkt“ (5) en marktæka veika tengingu við þættina „hreinn sjór“ (-5), 

„ábyrgar fiskveiðar“ (-6), „kalt hafsvæði“ (-6) og „framleiðsluaðferðir“ (-7).    

Þar sem ekki liggja fyrir eldri kannanir er ekki hægt að greina hvort einhverjar breyt-

ingar hafi orðið á ímynd íslensks saltfisks á Spáni síðustu þrjú ár. 

10.5  Rannsóknarspurning 5 

Hvað einkennir atferli neytenda á Spáni, hvenær og af hvaða tilefni snæða þeir 

gæðasaltfisk og hvaða saltfiskur verður fyrir valinu ef íslenskur saltfiskur er ekki í boði? 

Niðurstöður könnunar höfundar benda til þess að neytendur velji helst gæðasaltfisk 

þegar stórfjölskyldan eða gestir koma í mat.  

Niðurstöðurnar sýndu marktækan mun milli þeirra þátttakenda sem eru 30-49 ára og 

þeirra sem eru eldri en 50 ára. Hlutfall þeirra sem borða gæðasaltfisk einu sinni eða 

oftar í mánuði er þannig 80,6% hjá eldri hópnum en 65,6% hjá þeim yngri.  

Niðurstöður benda ennfremur til að á heimilum með meðaltekjur séu meiri líkur á að 

gæðasaltfiskur sé valinn í matinn, en meðal þeirra þátttakenda þar sem tekjur er lægri 

eða hærri. 
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11  Tillögur 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir tillögum sem ætlað er að auka vörumerkjavirði 

íslensks saltfisks á Spáni og byggja þær á niðurstöðum innri og ytri rýni og umræðum um 

þær. Fyrst verða settar fram tillögur er varða skilgreiningar á markhópi og keppinautum 

en þvínæst tillögur að breytingu á staðfærslu vörumerkjanna. Að lokum eru lagðar fram 

tillögur er lúta að uppbyggingu vörumerkjavirðisins með vali á vörumerkjaauðkennum, 

samvali markaðsráða og hugrenningatengslum annarra.  

11.1. Markhópur, keppinautar og staðfærsla 

Niðurstöður innri og ytri rýni gefa tilefni til að endurskoða að einhverju leyti val vöru-

merkjanna á markhópi,  skilgreiningu þeirra á keppinautum og staðfærslu.  

11.1.1  Markhópur 

Skýrt val á markhópi er nauðsynlegt til að uppbygging vörumerkjavirðis verði mark-

vissari. Val markhóps fyrir íslenskan gæðasaltfisk á Spáni gæti verið á þessa leið: 

„Fjölskyldufólk, 50 ára og eldra, með meðaltekjur, sem vilja eiga ánægjulega máltíð með 

fjölskyldunni eða vinum.“ 

11.1.2  Keppinautar 

Líta ber á saltfisk frá Noregi sem helsta keppinaut íslensks saltfisks á Spáni. Fylgjast þarf 

vel með breytingum á markaðinum því með breyttu framboði og markaðsstarfi keppi-

nauta getur staðan breyst á skömmum tíma. 

Vörumerkin þurfa að greina helstu innlenda keppinauta, skilgreina þá og fylgjast með 

markaðsstarfi þeirra. 

Vörumerkin þurfa að greina betur samkeppni frá öðrum vöruflokkum, s.s. léttsölt-

uðum fiski, og skoða m.a. hvaða vörur eru helstu keppinautar eftir aldri og tekjum neyt-

enda.  

11.1.3  Staðfærsla 

Staðfærsla verði endurskoðuð með það í huga að skapa vörumerkjunum skýra aðgrein-

ingu. Lögð verði áhersla á að vinna bæði með vörutengda og vörumerkistengda þætti. 

Innri rýnin bendir m.a. til þess að vörumerkin geti lagt áherslu á ýmsa aðgreinandi og 

sameiginlega þætti til að skerpa á staðfærslu sinni, s.s. þætti tengda hefð og sögu vöru-
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merkisins, náttúru og menningu tengdri staðháttum, en greina þyrfti betur hvort þessir 

þættir geti verið hluti af staðfærslunni. Þá gæti einnig sérstök áhersla á þætti eins og 

hollustu eða umhverfismál verið hluti af staðfærslunni.  

Ytri rýnin bendir til þess að leggja eigi áherslu á aðgreinandi vörutengdu þættina 

„stöðugt framboð“, „bragðgæði“, „lit“ og „þykkt“. Þá þarf ennfremur að leggja áherslu á 

vörumerkjatengda ímyndarþætti og þar gætu t.d. komið inn þættir tengdir atferli. Ytri 

rýnin bendir til að „samvera með vinum og fjölskyldu“ gæti verið lykilþáttur í staðfærsl-

unni.  

Endurstaðfærsla fyrir íslenskan saltfisk á Spáni gæti litið þannig út: 

Íslenskur saltfiskur er gæða matvara fyrir þá sem vilja upplifa ánægjulega máltíð 

með fjölskyldu eða vinum þar sem saman fara hefðir og bragðgóður, hollur 

matur. Kynslóð fram af kynslóð hefur íslenskur saltfiskur verið unninn úr fersku 

hráefni sem á uppruna sinn í hreinu og köldu hafi við strendur Íslands. Ábyrgar 

veiðar í sátt við umhverfið eru hafðar að leiðarljósi. Tryggð eru sömu gæði og 

stöðugt framboð á vörunni allt árið um kring. 

11.2  Uppbygging vörumerkjavirðis 

Lagt er til að stjórnendur vörumerkjanna taki upp hugmynda- og aðferðafræði stefnu-

miðaðrar vörumerkjastjórnunar og beiti m.a. vörumerkjaauðkennum, samvali markaðs-

ráða og hugrenningatengslum annarra með markvissum hætti til að auka vörumerkja-

virðið.  

11.2.1  Val á vörumerkjaauðkennum  

Helstu tillögur varðandi val á vörumerkjaauðkennum eru eftirfarandi: 

 Heiti vörumerkja og vefslóða verði valin með spænska markaðinn í huga, m.a. 

til að gera þau eftirminnilegri og merkingarmeiri fyrir markhópinn. 

 Útfæra myndmerki á nýjan hátt til að skapa þeim meiri sérstöðu og sterkari 

ímynd, s.s. með meiri fjölbreytni í litavali og myndtáknum. 

 Fækka auka myndmerkjum fyrir vörumerkin á pakkningum, s.s. hornmerkjum 

og skipamyndum, til að draga ekki úr  áherslu á megin myndmerkið.  

 Styrkja þarf tenginguna á milli myndmerkis vörumerkjanna og heiti vöru-

flokksins þannig að það myndi betur eina heild.    
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 Vörumerkin nýti sér í auknum mæli einkunnarorð og slagorð þar sem lögð er 

áhersla á að auka vitundina og styrkja ímynd. 

 Aðgreina þarf betur vörumerki fyrirtækjanna annars vegar og vörumerki 

vörunnar hins vegar.   

11.2.2  Samval markaðsráða 

Í samræmi við innri og ytri rýni eru lagðar fram tillögur varðandi samval markaðsráða 

sem aukið geta virði vörumerkjanna á spænskum markaði.  

11.2.2.1  Varan 

Helstu tillögur varðandi skilgreiningu á vörunni: 

 Íslenskur saltfiskur verði skilgreindur bæði útfrá vörutengdum og vörumerkis-

tengdum þáttum.  

 Vörutengdir þættir ættu m.a. að vera „bragðgæði“, „hvítur litur“, „þykkt“ og 

„stöðugt framboð“. Vörumerkistengdir þættir gætu m.a. innihaldið þætti eins 

og „fjölskyldan“, „samvera“ og „hefð“.  

 „Heilsa og hollusta“ gætu verið hluti af skilgreiningu vörunnar. 

 Frekari rannsóknir verði gerðar meðal markhópsins á Spáni á því hvaða vöru- 

og vörumerkistengdra þátta eigi helst að líta til. 

Pakkningar. Helstu tillögur varðandi pakkningar vörunnar eru eftirfarandi: 

 Útfæra pakkningar á fjölbreyttari hátt til að skapa vörunni meiri sérstöðu, 

auka vitundina og styrkja ímyndina, s.s. með meiri fjölbreytni í litum, mynda- 

og efnisvali. 

 Vörumerki sem státa af langri sögu og hefð í saltfiskverkun ættu að taka það 

fram á pakkningum sínum, t.d. með því að tilgreina stofnárið. 

 Vefslóðir verði gerðar meira áberandi á pakkningum.  

 Pakkningar verði nýttar betur til dreifingar á kynningarefni, s.s. „tögum“ eða 

dreifimiðum, þegar slíkt hentar.  

 Meiri áherslu ætti að leggja á kynningarefni sem nota má á sölustöðum. Þá 

þarf að tryggja að merkingar séu á botni pakkninga svo tengingin við vöru-

merkið rofni ekki þegar lokið hefur verið tekið af. 
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 Vörumerkin beiti sér fyrir því að merkingar á íslenskum uppruna verði sem 

mest áberandi á pakkningum spænskra vörumerkja sem endurpakka vörunni 

og dreifa til neytenda. 

11.2.2.2  Verð 

Stefna skal að því að verð fyrir íslenskan saltfisk á Spáni miðist við upplifuð gæði í 

hugum viðskiptavinarins.  

11.2.2.3  Stjórnun dreifileiða 

Vörumerkin ættu að blanda saman þrýsti- og tog-aðferð við stjórnun dreifileiða fyrir 

íslenskan saltfisk á Spáni. Ennfremur verði lögð áhersla á að þétta dreifinetið. 

11.2.2.4  Markaðssamskipti 

Markaðssamskipti þurfa að beinast bæði að milliliðum (business to business (B2B)) og 

neytendum (business to customer (B2C)). Helstu tillögur eru eftirfarandi: 

Persónuleg sölumennska (B2B) 

 Tryggt sé að starfsmenn hafi bæklinga og annað kynningarefni til að styðja þá 

í sínu starfi. Leggja þarf áherslu á að samhliða sölumennsku vinni starfsmenn 

að því að auka vitund um vöruna og styrkja ímynd hennar. 

 Skapaður verði grundvöll fyrir skipulagðar heimsóknir milliliða frá Spáni, s.s. í 

gegnum sameiginlegt markaðsstarf og skipulagðar uppákomur á Íslandi. 

Vefsíður og samfélagsmiðlar (B2B og B2C) 

 Vörumerkin setji upp vefsíður á spænsku og tryggi m.a. að þau leitarorð sem 

mestu máli skipta komi sem fyrst upp á spænskum leitarvélum. 

 Efnistök á efnissíðum verði í samræmi við staðfærslu vörumerkjanna.  

 Skýr greinarmunur verði gerður á kynningu á vörumerki fyrirtækis annars 

vegar og vörumerki vöru hinsvegar.  

 Skýr greinarmunur verði gerður á þeirri kynningu sem ætluð er milliliðum og 

þeirri sem ætluð er neytendum.  

 Bæta þarf tæknilega uppbyggingu vefsíðna og aðlaga þær að ólíku notenda-

viðmóti, eins og spjaldtölvum og snjallsímum. 
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 Efnisleg uppbygging vefsíðna og samfélagsmiðla miði í auknum mæli að því að 

byggja upp samtal við notendur en ekki aðeins einhliða framsetningu á efni. 

 Auka framboð af efni sem ætlað er neytendum, s.s. með því að birta reglulega 

uppskriftir að réttum úr saltfiski, fræðslu um meðhöndlun hans og efni tengdu 

næringu og heilsu. Slíkt efni gæti verið unnið í samstarfi fleiri vörumerkja og 

m.a. tengt við samfélagsmiðla og bloggsíður.  

 Nýta ætti betur kynningarefni sem framleitt hefur verið undir merkjum IRF, 

s.s. myndbönd og bæklinga, og hafa það aðgengilegt á vefsíðum og samfélags-

síðum. 

 Vörumerkin nýti samfélagsmiðla í auknum mæli, bæði til að ná til milliliða og 

markhópsins. Meðal efnis sem koma má á framfæri á þeim eru kynningar-

myndir, myndbönd, uppskriftir, leikir og samkeppnir. 

Bæklingar og annað kynningarefni (B2B og B2C) 

 Nota ætti fjölbreyttari leiðir í framleiðslu á kynningarefni, s.s. með mynd-

böndum, bæklingum, vöru- og verðmerkingum, veggspjöldum, fréttabréfum 

og fleiru sem dreifa mætti bæði til markhópsins og í gegnum milliliði til 

endanlegra söluaðila. Hluti þessa efnis gæti verið unninn í sameiginlegu 

markaðsstarfi.   

 Vörumerkin nýti betur efni sem IRF hefur gefið út, s.s. með því að birta það á 

vefsíðum sínum og í samfélagsmiðlum.  

Bein markaðssetning (B2B og B2C)  

 Nýta ætti betur möguleika beinnar markaðssetningar, s.s. með því að byggja 

upp áskrifendalista í gegnum vefsíður og samfélagsmiðla.  

Vörusýningar (B2B) 

 Vörusýningar verði betur nýttar bæði af einstökum vörumerkjum og í sam-

eiginlegu markaðsstarfi, m.a. með því að vera með sýningarbása og dreifa 

kynningarefni.  

Sameiginlegt markaðsstarf (B2C)  

 Íslensk vörumerki í þessum vöruflokki standi í sameiningu að markaðsstarfi á 

Spáni til lengri tíma. 
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 Íslensk vörumerki í þessu vöruflokki standi í sameiningu fyrir reglulegum rann-

sóknum meðal neytenda á markaðinum, s.s. með því að mæla vitund og 

ímynd íslensks saltfisks á Spáni. 

 Íslenskir saltfisksframleiðendur standi árlega fyrir afhendingu verðlauna til 

framleiðenda sem þykja skara framúr. Veita mætti verðlaun í nokkrum flokk-

um, s.s. fyrir „bragðbesta saltfiskinn“ eða „framleiðanda ársins“. Verðlauna-

hafar gætu m.a. nýtt sér þessar viðurkenningar í markaðssamskiptum sínum, 

s.s. með merkingum á pakkningum og á vefsíðum. 

 Vörumerkin taki þátt í þróun á sameiginlegu vörumerki fyrir íslenskan saltfisk 

sem nota má í markaðssamskiptum á Spáni. 

Viðburðir og almannatengsl (B2B og B2C) 

 Íslensk vörumerki í saltfisksútflutningi, í samvinnu við önnur sjávarútvegs-

fyrirtæki, standi sameiginlega að alþjóðlegri matarhátíð í anda „Food and fun” 

þar sem áherslan væri fyrst og fremst á íslenskar sjávarafurðir. Slík hátíð gæti 

jafnvel tengst þeirri hátíð og borið heiti eins og „Fish and fun” eða „SeaFood 

and fun”. Íslendingum hefur tekist vel til með skipulagningu matar- og tón-

listarhátíða og fengið m.a. til landsins mikinn fjölda blaðamanna á hverju ári 

sem skilað hefur gríðarlega verðmætri umfjöllun í kjölfarið.  

11.2.3  Hugrenningatengsl annarra 

Helstu tillögur vegna hugrenningatengsla annarra eru eftirfarandi: 

 Vörumerkin nýti sér til fulls það efni og merkingar sem unnið hefur verið af 

IRF og styrki þannig um leið merki þess enn frekar. 

 Vörumerkin nýti á fjölbreyttari hátt tengingar við fjær-ímynd upprunalands-

ins,  s.s. þætti í náttúru þess, sögu og menningu.  

 Vörumerkin nýti á fjölbreyttari hátt tengingar við nær-ímynd upprunalands-

ins, s.s. Íslands sem fiskveiðiþjóðar og saltfiskverkanda í aldaraðir.  

 Vörumerkin nýti á fjölbreyttari hátt tækifæri til að mynda tengingar við 

einstaklinga, stofnanir eða samtök til að yfirfæra ímyndarþætti þeirra yfir á 

vörumerkin. Þannig gæti vörumerki sem vildi leggja áherslu á umhverfisstefnu 

og umhverfisvænar veiðar unnið með umhverfissamtökum af einhverju tagi. 
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Vörumerki sem vildi leggja áherslu á næringu og hollustu gæti tengt sig sam-

tökum sem vinna að bættri heilsu. Í sameiginlegu markaðsstarfi mætti t.d. 

nota tengingar við þekkta einstaklinga úr heimi matreiðslumanna. 

11.3  Takmarkanir  

Í tengslum við innri rýnina var einungis rætt við stjórnendur hjá sex íslenskum fyrirtækj-

um á sviði saltfisksútflutnings til Spánar. Niðurstöðurnar endurspegla aðeins vöru-

merkjastjórnun þessara fyrirtækja og afstöðu þeirra viðmælenda sem tóku þátt í könn-

uninni. Auk þess var aðgangur að markaðsefni fyrirtækjanna takmarkaður og ekki vannst 

svigrúm til að fylgjast með persónulegri sölumennsku þeirra. Varhugavert er að yfirfæra 

niðurstöðurnar yfir á öll íslensk fyrirtæki á þessu sviði. 

Megindlega rannsóknin byggði á hentugleikaúrtaki og voru þátttakendur ennfremur 

allir frá Katalóníu á Spáni. Ekki er því hægt að yfirfæra niðurstöður könnunarinnar yfir á 

önnur svæði á Spáni.  

11.4  Tillögur að frekari rannsóknum  

Helstu tillögur höfundar að frekari rannsóknum eru þær að vörumerkin standi sam-

eiginlega að reglulegum könnunum meðal neytenda á Spáni á  vitund og ímynd um 

íslenskan saltfisk og helstu keppinauta. Greina þarf nánar neysluvenjur neytenda á 

spænska markaðinum, s.s. hvaða aðra vöruflokka gæðasaltfiskur er helst að keppa við. 

Ennfremur verði stöðugt fylgst með markaðsstarfi helstu keppinauta og uppbyggingu 

þeirra á sínu vörumerkjavirði.  
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi vegna innri rýni 

(1)  Kynning á verkefninu 

Þetta viðtal er hluti af lokaverkefni sem ég er að vinna að við Háskóla Íslands í meistara-

námi í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum.  

Tilgangurinn með viðtalinu við þig er að fá þína sýn á vissa þætti í markaðsstarfi 

fyrirtækis þíns í tengslum við markaðssetningu á saltfiski á Spáni. Þér er ekki skylt að 

svara öllum spurningum sem ég spyr. Ég tek viðtalið upp og mun síðan afrita það. Þegar 

rannsókninni er lokið mun ég eyða upptökunni.  

Þú munt ekki koma fram undir nafni í verkefninu og ekki verður hægt að rekja svörin 

til þín. Verkefnið í heild verður lokað fyrir almennum aðgangi í þrjú ár frá útskrift. Enginn 

annar en ég mun lesa þetta viðtal yfir og aðrir útflytjendur munu ekki fá aðgang að 

(viðkvæmum) upplýsingum sem kunna að bera á góma. Ertu samþykkur því að viðtalið 

sé tekið við þig undir þessum formerkjum? 

(2) Bakgrunnsspurningar 

1. Hver er starfstitill þinn og hvert er verksvið þitt hjá fyrirtækinu? 

2. Hversu lengi hefur þú starfað hjá fyrirtækinu?  

3. Hvaða menntun hefur þú að baki? 

4. Hversu lengi hefur þú starfað við sölu/markaðssetningu á saltfiski? 

(3)  Markhópur 

5. Hvernig skilgreinir fyrirtæki þitt markhópinn fyrir ykkar saltfisk á Spáni? 

(4)  Eðli samkeppni 

6. Hverja lítur þú á sem helstu keppinauta ykkar á Spáni? (s.s. framleiðslulönd og 

vörumerki) 

(5)  Staðfærsla  

7. Hvað er það sem aðgreinir ykkar saltfisk frá vöru keppinautanna? (POD)  

8. Hvaða þættir eru það sem ykkar saltfiskur á sameiginlegt með vöru keppinaut-

anna? (POP) 

(6)  Vörumerkjaauðkenni 

9. Hvaða vöruauðkenni hefur fyrirtæki þitt (eða milliliðir) notað við markaðssetningu 

á saltfiski á Spáni siðastliðin 3 ár?  
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(7)  Samval söluráða 

10. Hvaða eiginleika vörunnar hafið þið (eða milliliðir) lagt áherslu á í markaðs-

starfinu?  

11. Hvað er það sem ákvarðar verð á saltfiski sem fyrirtækið selur til Spánar?  

12. Hvernig hefur fyrirtækið þitt staðið að dreifingu á vörunni til Spánar?  

13. Hvaða leiðir hefur fyrirtæki þitt (eða milliliðir ykkar) notað í markaðssetningu 

sinni á ykkar saltfiski á Spáni síðastliðin 3 ár?  

14. Hafa samhæfð markaðssamskipti verið höfð að leiðarljósi?  

(8)  Hugrenningatengsl annarra 

15. Hefur fyrirtæki þitt (eða milliliðir) notfært sér hugrenningartengsl við önnur 

fyrirtæki, upprunaland, vörumerki, talsmenn (ábekinga) eða viðburði og yfirfært 

yfir á ykkar vöru?  

 

16. Eitthvað fleira sem þú vilt nefna varðandi það efni sem við höfum verið að ræða? 
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Viðauki 2: Spurningalisti vegna ytri rýni 

I. Inngangur.   

Sæl(l) _________ 

Okkur þætti vænt um ef þú svaraðir meðfylgjandi könnun með því að smella á tengilinn hér að 

neðan, en könnunin snýst um vitund og ímynd gæðasaltfisks á Spáni. Það tekur ekki nema 3-4 

mínútur í mesta lagi að svara könnuninni. Þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum né 

könnuninni í heild og svör verða ekki rakin til einstakra þátttakenda. 

 
Smelltu hér til að taka þátt í könnun:  <Svara spurningum> 

Með bestu kveðju, 

(nafn tengiliðs á Spáni) 

 

II. Spurningar um vitund 

1) Hvaða upprunaland kemur fyrst upp í hugann þegar þú heyrir talað um gæðasaltfisk?   

2) Hvaða fleiri upprunalönd koma upp í hugann þegar þú heyrir talað um gæðasaltfisk? (Nefndu 
eins mörg upprunalönd og þú getur)  

 

III. Spurningar um ímyndarþætti 

3) Gæðasaltfiskur frá hvaða upprunalandi eða -löndum finnst þér tengjast eftirfarandi 
fullyrðingum? (Merktu við öll upprunalönd sem þér finnst tengjast hverri fullyrðingu fyrir sig) 

 Saltfiskur Saltfiskur  Saltfiskur (ímyndar- 

 frá Íslandi  frá Noregi  frá Færeyjum þáttur) 

Ég get treyst því að ferskt hráefni sé notað í þennan gæðasaltfisk (  )  (   )  (   ) ferskt hráefni 

Ég get treyst því að gæðin á þessum saltfiski eru stöðug (  ) (   ) (   ) stöðug gæði  

Þegar ég vil kaupa hvítan saltfisk vel ég ... (  ) (   ) (   ) hvítur litur 

Þegar ég vil kaupa þykk saltfiskstykki vel ég ... (  ) (   ) (   ) þykkur fiskur  

Ég get alltaf treyst því að þessi saltfiskur sé til í minni verslun  (  ) (   ) (   ) stöðugt framboð 

Þegar ég kaupi þennan saltfisk fæ ég mikil gæði miðað við verð  (  ) (   ) (   ) mikið fyrir pen. 

Ég get treyst því að þessi saltfiskur á uppruna sinn í hreinum sjó (  ) (   ) (   ) hreinn sjór  

Saltfiskur af þessum uppruna kemur úr köldu hafsvæði (  ) (   ) (   ) kalt hafsvæði  

Ég get treyst því að þegar þessi fiskur var veiddur  
voru ábyrgar fiskveiðar hafðar að leiðarljósi (  ) (   ) (   ) ábyrgar fskveið 

Ég get treyst því að notaðar voru bestu framleiðsluaðferðir  
við verkun á þessum saltfiski (  ) (   ) (  )      framleiðsluaðferðir 

Þegar ég vil borða bragðgóðan saltfisk vel ég  ... (  ) (   ) (   ) bragðgæði  

Ef ég vil kaupa saltfisk sem lítur vel út vel ég ... (  ) (   ) (   ) fallegt útlit 
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IV. Spurningar um atferli 

 4) Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við í þínu tilfelli?  

 (Merktu við á skalanum hér að neðan, þar sem 1 = "á mjög illa við" og 5 = "á mjög vel við")  

Ég vel gæðasaltfisk í matinn ... Á mjög illa við   Á mjög vel við 

... á hátíðis- og tyllidögum  (  ) (   ) (   ) (   )  (   )  

... á föstunni (  ) (   ) (   ) (   )  (    ) 

 ... í miðri viku (  ) (   ) (   ) (   )  (    ) 

... um helgar (  ) (   ) (   ) (   )  (    ) 

... þegar ég býð gestum heim í mat (  ) (   ) (   ) (   ) (   )  

… þegar (stór)fjölskyldan kemur í mat  (  ) (   ) (   ) (   )  (    ) 

... þegar ég fer út að borða með fjölskyldunni (  ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

... þegar ég fer út að borða vegna viðskipta (  ) (   ) (   ) (   )  (   ) 

 5) Hversu oft borðar þú gæðasaltfisk? 

 (  )  í hverri viku  (   ) í annarri til þriðju hverri viku   (   ) einu sinni í mánuði     (  ) sjaldnar    (   ) aldrei 

6) Ef íslenskur gæðasaltfiskur fæst ekki, saltfisk frá hvaða upprunalandi myndirðu þá velja í 
staðinn?   

V. Bakgrunns- og síuspurningar 

7) Hvert er kyn þitt?   (  ) karl (  ) kona 

8) Hver er aldur þinn?  (   ) 30-39  ára   (  ) 40-49  ára    (  ) 50-59 ára     (   ) 60 ára eða eldri  

9) Hvert er efsta stig menntunar þinnar?  

 (   ) grunnskólapróf 

 (   ) próf frá framhalds- eða menntaskóla 

 (   ) próf frá iðn- eða tækniskóla 

 (   ) grunnnám frá háskóla 

 (   ) meistara- eða doktorsgráða  

 (  ) annað  

10) Hverjar eru ráðstöfunartekjur heimilis þíns (þ.e. tekjur eftir skatta) á mánuði?  

 (   ) undir 2.000 evrum   
 (   ) 2.000-2.999 evrur 
 (  ) 3.000  evrur eða meira 

11) Í hvaða póstnúmeri á Spáni átt þú heima?  ______ 

Vinsamlegast smelltu á „send“ hér að neðan til að ljúka könnuninni. 
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VI. Þakkir 

Kærar þakkir fyrir þátttöku þína. Könnun þessi er hluti af meistaraverkefni í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Ef þú hefur einhverjar athugasemdir eða spurningar 

varðandi könnunina getur þú sent mér tölvupóst á netfangið mitt.   

Virðingarfyllst, 

Kristinn Arnarson,  

Reykjavík, Íslandi 

Netfang: kra9@hi.is. 

 


