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Útdráttur  
 

Í lokaverkefni þessu var kannað hvernig viðhorf, ímynd og vörumerkjavitund er mismunandi 

á milli vörumerkja lágvöruverðsverslana annars vegar og vörumerkja útivistarfatnaðar hins 

vegar. Til að skoða mismun á vörumerkjum þessara ólíku geira voru valin tvö vörumerki úr 

hvorum geira fyrir sig og þau greind. Einnig var kannað hvort munur væri á viðhorfi, ímynd 

og vörumerkjavitund innan sama geira og hvernig staðfærsla vörumerkjanna skilaði sér inn í 

huga neytenda, það var gert út frá bakgrunnsbreytunum kyni, aldri og menntun. Rannsóknin 

var meðal annars gerð með vörumerkjarýni (Collins, 2002). Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að þátttakendum datt helst í hug vörumerkin Bónus (62,4%) og Krónan (11%) þegar 

hugsað var til vörumerkja lágvöruverðsverslana. Flestum þátttakendum datt helst í hug 

vörumerkin 66°Norður (46,8%) og Cintamani (20,6%)  þegar þeir hugsuðu til vörumerkja 

útivistarfatnaðar. Þessi fjögur vörumerki, Bónus, Krónan, 66°Norður og Cintamani voru 

einmitt þau sem rannsakendur ákváðu að greina. Helsti munur á viðhorfi, ímynd og 

vörumerkjavitund á milli geiranna tveggja, sást á því að vörumerki útivistarfatnaðar voru 

frekar tengd við gæði, kröfur og hátt verð. Vörumerki lágvöruverðsverslananna voru frekar 

tengd við lág verð, góða ímynd, peningana virði, traust, breitt vöruúrval og góða reynslu af 

vörumerkinu. Þegar bakgrunnsbreyturnar kyn og menntun voru skoðaðar kom í ljós að 

ákveðnir menntunar hópar sækjast í ákveðin vörumerki, sem aðrir menntunar hópar eru lítið 

fyrir. Í vörumerkjum útivistarfatnaðar var mestur munur innan þess hóps sem lokið hafði 

grunnskólamenntun, en þar svöruðu karlar þveröfugt við konur. Karlar með 

grunnskólamenntun völdu frekar 66°Norður en konur með grunnskólamenntun völdu heldur 

Cintamani. Í vörumerkjum lágvöruverðsverslana var mesti munurinn meðal þeirra sem lokið 

höfðu grunnnámi í háskóla. Í þeim hópi völdu allir karlarnir, fyrir utan einn, Bónus. Konur 

völdu Bónus oftar en Krónuna en svör þeirra voru mun dreifðari en karlanna. Því má álykta 

að val kynjanna sé ólíkt eftir mismunandi menntun.  
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Abstract  
The subject of this final project is to research whether differences are between attitudes, 

image and brand awareness, between brands in retail marketing and brands in outdoor 

clothing. To examine the differences between these two sectors, two brands from each sector 

were selected and analyzed. The differences in attitude, image and brand awareness within 

the same sector, and how positioning of the brands resulted in the mind of the consumer were 

also examined. Results were examined with three background variables; gender, age and 

education. The study includes brand audit (Collins, 2002). Results showed that participants 

thought ideally about the brands Bónus (62,4%) and Krónan (11,0%) when they thought of 

brands in retail marketing. Most participants thought about the brands 66°North (46,8%) and 

Cintamani (20,6%) when they thought of outdoor clothing brands. Researchers had decided 

to analyze these four brands, Bónus, Krónan, 66°North and Cintamani. The results showed 

that the main difference in attitude, image and brand awareness between the two sectors, was 

that outdoor clothing brands were linked to quality, standards and high prices but retail 

marketing brands were linked to low prices, good image, value for money, trust, wide product 

range and good experience. When background variables, gender and education were 

examined, result showed that certain education groups are pursuing brands that other 

education groups are not pursuing. The most differences within brands of outdoor clothing, 

where within the group that had completed primary education, men responded the opposite to 

women. Men who had completed primary education rather answered 66°North but women 

who had completed primary education rather answered Cintamani. In the brands of retail 

markets the most differences was within the group that had completed undergraduate college. 

In that group all the men except one, answered Bónus. Women answered Bónus more often 

than Krónan but their answers were much more distributed than the men‘s group. Therefore, 

it can be concluded that the choice of the genders is different from different education.  
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1 Inngangur 

Samfélagið hefur tekið miklum breytingum síðustu áratugi. Í nútímasamfélagi keppa 

skipulagsheildir á mörkuðum sem eru brotkenndir og fullir af tilboðum. Sterk vörumerki eiga 

jafnvel erfitt með að koma sér á framfæri á brotkenndum mörkuðum sem eru fullir af 

valmöguleikum. Mörg vörumerki geta átt erfitt með að skapa aðgreinandi þætti og ná fram úr 

keppinautum sínum (Clancy og Trout, 2002). Til þess að sigrast á þessum erfiðleikum hafa 

markaðsfræðingar notast við staðfærslu, sem er verkfæri til þess að koma skilaboðum 

vörumerkja rétt til skila og inn í hug neytenda (Keller og Lehmann, 2006). Staðfærsla er 

sérstök staða vörumerkis í huga neytenda (Ries og Trout, 2001). Samkvæmt Keller (2008) 

samanstanda vörumerki af fimm þáttum sem eru: Eiginleikar vörumerkis, væntingar 

neytenda, samkeppnishæfir eiginleikar, verð og skynjun neytenda. Viðhorf neytenda til 

vörumerkja má skilgreina sem viðbrögð við birtingu vörumerkja. Það er, að hve miklu leyti 

neytendum langi til að kaupa vörumerki og hvort þeim finnist það gott, slæmt, hagstætt, 

óhagstætt, viturt eða heimskulegt (Lutz, MacKenzie, og Belch, 1983). 

 

Í rannsókn þessari er verið að kanna viðhorf, ímynd og vörumerkjavitund neytenda til 

vörumerkja lágvöruverðsverslana annars vegar og vörumerkja útivistarfatnaðar hins vegar. 

Vörumerkin Bónus og Krónan voru valin til þess að greina vörumerki lágvöruverðsverslana 

en vörumerkin 66°Norður og Cintamani voru valin til þess að greina vörumerki 

útivistarfatnaðar. Þar sem áherslur og birtingar vörumerkjanna eru ólíkar á milli geiranna 

tveggja var áhugavert að kanna hvernig staðfærsla vörumerkjanna skilaði sér ólíkt i inn í hug 

neytenda og hvernig viðhorf, ímynd og vörumerkjavitund var ólík á milli þessa tveggja geira. 

Áhugavert var að kanna hvernig viðbrögð neytenda voru við ólíkum vörumerkjum og hvaða 

tengingar þeir höfðu til vörumerkjanna. Í þessari rannsókn var fengist við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

 

Er munur á viðhorfi, ímynd og vörumerkjavitund lágvöruverðsverslana annars vegar og 

vörumerkja útivistarfatnaðar hins vegar?  

 

Ekki hafa verið gerðar eins rannsóknir á þessu sviði svo rannsakendur viti til. Þó hafa verið 

gerðar margar rannsóknir sem innihalda vörumerkjarýni eða kanna ímynd vörumerkja, en þær 

rannsóknir sem fundust voru gerðar fyrir hönd ákveðinna vörumerkja. Margar rannsóknir 
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hafa verið gerðar um staðfærslu vörumerkja. Það hafa einnig verið gerðar rannsóknir um 

þessi fjögur vörumerki (Bónus, Krónan, 66°Norður og Cintamani) en þó ekki á sama hátt.  

 

Í upphafi þessarar rannsóknar er farið í fræðilega umfjöllun um það efni sem snýr að 

rannsókninni, til dæmis um vörumerki, staðfærslu vörumerkja, vörumerkjarýni, 

vörumerkjavitund, ímynd vörumerkja og vörumerkjavirði. Á eftir fræðilegri umfjöllun er 

farið í innri greiningu á vörumerkjunum fjórum, en innri greining er sú sýn sem stjórnendur 

hafa á vörumerki sínu (Keller, 2003). Þar eru vörumerkin einnig greind eftir þeim 

upplýsingum sem má finna um vörumerkin á fréttamiðlum og samfélagsmiðlum. Þar á eftir er 

greint frá vörumerkjavitund meðal þessara fjögurra vörumerkja. Síðar er greint frá viðhorfi 

og ímynd vörumerkja lágvöruverðsverslana og vörumerkja útivistarfatnaðar með 

vörumerkjarýni (Collins, 2002) og hugarkortum (Keller, Apéria og Georgson, 2008). Að 

lokum er greint frá hagnýtum upplýsingum fyrir stjórnendur vörumerkjanna ásamt 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 

1.1 Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknar þessarar var að kanna viðhorf til vörumerkja eftir ólíkum geirum. Í 

þessari rannsókn eru borin saman vörumerki lágvöruverðsverslana annars vegar og vörumerki 

útivistarfatnaðar hins vegar. Áhugavert var að kanna mun á viðhorfi, ímynd og 

vörumerkjavitund á milli þessara ólíku geira vegna þess hve ólíkar áherslur eru í staðfærslu 

og markaðssetningu vörumerkjanna. Vörumerki lágvöruverðsverslana leggja áherslu á 

einfaldleika og lágt verð en vörumerki útivistarfatnaðar leggja áherslu á gæði og vandaðar 

vörur. Einnig var kannað hvort munur væri á viðhorfi, ímynd og vörumerkjavitund innan 

sama geira og hvernig staðfærsla vörumerkjanna skilaði sér inn í hug neytenda. Við greiningu 

á þessum tveimur ólíku geirum voru valin tvö vörumerki úr hvorum geira fyrir sig og þau 

greind. Notast var við vörumerkin 66°Norður og Cintamani við greiningu á vörumerkjum 

útivistarfatnaðar og notast var við vörumerki Bónuss og Krónunnar við greiningu vörumerkja 

lágvöruverðsverslana. Ástæðan fyrir því að þessi vörumerki urðu fyrir valinu var sú að þau 

eru öll vel þekkt á Íslandi. Rannsakendur þekktu best til þessara tveggja vörumerkja innan 

hvor geirans fyrir sig og höfðu því áhuga á að kanna þau nánar. Rannsakendum þótti einnig 

áhugavert að kanna hvort munur væri á milli geiranna tveggja þegar mismunandi 

bakgrunnsbreytur væru skoðaðar, en breyturnar þrjár voru kyn, aldur og menntun. 

Athyglisvert var að sjá hvort ákveðið vörumerki næði betur til karla heldur en kvenna eða 
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hvort mismunandi aldursbil eða einstaklingar með ákveðna menntun upplifði vörumerki á 

ólíkan hátt. Vörumerki þessa tveggja geira eru ólík á þann hátt að vörumerkin Bónus og 

Krónan sem eru vörumerki lágvöruverðsverslana selja ekki einungis vörur undir sínu 

vörumerki heldur eru þetta verslanir þar sem alls kyns vörumerki eru fáanleg í. Vörumerkin 

66°Norður og Cintamani eru einnig verslanir en selja einungis vörur undir sínu vörumerki. 

Flíkur frá vörumerkinu 66°Norður fást þó einnig á öðrum stöðum eins og til dæmis í Bláa 

lóninu. Vörur frá Cintamani fást einnig í verslunum víða um land eins og til dæmis í 

versluninni Intersport.  

 

Markmið rannsakenda var að kafa djúpt í huga neytenda og kanna hvernig ólíkt viðhorf, 

ímynd og vörumerkjavitund neytenda var til vörumerkja. Að rannsókn lokinni gætu 

vörumerkin fjögur nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar til þess að sjá hvernig staðfærsla 

vörumerkjanna skili sér til neytenda og bæta úr því sem betur mætti fara. Niðurstöðurnar voru 

greindar í tölfræðiforritinu SPSS, með vörumerkjarýni (Collins, 2002) og hugarkortum. 

1.2 Vörumerki 

Vörumerki er vara auk þess virðis sem aðgreinir hana frá öðrum vörum sem hannaðar eru til 

sömu notkunar (Keller, Apéria og Georgson, 2008). Samkvæmt Keller (1993) er mikilvægt 

að byggja upp gott og sterkt vörumerki vegna aukinna áreita vörumerkja sem neytendur verða 

fyrir í daglegu lífi. Það skiptir sköpum að stjórnendur vörumerkja geri sér grein fyrir 

mikilvægi og verðmæti vörumerkja. Stjórnendur skipulagsheilda þurfa að geta tekið vel 

upplýstar og stefnumiðaðar ákvarðanir varðandi vörumerki sem auka líkur á hámarks árangri 

(Keller, Apéria og Georgson, 2008). Vörumerki geta skipt bæði neytendur og framleiðendur 

máli. Fyrir neytendur einfalda vörumerki ákvarðanatöku, minnka áhættu, búa til virði og eru 

táknræn fyrir stöðu neytandans. Neytendur kaupa frekar þau vörumerki sem þeir þekkja og 

eru því oft á tíðum að kaupa vörumerki frekar en vörurnar sjálfar. Framleiðendur nota 

vörumerki til að auðkenna og aðgreina sig frá samkeppnisaðilum. Vörumerki hafa áhrif á 

neytendur og geta búið til viðbætt virði sem stuðlar að samkeppnisforskoti (Keller, Apéria og 

Georgson, 2008). Samkvæmt Aaker (1996) er vörumerkjavirði (e. brand equity) samansafn af 

bæði jákvæðum og neikvæðum tengingum sem tengdar eru við nafn vörumerkis og tákn þess. 

Þessar tengingar geta stuðlað að viðbættu virði vörumerkisins ef þær eru jákvæðar. Helstu 

þættir sem skapa vörumerkjavirði eru vörumerkjavitund, vörumerkjatryggð, skynjuð gæði og 

vörumerkjaauðkenni (Aaker, 1996). Vörumerkjavirði telst einnig vera það virði sem 
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vörumerki skapar fyrir skipulagsheild með kraftmiklu sambandi á milli vörumerkis og 

neytenda sem þróast með tíma (Keller og Lehmann, 2006). Virði vörumerkis er sá munur í 

hugum neytenda þegar þeir sjá vöru með ákveðnu vörumerki á og þegar þeir sjá þessa sömu 

vöru án vörumerkisins (Erdem o.fl., 1999). Vörumerkjavirði bætir virði vöru og þjónustu, 

bæði fyrir neytendur og framleiðendur (Aaker,1991). Þegar neytendur þekkja til vörumerkja 

og hafa í huga sér sterk, jákvæð og einstök tengsl við vörumerkið kallast það 

vörumerkjavirði. Samkvæmt Keller (1993) er einstakt og sterkt vörumerki ein af dýrmætustu 

óáþreifanlegu eignum sem skipulagsheildir geta átt. Sagt er að jákvætt vörumerkjavirði sé 

það þegar neytendur bregðast jákvæðara við vörunni, verðinu, söluhvötum og dreifingu þegar 

nafn vörumerkisins er gefið upp heldur en við sömu markaðsaðgerðir án vörumerkisins eða ef 

annað vörumerki væri gefið upp (Keller,1993). Ef verð hækkar á vörumerki sem hefur mikið 

virði eru mun minni líkur á því að neytendur séu viðkvæmir fyrir verðhækkunum heldur en ef 

vörumerki sem hefur neikvætt vörumerkjavirði hækkar í verði (Keller, Apéria, og Georgson, 

2008). Vörumerki hafa tvö hlutverk, þau eru að auðkenna (e. identify) og aðgreina (e. 

separate). Auðkenni vörumerkja eru sem dæmi umbúðir, litir, tákn, hönnun og nafn. 

Aðgreining vörumerkja eru þeir þættir sem aðgreina vörumerki frá samkeppnisaðilum, til 

dæmis gæði. Aðgreiningu má skipta í tvennt, annars vegar áþreifanlega þætti og hins vegar 

óáþreifanlega þætti. Áþreifanlegu þættirnir eru tengdir vörunni en óáþreifanlegu þættirnir 

tengdir vörumerkinu (Keller, Apéria og Georgson, 2008). Vörumerkisauðkenni eru í raun 

stefna, merking og tilgangur vörumerkisins. Vörumerkis auðkennum er ætlað að hjálpa til við 

að skapa samband milli vörumerkis og neytenda og búa þannig til virði. Það er mikilvægt 

fyrir framleiðendur að vörumerkisauðkenni séu ekki auðveld í eftirlíkingu. Ef auðvelt er að 

líkja eftir auðkennandi þáttum vörumerkisins verða þeir þættir ekki auðkennandi til lengri 

tíma, því samkeppnisaðilar gætu farið að apa eftir þeim (Aaker, 1996). Til þess að 

vörumerkisauðkenni nái að vekja athygli verða þau að vera minnisstæð, merkingaþrungin og 

viðkunnanleg. Vörumerki telst minnisstætt þegar það er auðþekkjanlegt og auðvelt að kannast 

við það. Merkingaþrungið vörumerki er lýsandi og sannfærandi. Viðkunnanlegt vörumerki er 

áhugavert og skemmtilegt (Keller, Apéria, og Georgson, 2008). 
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1.3 Vörumerkjavitund 

Vörumerkjavitund (e. brand awareness) er mæling á því hversu vel neytendur muna eða 

þekkja til vörumerkis þegar ákveðinn vöruflokkur er nefndur. Vörumerkjavitund eykur líkur á 

því að ákveðin vörumerki séu til staðar í huga neytenda þegar taka á ákvörðun í kaupferlinu. 

Vörumerkjavitund getur verið áhrifavaldur í kaupákvarðanatöku neytenda þar sem 

einstaklingar velja oft kunnugleg vörumerki fram yfir önnur minna kunnugleg vörumerki. 

Við uppbyggingu vörumerkjavirðis er byrjað á því að bæta vörumerkjavitund. Með aukinni 

vörumerkjavitund meðal neytenda eru töluvert meiri líkur á því að vörumerki verði hluti af 

valsetti neytenda þegar kemur að því að taka kaupákvarðanir (Keller, 1993). Samkvæmt 

Keller (1993) þá þurfa neytendur að þekkja til og skilja þá þjónustu eða vöru sem vörumerkið 

stendur fyrir til þess að ná fram góðri vörumerkjavitund. Vörumerkjavitund má skipta í 

tvennt, annars vegar breidd og hins vegar dýpt. Breidd vörumerkja segir til um neyslutilefni, 

því meiri breidd því fleiri neyslutilefni hefur vörumerkið. Dýptin er tvískipt, annars vegar 

auðveldar hún neytendum að bera kennsl á vörumerkið (e. brand recognition) og hins vegar 

segir hún til um hve auðveldlega sé hægt að kalla fram vörumerki í minni þegar ákveðinn 

vöruflokkur er nefndur (e. brand recall) (Keller, 1993). Það er auðveldara fyrir 

skipulagsheildir að byggja upp góða vörumerkjavitund ef nafn vörumerkisins er einfalt í 

framburði, merkingaþrungið og einstakt (Keller, Apéria og Georgson, 2008).  

1.4 Vörumerkjarýni 

Vörumerkjarýni (e. brand audit) er áhrifamikil aðferð sem skipulagsheildir og þá sérstaklega 

stjórnendur þeirra geta nýtt sér til þess að afla sér vitneskju um það hvernig vörumerki standa 

sig á markaði. Þessi aðferð getur hjálpað stjórnendum að bera kennsl á uppsprettur 

vörumerkjavirðis. Með vörumerkjarýni eru vörumerkjavitund og vörumerkjaímynd neytenda 

skoðuð. Vörumerkjarýni er notuð til þess að hjálpa stjórnendum vörumerkja að sjá hvernig 

staðfærsla þeirra skilar sér í huga neytenda. Vörumerkjarýni getur veitt mikilvægar 

upplýsingar sem hægt er að byggja markaðsaðgerðir á (Keller, Apéria og Georgson, 2008). 

Vörumerkjarýni er skipt í innri og ytri rýni. Innri rýni er sú sýn sem stjórnendur hafa á 

vörumerki sínu en þá er horft á það hvernig staðið hefur verið að uppbyggingu vörumerkisins 

undanfarin ár. Þá er gerð úttekt á innri þáttum vörumerkisins sem er kortlagning 

vörumerkisauðkenna og tengingar gagnvart vörumerkinu. Ytri rýni er sú sýn sem neytendur 

hafa á vörumerkinu en það er það sem þeir vita um vörumerkið, vitund og ímynd sem þeir 
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hafa á þessu ákveðna vörumerki (Keller, 2003). Helsta markmið með ytri rýni er því að kanna 

núverandi sýn vörumerkisins í huga neytenda (Keller, 2008). Sýn neytenda er fengin með 

rannsókn sem getur verið í formi spurningalista eða rýnihóps. Að lokum er sýn stjórnenda 

borin saman við sýn neytenda á vörumerkinu. Vörumerkjarýni nýtist stjórnendum við það að 

mæla víddir vörumerkjavirðis og greina það hvort að markaðsaðgerðir hafi borið árangur 

(Keller, 2003). Við framkvæmd á vörumerkjarýni þarf fyrst að greina markhóp og eðli 

samkeppninnar. Að lokum eru niðurstöður dregnar saman og aðgerðir framkvæmdar ef þeirra 

er þörf (Keller, Apéria og Georgson, 2008). 

1.5 Staðfærsla 

Staðfærsla er einn af mikilvægustu þáttum faglegs markaðsstarfs. Þetta er ferli sem 

skipulagsheildir framkvæma til þess að komast á ákveðinn stað í huga neytenda. Þegar 

staðfærsla er notuð þarf meðal annars að huga að markhópum, samkeppni, aðgreinandi 

breytum og sameiginlegum breytum. Í raun er hægt að staðfæra allt, sem dæmi er hægt að 

staðfæra vörumerki, þjónustu, vöru, skipulagsheild, lönd og persónur (Keller, Apéria og 

Georgson, 2008). Staðfærsla er í raun þríþætt, en henni má skipta í aðgreiningu, aðferð og 

ímynd. Aðgreining beinist að vörumerkinu sjálfu og er það sú leið sem farin er til þess að 

aðgreina vörumerki frá vörumerkjum samkeppnisaðila (Trout, 2000). Sem dæmi er hægt að 

aðgreina vörumerki með lægra verði eða sýna fram á að vörumerkið hafi ákveðna eiginleika 

fram yfir vörumerki samkeppnisaðila og réttlæta því hærra verð. Aðferð er beint að 

markaðnum og er það sú leið sem skipulagsheild fer til þess að koma vörumerkinu inn í huga 

neytenda. Með aðferð er gerð skýr, aðgreinanleg og eftirsóknarverð staða í huga neytenda í 

samanburði við samkeppnisaðila (Keller, 2008). Ímynd er samansafn hugmynda, skoðana og 

trúar sem fólk eða hópar hafa til ákveðins viðfangsefni (Barich og Kotler, 1991). Eins og áður 

hefur komið fram er staðfærsla eitt helsta verkfæri sem stjórnendur vörumerkja geta notað til 

þess að koma ákveðnum skilaboðum til skila inn í huga neytenda. Vel framkvæmd staðfærsla 

getur hjálpað neytendum í ákvarðanatökuferlinu, því neytendur kaupa frekar þau vörumerki 

sem þeir þekkja og vita fyrir hvað þau standa (Gurevich og Yashina, 2008).  

Hafa skal í huga þær breytur sem eru annars vegar sameiginlegar vörumerkjum 

samkeppnisaðila (e. point of parity) og hins vegar ákveða þær breytur sem eiga að aðgreina 

vörumerkið frá vörumerkjum sem hafa sama tilgang (e. point of difference). Samkvæmt 

Keller, Sternthal og Tybout (2002) eru sameiginlegar breytur þær breytur sem tengja 
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vörumerki við þann vöruflokk sem þau tilheyra. Þessar breytur eru því það sem vörumerkið á 

sameiginlegt með samkeppnisaðilum sínum. Aðgreiningarbreytur tengja neytendur við 

vörumerki og neytendur telja sig ekki geta fundið sömu breytur hjá samkeppnisaðilum. Það er 

því mikilvægt að varast það að vera með aðgreiningarbreytur sem auðvelt er að herma eftir, 

því til lengri tíma litið munu þær ekki vera aðgreiningarbreytur. Þar sem vörumerki innan 

sama geira eru oft byggð upp með svipuðum hætti eða meiningu er nauðsynlegt fyrir 

vörumerki að aðgreina sig með einhverjum hætti til þess að ná ákveðnu samkeppnisforskoti. 

(Keller, Sternthal og Tybout, 2002).  

1.6 Viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði 

Viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði (e. customer based brand equity) kallast það þegar 

reynsla og þekking á vörumerki hefur áhrif á viðbrögð neytenda við markaðsaðgerðum þess 

vörumerkis. Við uppbyggingu vörumerkja er hægt að nota svo kallaða CBBE (e. customer 

based brand equity) líkan. Það líkan er pýramídi sem skiptist í fjögur skref. Fyrsta skref 

pýramídans miðar að því að búa til djúpa og breiða vitund um vörumerkið í huga neytenda. 

Neytendur verða að þekkja vörumerkið og vita fyrir hvað það stendur. Öðru skrefi 

pýramídans má skipta í tvennt, áþreifanlega þætti og óáþreifanlega þætti. Þar er miðað að því 

að búa til sterkar, jákvæðar og einstakar tengingar í huga neytenda bæði tengt vörunni og 

vörumerkinu sjálfu. Áþreifanlegu þættirnir tengjast vörunni sjálfri og frammistöðu hennar, til 

dæmis útlit, verð, hönnun og þjónustustig. Óáþreifanlegu þættirnir eru tengdir tilfinningum 

sem uppfylla sálrænar og félagslegar þarfir. Þriðja skref pýramídans miðar að því að kalla 

fram viðeigandi viðbrögð við vörumerkinu frá neytendum. Þetta skref skiptist í mat og 

tilfinningar. Við mat á áþreifanlegum þáttum skipta atriði eins og yfirburðir, skynjuð gæði og 

trúverðugleiki máli. Tilfinningarnar snúa að viðbrögðum neytenda gagnvart vörumerkinu og 

geta kallað fram ákveðnar tilfinningar eins og til dæmis gleði, öryggi, hlýju, félagslegt 

samþykki og fleira. Saman mynda skref tvö og þrjú ímynd vörumerkisins. Fjórða og síðasta 

skref pýramídans miðar að því að búa til sterkt, virkt og tryggt viðskiptasamband milli 

vörumerkisins og neytenda. Það felur í sér kauptryggð, tilfinningalegt samband, sérstaka 

upplifun á samfélagi og virka þátttöku. Uppbygging vörumerkjavirðis felur í sér að ná efsta 

skrefinu í pýramídanum. (Keller, Apéria, og Georgson, 2008). 
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Mynd 1. Viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði 

Heimild byggð á Keller, Apéria, og Georgson (2008). 

Þau verkfæri sem notast er við í ferli viðskiptavinagrundaðs vörumerkis eru val á 

vörumerkisauðkennum, samval söluráðanna og tengingar gagnvart vörumerkinu. Með 

þessum þremur verkfærum verða til þekkingaráhrif sem eru vörumerkjavitund og ímynd. 

Ávinningurinn af vörumerkjavitund og ímynd getur verið gríðarlegur og má þá helst nefna 

fleiri neytendur, meiri neyslutíðni, meira magn og hærra verð (Keller, Apéria, og Georgson, 

2008).  

 

Mynd 2. Ferli viðskiptavinagrundaðs  

Heimild byggð á Keller, Apéria, og Georgson (2008). 
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Eins og áður hefur komið fram eru vörumerkisauðkenni til dæmis umbúðir, litir, tákn, hönnun 

og nafn. Samval söluráðanna saman stendur af vöru, verði, markaðssamskiptum, 

dreifileiðum, fólki, ferlum og umgjörð. Tengingar gagnvart vörumerkinu er þegar 

hugrenningatengsl annarra eru fengin að láni frá öðrum vörumerkjum og þau yfirfærð yfir á 

annað vörumerki. Markmiðið á bakvið hugrenningatengslin er að skapa ný tengsl eða styrkja 

þau sem fyrir voru (Keller, Apéria og Georgson, 2008). 

1.7 Vörumerkjatryggð 

Vörumerkjatryggð er þegar neytendur tengjast einu vörumerki ákveðnum böndum og kjósa 

það fram yfir önnur sambærileg vörumerki (Erdem o.fl., 1999). Vörumerkjatryggð myndast 

út frá því sem kallast viðskipatvina ánægja, en það er sú upplifun sem neytendur ákveðinnar 

vöru eða þjónustu upplifa út frá þeim væntingum sem þeir hafa til vörunnar eða þjónustunnar. 

Ef vörumerki veitir neytendum sínum vöru eða þjónustu sem fer fram úr væntingum 

neytenda, eru líkur á því að neytendur verði tryggir því vörumerki frekar en vörumerki 

samkeppnisaðila (Kotler og Armstrong, 2010). Viðhald á góðri vörumerkjatryggð er með 

erfiðari en jafnframt mikilvægari hlutverkum í stefnumótun skipulagsheilda. Há 

vörumerkjatryggð er einkennandi fyrir fjölda tryggra viðskiptavina (Amine, 1998). 

Vörumerkjatryggð er sögð vera uppspretta góðs vörumerkjavirðis. Vörumerkjatryggð getur 

lækkað kostnað markaðssetningar og eykur líkur á að laða nýja neytendur að vörumerkinu 

(Aaker, 1991). Tölfræðilegar niðurstöður úr rannsóknum hafa sýnt fram á að það kosti 

skipulagsheildir að meðaltali sex sinnum minna að viðhalda núverandi viðskiptavinum heldur 

en að laða að nýja viðskiptavini og byrja frá byrjun (Rosenberg og Czepie,1984). 

Vörumerkjatryggð skiptir mestu máli í þjónustugeiranum og þá sérstaklega fyrir þá þjónustu 

sem hefur litla aðgreiningu og er í síbreytilegu umhverfi eins og til dæmis farsímafyrirtækin 

(Santouridis og Trivellas, 2010). 

1.8 Áhrif af ímynd vörumerkja 

Skilgreining á ímynd samkvæmt Barich og Kotler er samansafn hugmynda, skoðana og trúar 

sem fólk eða hópar hafa til ákveðins viðfangsefni. Það viðfangsefni getur verið 

skipulagsheild, vara, vörumerki eða persóna. Hugmyndin af ímynd er ekki aðeins ein mynd, 

heldur getur hún verið rétt, röng, raunveruleg eða óraunveruleg (Barich og Kotler 1991). 

Skipulagsheildir byggja upp orðspor yfir tíma. Orðspor er í raun sú ímynd sem skipulagsheild 

hefur og sú ímynd hefur áhrif á vörumerkjavirði skipulagsheilda. Gott orðspor getur tekið 
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langan tíma að byggja upp en á einu andartaki getur orðsporið breyst eða horfið (Argenti, 

2012). Vörumerkjaímynd er samblanda af vörunni sjálfri og vörumerkinu sem varan fellur 

undir (Keller, 1993). Ímynd er ekki endilega það sem markaðsfólk skipulagsheilda býr til 

heldur er það sú hugmynd sem neytendur hafa í huga sér og þarf hún ekki endilega að 

endurspegla staðfærslu skipulagsheildarinnar. Ef neytendur þekkja til vörumerkis, þá hafa 

þau strax skapað sér ákveðna hugmynd um vörumerkið sem er sú ímynd sem þeir hafa á 

vörumerkinu (Auður Hermannsdóttir, Friðrik Eysteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2011). 

Það er mikilvægt að miðla ímynd vel til þess að styðja við staðfærslu vörumerkisins og um 

leið aðgreina sig frá samkeppnisaðilum (Shocker og Srinivasan 1979). Það skiptir máli hvort 

tengingar vörumerkisins í hugum neytenda séu sterkar, veikar, jákvæðar eða neikvæðar. 

Þegar talað er um að vörumerki hafi góða ímynd þýðir það að vörumerkið sé sterkt, jákvætt 

og einstakt í huga neytenda. Vörumerki með góða ímynd hefur tilhneigð til þess að mynda 

ákveðið samkeppnisforskot og gera tengingu vörumerkisins einstaka og þar af leiðandi 

aðgreina vörumerkið frá samkeppnisaðilum (Keller,1993). 

1.9 Fjölmiðlar 

1.9.1 Fjórða valdið 

Fjölmiðlar eru gjarnan kallaðir fjórða valdið vegna þess hve mikilvægir þeir geta verið í 

lýðræðisskipan nútímans (Argenti, 2012). Fjölmiðill er skipulagsheild eða lögaðili, sem 

safnar upplýsingum og setur þær reglulega fram með það að leiðarljósi að dreifa þeim til 

fjölda fólks á ákveðnum svæðum. Það eru til ólíkar leiðir fyrir fjölmiðla til þess að dreifa 

upplýsingum. Sem dæmi getur upplýsingum verið dreift í gegnum dagblöð, tímarit, sjónvörp, 

útvörp eða á netinu (Ragnar Karlsson, 2004). Á netinu getur fólk deilt upplýsingum á 

ógnarhraða með nýjum leiðum (Levine, Locke, Searls og Weinberger, 1999). 

1.9.2 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar er heiti yfir netmiðla sem ganga á gagnvirkum samskiptum notenda þeirra. 

Notendur samfélagsmiðla geta miðlað sínu eigin efni samhliða því að miðla efni annarra. 

Samfélagsmiðlar höfða til ólíkra hópa og myndast ákveðin menning í kringum hvern miðil. 

Flestir miðlarnir eiga það þó sameiginlegt að notendur geta byggt upp sína eigin síðu innan 

miðilsins og þannig myndað tengsl við aðra notendur innan miðilsins. Á samfélagsmiðlum 

geta notendur skapað félagsleg tengsl og haft samskipti innan miðilsins. Það er mismunandi 
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hvað notendur nýta samfélagsmiðla í, sumir nota þá til afþreyingar og til þess að viðhalda 

tengslum við ættingja og vini. Aðrir notendur nýta samfélagsmiðla til þess að byggja upp 

tengslanet sem geta nýst þeim í starfi eða til þess að koma skoðunum eða viðhorfi á framfæri 

(Capacent Ísland, e.d.). Á stuttum tíma hafa samfélagsmiðlar orðið sjálfsagðir í lífi margra, 

og jafnvel sagðir sjálfsagðari en hefðbundnir miðlar á borð við dagblöð, útvörp, sjónvörp og 

kvikmyndahús. Samfélagsmiðlar eru notaðir daglega af hundruðum milljónum einstaklinga 

og því hafa þeir verið nýttir í markaðslegum tilgangi. Samfélagsmiðlar hafa skapað ný 

tækifæri fyrir skipulagsheildir til þess að nálgast viðskiptavini en það hefur reynst mikil 

áskorun meðal markaðsfólks að reyna að skilja hvað viðskiptavinurinn er að hugsa, hvað 

hann vill og hvernig er best að ná til hans (Capacent Ísland, e.d.). 

1.10 Staðfærsla vörumerkja í smásöluverslun 

Smásöluverslanir (e. retail) eru í mikilli nálægð við viðskiptavini og hafa því tækifæri til þess 

að vera viðskiptavina miðaðar. Þrátt fyrir nálægð við viðskiptavini hafa smásöluverslanir 

verið hægfara í að nýta sér hana og hafa frekar einblínt á kaupákvarðanir, reksturinn og 

vörurnar sjálfar. Almennt séð eru smásöluverslanir mjög vörumiðaðar. Sú stefna er þó að 

breytast vegna aukins framboðs af gagnagrunnum sem hjálpa til við að sjá hvernig 

kauphegðun mismunandi viðskiptavina er. Með tækninni er hægt að samþætta sölu og 

markaðssetningu. Mikill meirihluti af kaupum neytenda fer fram í smásöluverslunum. 

Stefnumótandi þættir í smásölu eru til dæmis staðsetning, ímynd, úrval og verðlagning 

(Mulhern, 1997). Þegar kemur að vali milli vörumerkja í smásöluverslunum eru margir 

valmöguleikar sem neytendur geta valið úr. Þegar staðfærsla mismunandi vörumerkja er 

mótuð leggja smásöluverslanir áherslu á fjóra eiginleika: Úrval, verð, þægindi og reynslu 

verslunarinnar. Vörumerki smásöluverslana leitast við að verða betri, hraðvirkari eða ódýrari 

og reyna eftir bestu getu að vera betri en samkeppnisaðilar í þessum þremur þáttum. Áherslur 

staðfærslunnar eru þær að aðgreiningin getur verið á milli úrvals, verðs, þæginda og svo 

reynslu vörumerkja. Neytendur vilja fá eins mikið og þeir geta en vilja samt sem áður borga 

sem minnst. Nú í harðnandi samkeppnisbaráttu þurfa smásöluverslanir að leggja áherslu á 

alla fjóra staðfærslu eiginleikana og þarf hver smásöluverslun að finna sína eigin blöndu af 

úrvali, verði, þægindum og reynslu til þess að verða leiðandi í samkeppni (Ko Floor, 2010). 
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1.11 Markaður tískufatnaðar 

Fatnaður er eitt af því sem telst vera nauðsynjavara, en tískufatnaður verður seint talinn 

nauðsynlegur þar sem einstaklingar fá ánægju og vellíðan við að leyfa sér að njóta vörunnar. 

Margir einstaklingar nota vörumerki til þess að búa til ákveðna sjálfsmynd. Neysla 

tískufatnaðar getur haft félagslega meiningu, vörumerkin leyfa neytendum að sýna öðrum og 

sjálfum sér þeirra einstaka og félagslega persónuleika í gegnum þeirra veraldlegu eigur eins 

og tískufatnað (Jugessur og Cohen, 2009). Neytendur eru að verða meðvitaðri um vörumerki 

tískufatnaðar víða um heim, meðal annars íbúar þróunarlanda sem áður hafa ekki hugsað 

mikið um tískufatnað (Khare og Rakesh, 2010). Markaður tískuvara er sífellt vaxandi, 

sérstaklega með tækniþróun sem hefur haft mikil áhrif á þennan markað. Eftir komu 

internetsins varð markaðssetning tískufatnaðar auðveldari þar sem framleiðendur náðu að 

koma skilaboðum til neytenda og vekja áhuga í gegnum internetið. Nú í dag geta neytendur 

valið sér vörur á internetinu, borgað fyrir þær og látið senda þær upp að dyrum (Wallop, 

2011). Neytendur tískufatnaðar eru margir hverjir mjög ólíkir þar sem neytendur fylgjast vel 

með tískunni og láta ekkert framhjá sér fara, en aðrir neytendur sækjast eftir tímalausri 

tískuvöru sem ekki fer úr tísku (Cachon og Swinney, 2011). 

2 Innri greining á vörumerkjunum fjórum 

Rannsakendur gerðu tilraunir til að nálgast upplýsingar frá stjórnendum vörumerkjanna 

fjögurra en einungis fengust upplýsingar frá stjórnendum Cintamani. Þar sem ekki var hægt 

að nálgast upplýsingar frá stjórnendum 66°Norður, Bónuss og Krónunnar er innri greining 

þeirra vörumerkja byggð á þeim auglýsingum, vefsíðum, markaðsefni, og öðru efni sem 

skipulagsheildirnar hafa sent frá sér síðastliðin ár auk nýlegrar fjölmiðlaumfjöllunar. 

2.1 66°Norður 

Sjóklæðagerð Íslands er gömul og rótgróin skipulagsheild sem stofnuð var á Suðureyri árið 

1926. Frá þeim tíma hefur Sjóklæðagerðin framleitt fatnað undir vörumerkinu 66°Norður og 

hefur það þróast í tískuvörumerki. Nafn skipulagsheildarinnar er dregið af 

norðurheimskautsbaugnum sem er á 66. breiddargráðu norður (66°Norður, e.d.). 
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2.1.1 Staðfærsla 66°Norður 

66°Norður staðfærir sig sem íslenskt gæða vörumerki. Slagorð vörumerkisins er ,,klæddu þig 

vel“. Auglýsingar 66° Norður aðgreina sig frá samkeppnisaðilum með því að leggja áherslu á 

Ísland, norðlæga staðsetningu og tengingar við kulda (66° Norður, e.d.). Vörumerkið leggur 

mikla áherslu á að framleiða vörur sínar úr bestu fáanlegu efnunum hverju sinni og notar 

eingöngu flísefni frá Polartec sem er heimsleiðtogi í framleiðslu flísefnis (66°Norður, e.d.). 

Vörumerkistákn 66°Norður er í íslensku fánalitunum, rautt í grunninn, með hvítum og bláum 

stöfum. Ekki fengust upplýsingar um markhóp né helstu samkeppnisaðila 66°Norður en 

líklegt er að helsti markhópur 66°Norður sé bæði karlar og konur á aldrinum 18-70 ára sem 

hafa áhuga á útivist. Helstu samkeppnisaðilar eru taldir vera Cintamani, Northface og Zo-on. 

2.2 Cintamani 

Cintamani var stofnað árið 1989 og er því talsvert yngra en samkeppnisaðili sinn, 66°Norður. 

Kristinn Már Gunnarsson er eigandi ásamt Frumtaki slhf. (Guðbjörg Stefánsdóttir, Innkaupa 

og markaðsstjóri Cintamani, munnleg heimild 10. mars 2014). 

2.2.1 Staðfærsla Cintamani 

Slagorð vörumerkisins Cintamani er „Dress Code Iceland“ (Cintamani, e.d.). Gildi Cintamani 

eru lífsgleði, hugrekki og gæði. Cintamani leggur mikið upp úr gæðum í vali á efnum og að 

efnin standist þær erfiðu veðuraðstæður sem Íslendingar búa við. Áhersla er lögð á gæðin og 

er einnig lagt upp úr því að sniðin séu klæðileg, að viðskiptavinir líti vel út í vörunni og að 

þeim líði vel. Síðast en ekki síst er það litavalið sem hefur vakið athygli hjá neytendum fyrir 

að vera djarft en mikil áhersla er lögð á liti og að smita þannig birtuna og gleðina til neytenda 

(Guðbjörg Stefánsdóttir, Innkaupa og markaðsstjóri Cintamani, munnleg heimild 10. mars 

2014). Cintamani auglýsir Ísland sem eldfjallaeyju og er vörumerkistákn Cintamani rauður og 

appelsínugulur eldur sem logar (Cintamani, e.d.). Markhópur Cintamani eru allir þeir sem 

stunda útivist sem eru ánægðir með vörurnar og hönnunina og hafi löngun til þess að koma 

aftur. Markhópurinn er þó ekki einungis fólk sem stundar útivist heldur er fatnaðurinn líka 

götuklæðnaður og á vel við á skrifstofunni eða í daglegu lífi, því er óhætt að segja að 

markhópur Cintamani sé mjög breiður (Cintamani, e.d.). Talið er að helstu samkeppnisaðilar 

Cintamani séu vörumerki á borð við 66°Norður, Zo-on og Northface. 
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2.3 Bónus 

Bónus var stofnað af feðgunum Jóhannesi Jónssyni og Jóni Ásgeiri Jóhannessyni árið 1989. 

Þeir skýrðu verslunina Bónus og var nafnið vísun í það lægra vöruverð sem þeir hugðust 

bjóða neytendum upp á. Einfaldleiki og lágt verð hefur verið einkennandi fyrir vörumerkið 

frá upphafi. Í dag er Bónus í eigu Haga hf (Bónus, e.d.).  

2.3.1 Staðfærsla Bónus 

Slagorð Bónus er ,,Bónus býður betur!“. Bónus hefur staðsett sig sem ódýrustu 

lágvöruverðsverslunina á Íslandi. Hönnun verslananna er öll gerð til þess að halda 

rekstrarkostnaði lágum, innréttingar eru einfaldar og ódýrar og er það allt til þess að geta 

boðið viðskiptavinum upp á lægsta mögulega verð (Hagar, e.d.). Vörumerkistákn Bónus er 

bleikur grís sem er sparibaukur. Ekki fengust upplýsingar um markhóp og samkeppnisaðila 

Bónus en gera má ráð fyrir því að markhópur Bónus sé aðallega konur þar sem þær versla 

oftar inn heldur en karlar, fjölskyldufólk, námsmenn og almenningur á öllum aldri sem vill 

gera góð kaup. Talið er að helstu samkeppnisaðilar Bónus séu Krónan, Iceland, Kostur og 

Nettó. 

2.4 Krónan 

Krónan er lágvöruverðsverslun sem var stofnuð árið 2000, hún er hluti af Kaupás ehf. sem 

var í eigu Jóns Helga Guðmundssonar en félagið hefur nú verið selt til annarra fjárfesta. 

Krónu verslanirnar eru 13 talsins og þar af eru 9 á höfuðborgarsvæðinu og 4 úti á landi. 

Stærsta verslunin var opnuð í maí 2008 í Lindunum í Kópavogi (Krónan, e.d.). 

2.4.1 Staðfærsla Krónunnar 

Slagorð Krónunnar er ,,fyrst og fremst ódýr og snjöll“. Krónan leggur mikið upp úr því að 

bjóða upp á lágt verð og gott vöruúrval. Staðsetningar verslananna eru taldar mikilvægar og 

eru þær staðsettar við margar helstu samgönguleiðir landsins. Verslunin aðgreinir sig frá 

samkeppnisaðilum með því að hafa eigið kjötborð og salatborð. Einnig reynir vörumerkið að 

vera nútímalegt með notkun forrits (e. application) sem notað er í gengum snjallsíma 

(Krónan, e.d.). 
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Vörumerkistákn Krónunnar er gul-lituð brosandi króna, sem merkir að hægt sé að fá margt í 

versluninni fyrir fáeinar krónur. Ekki fengust upplýsingar um helsta markhóp og 

samkeppnisaðila Krónunnar, en talið er að markhópur Krónunnar séu aðallega konur þar sem 

þær versla oftar inn heldur en karlar, fjölskyldufólk, almenningur og námsmenn sem vilja fá 

mikið fyrir peninginn. Helstu samkeppnisaðilar eru taldir vera Bónus, Hagkaup, Iceland, 

Nettó og Kostur. 

2.5 Fjórða valdið - greining 

Eins og áður hefur komið fram geta fjölmiðlar haft mikil áhrif á ímynd og orðspor 

skipulagsheilda og vörumerkja. Í þessum kafla eru skoðaðar fréttir síðastliðinna fjögurra ára 

sem tengjast vörumerkjunum fjórum. Við gerð þessa kafla var vörumerkjunum fjórum flett 

upp í leitarstreng á þremur helstu fréttamiðlum Íslands sem eru www.mbl.is, www.visir.is og 

www.dv.is. Það kom upp ótal fjöldi frétta þegar vörumerkjunum var flett upp. Ekki voru 

notaðar fréttir eldri en fjögurra ára við gerð þessarar rannsóknar. 

2.5.1 66°Norður 

Þegar leitað var að 66°Norður á helstu fréttamiðlum landsins var áberandi hversu margir 

þekktir eða frægir einstaklingar hafa klæðst flíkum frá vörumerkinu. Í febrúar 2014 sást til 

Hollywood leikarans Matthew McConaughey og sonar hans klæðast íslenskri hönnun frá 

66°Norður á Malibu-ströndinni (Ellý Ármanns, 2014). Í febrúar 2012 sást til Hollywood 

leikkonunnar Scarlet Johansson á röltinu í Los Angeles í úlpu frá 66°Norður og í annarri úlpu 

frá 66°Norður í sjónvarpsviðtali (Vísir.is, 2012). Í febrúar 2014 sást til Mary Donaldson, 

sænsku krónprinsessunnar, með börnin sín tvö klædd í 66°Norður úlpur í Ölpunum. Mynd af 

þeim birtist meðal annars í Hello magazine (Marta María Jónasdóttir, 2014). Þegar bandaríski 

tónlistamaðurinn Frank Ocean kom til Íslands í júlí 2013 til að halda tónleika keypti hann sér 

úlpu frá 66°Norður og fór meðal annars á Geysi í úlpunni (Mbl.is, 2013). Í apríl 2014 voru 

íþróttamenn Sky Sport í Þýskalandi klæddir í úlpur og jakka frá 66°Norður í útsendingu frá 

íþróttaleikjum þar í landi (Mbl.is, 2014). Í maí 2010 var 66°Norður valið þekktasta 

skipulagsheildin á Íslandi. Flestir stjórnenda 300 stærstu skipulagsheilda landsins svöruðu 

66°Norður þegar þeir voru spurðir um hvaða íslenska vörumerki þeim dytti fyrst í hug. Þetta 

kom fram í skoðunarkönnun sem MMR gerði fyrir Viðskiptablaðið (Vísir.is, 2010). 
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2.5.2 Cintamani 

Þegar Cintamani var flett upp í helstu fréttamiðlum landsins var ýmislegt að finna. Cintamani 

tók í fyrsta skipti þátt í Reykjavík Fashion Festival í mars 2014. Mikil litadýrð var áberandi 

og voru fyrirsætur eins og þær væru nýkomnar niður af fjalli sem var frábrugðið öðrum 

vörumerkjum á sýningunni (Álfrún Pálsdóttir, 2014). Í nóvember 2012 var brotist inn í 

verslun Cintamani við Austurhraun í Garðabæ og þrjátíu úlpum stolið. Þetta var ekki í fyrsta 

sinn sem brotist var inn þar (Vísir.is, 2012). Í febrúar 2013 sást til Mary Donaldson, 

krónprinsessu Danmerkur, í jakka frá Cintamani (Marta María Jónasdóttir, 2013). Í október 

2013 var kynnt ný vörulína hjá Cintamani en Tolli myndlistarmálari sá um hönnun þeirrar 

vörulínu og kostaði dýrasta úlpan 100.000 krónur (Svala Magnea Georgsdóttir, 2013). 

2.5.3 Bónus 

Þegar Bónus var flett upp í helstu fréttamiðlum landsins kom upp gríðarlegur fjöldi frétta. 

Þær fréttir sem finna má af Bónus síðastliðin fjögur ár voru flestar af jákvæðum toga fyrir 

vörumerkið. Í janúar 2014 setti Bónus fram tilkynningu um að lækka ætti verð á um 600 

vörum. Þessar vörur voru fluttar inn beint frá erlendum birgjum. Bónus nýtti sér styrkingu 

íslensku krónunnar til verðlækkana og treysti á það að íslenska krónan myndi ekki veikjast á 

næstunni (Mbl.is, 2014). Þann 3. mars 2014 var birt frétt inn á www.mbl.is um að 

verðlagseftirlit ASÍ kannaði verð í 13 verslunum út um allt land þann 25.febrúar. Það var 

verslunin Bónus í Reykjanesbæ sem var oftast með lægsta verðið. ASÍ fór í 

lágvöruverðsverslanir, stórmarkaði og klukkubúðir (Mbl.is, 2014). Í mars 2014 hreppti Bónus 

efsta sætið á lista Frjálsrar verslunar yfir vinsælustu skipulagsheildir landsins. Könnunin var 

framkvæmd í mars 2014 og af 800 aðspurðum nefndu 15 prósent Bónus sem skipulagsheild 

sem þeir hefðu jákvætt viðhorf til. Engin skipulagsheild hefur lent oftar efst á lista en 

matvöruverslunin (Bjarki Ármannsson, 2014). Í nóvember 2013 gaf Bónus Franciscu, sem er 

starfsmaður í verslun Bónus, fartölvu þar sem hún átti enga tölvu og gat því ekki haft 

samband við ættingja sína í Zambíu (Birgir Olgeirsson, 2013). Í mars 2012 kom frétt á 

www.vísir.is þar sem kom fram að fríhöfnin væri dýrari en Bónus. Sem dæmi var eitt kíló af 

Nóa konfekti 10% ódýrara í Bónus en fjögurhundruð grömm í Fríhöfninni (Erla Hlynsdóttir, 

2014). Aðrar fréttir var að finna sem tengdust til dæmis Jóhannesi í Bónus og Högum. 
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2.5.4 Krónan 

Þegar fréttir af Krónunni voru skoðaðar var ekki jafn mikið efni að finna samanborið við 

Bónus. Í október 2013 kom upp tilvik þar sem lifandi hálfs metra langur kornsnákur fannst í 

verslun Krónunnar við Vallakór. Það var lítil stúlka sem var með móður sinni að versla sem 

kom auga á snákinn (Mbl.is, 2013). Það var í október árið 2013 sem Krónan gaf út forrit sem 

gerir viðskiptavinum þeirra kleift að versla á skilvirkan hátt. Forritið var sótt 10 þúsund 

sinnum og lenti í fyrsta sæti á vinsældarlista forrita-búða (Tinni Sveinsson, 2013). Þann 26. 

mars 2014 kom í ljós að Krónan seldi súkkulaðifingur sem runnu út fyrir ári síðan og var 

viðskiptavinur ósáttur (Símon Örn Reynisson, 2014). 

2.5.5 Samantekt 

Áberandi var hversu margar fréttir var að finna um bæði 66°Norður og Bónus. Ekki voru jafn 

margar fréttir um Cintamani og Krónuna. Það má segja að fréttir tengdar 66°Norður og 

Bónus séu einnig áhugaverðari og jákvæðari en fréttir sem tengdust Cintamani og Krónunni. 

Frægt fólk virðist vera mjög hrifið af vörumerki 66°Norður en Cintamani virðist ekki vera 

jafn vinsælt meðal fræga fólksins samkvæmt íslenskum fjölmiðlum. Þegar Krónunni var flett 

upp í fréttamiðlum landsins var örlítið erfiðara að finna fréttir tengdar vörumerkinu þar sem 

margar fréttir tengdust íslensku krónunni.  

2.6 Samfélagsmiðlar - greining 

2.6.1 66°Norður 

66°Norður eru duglegir í að nýta sér þá samfélagsmiðla sem eru í boði. Þeir samfélagsmiðlar 

sem eru í notkun hjá 66°Norður eru Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, 

Tumblr og heimasíðan þeirra. 66°Norður notar Facebook síðu sína aðallega til þess að 

auglýsa vörur úr verslunum þeirra. Þar eru teknar skemmtilegar myndir af vörunum og þær 

birtar með tilheyrandi texta. Facebook síðan er einnig notuð til að koma á framfæri þeim 

aðilum sem 66°Norður styrkir, þar má til dæmis nefna útivistarkonuna Vilborgu Önnu 

Gissurardóttur og skíðamanninn Jakob Jakobsson. Opnunartíma og fróðleik um 

skipulagsheildina má einnig finna inni á síðunni. Facebook síðan er virk og eru fylgjendur 

29.022 talsins. Vefslóð síðunnar er www.facebook.com/66nordur. Á Twitter síðu 66°Norður 

eru viðskiptavinir einnig látnir vita af nýjum vörum og sagt er frá ferðalagi Vilborgar Önnu 
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Gissurardóttur. Ýmsar myndir eru birtar á síðunni. Síðan er mjög virk og eru 2.327 fylgjendur 

talsins. Vefslóð síðunnar er www.twitter.com/66north. YouTube síða 66°Norður inniheldur 

að mestu leyti myndbönd af auglýsingum 66°Norður í gegnum síðustu ár en einnig má þar 

finna myndbönd frá myndbandakeppni grunnskólanna frá árinu 2011. Vefslóð síðunnar er 

www.youtube.com/66northiceland. Á Instagram síðu 66°Norður eru settar inn myndir af 

nýjum vörum sem upplýsir viðskiptavini um vöruúrvalið sem fæst hjá 66°Norður. Síðan er 

mjög virk og eru 3.092 fylgjendur talsins. Á Pinterest síðu 66°Norður má finna fjölda mynda 

af vörum frá vörumerkinu. Þar eru allar myndir flokkaðar í albúm eftir konum, körlum og 

börnum. Fylgjendur síðunnar eru 309 talsins. Vefslóð síðunnar er 

www.pinterest.com/66north. Á Tumblr síðu 66°Norður eru til dæmis settar inn myndir af 

nýjum vörum og bloggað um einstaklinga sem 66°Norður styrkir. Vefslóð síðunnar er 

www.66north.tumblr.com. Á heimasíðu 66°Norður eru upplýsingar um skipulagsheildina og 

er hægt að sjá allar þær vörur sem eru í boði ásamt því að versla á netinu. Heimasíðan er vel 

skipulögð og vel upp sett. Vefslóð heimasíðunnar er www.66north.is. Sú ímynd sem 

66°Norður gæti verið að byggja upp með notkun samfélagsmiðla er að vörumerkið virðist 

vinalegt og nútímalegt þar sem það notar flesta samfélagsmiðla sem eru í boði til að nálgast 

viðskiptavini sína.  

2.6.2 Cintamani 

Cintamani er ekki jafn virkt á samfélagsmiðlum og samkeppnisaðili þeirra 66°Norður. Þeir 

samfélagsmiðlar sem Cintamani nota eru Facebook, Instagram og heimasíðan þeirra. 

Á Facebook síðu Cintamani eru nýjar vörur auglýstar ásamt umfjöllunum um þá viðburði 

sem Cintamani tekur þátt í eins og til dæmis Reykjavík Fashion Festival. Á síðunni eru 

stundum leikir í gangi og eru einstaklingar þá að líka við (e. like) myndir og deila (e. share) 

þeim til að eiga möguleika á að vinna glaðning frá Cintamani. Opnunartíma og fróðleik um 

vörumerkið má einnig finna inni á síðunni. Síðan er virk og eru 35.045 fylgjendur talsins. 

Vefslóð síðunnar er www.facebook.com/cintamani.iceland. Á Instagram síðu Cintamani er að 

finna mikið magn af myndum af vörum frá Cintamani og eru viðskiptavinir látnir vita af 

nýjum vörum inni á miðlinum. Síðan er virk og eru fylgjendur 361 talsins. Vefslóð síðunnar 

er www.instagram.com/cintamani_iceland. Á heimasíðu Cintamani er hægt að skoða allar 

vörur sem eru í boði ásamt því að versla á netinu. Á heimasíðunni má einnig finna ýmsar 

upplýsingar um skipulagsheildina. Síðan er skýr og auðveld í notkun. Vefslóð heimasíðunnar 

er www.cintamani.is. Sú ímynd sem Cintamani gæti verið að byggja upp með notkun 
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samfélagsmiðla er að vörumerkið sé nýtískulegt, taki þátt í tískusýningum og sé fjörugt þar 

sem það er mikið um leiki þar sem viðskiptavinir eiga möguleika á að vinna vörur frá 

Cintamani.  

2.6.3 Bónus 

Þeir samfélagsmiðlar sem Bónus notar eru Facebook og heimasíðan sjálf. Á Facebook síðu 

Bónus má sjá ýmsar vörur auglýstar ásamt tilboðum. Síðan er einnig notuð til að koma á 

framfæri þeim verðkönnunum sem Bónus hefur haft betur í. Ýmsir leikir eru í gangi á síðunni 

og eiga þátttakendur þá möguleika á að vinna inneignarnótu eða ákveðnar vörur. Á síðunni er 

uppskriftum einnig deilt með fylgjendum. Síðan er virk og eru 9.389 fylgjendur talsins. 

Vefslóð síðunnar er www.facebook.com/bonus.is. Heimasíða Bónus er einföld í uppsetningu 

og notkun. Þar má meðal annars finna upplýsingar um skipulagsheildina, opnunartíma, 

staðsetningar búða og uppskriftir. Vefslóð heimasíðunnar er www.bonus.is. Þar sem Bónus 

notar samfélagsmiðla lítið gæti vörumerkið verið að ýta undir það að það standi fyrir 

einfaldleika og sé ekki mjög tæknivætt.  

2.6.4 Krónan 

Þeir samfélagsmiðlar sem Krónan notar eru Facebook, forrit sem gert var til að gera kaup 

viðskiptavina skilvirkari og heimasíðan sjálf. Facebook síða Krónunnar er aðallega notuð í 

leiki þar sem þátttakendur eiga möguleika á að vinna glaðninga ef þeir taka þátt með því að 

líka við eða deila mynd frá Krónunni. Síðan er þó einnig notuð til þess að auglýsa vörur sem 

Krónan bíður uppá, en það er ekki í jafn miklu magni og leikirnir. Á síðunni má einnig finna 

staðsetningu verslana ásamt upplýsingum um skipulagsheildina. Vefslóð síðunnar er 

www.facebook.com/kronan.is. Forrit Krónunnar heitir Krónu appið og er það gert fyrir 

snjallsíma. Því er ætlað að gera innkaupin upplýstari, skilvirkari og skipulagðari. Með Krónu 

appinu er hægt að skanna vörur, sjá tilboð, skoða vörulista, búa til innkaupalista og senda sem 

SMS eða tölvupóst, sjá upplýsingar um verslanir og margt fleira (Krónan, e.d.). Heimasíða 

Krónunnar er einföld í uppsetningu og notkun. Þar má meðal annars finna upplýsingar um 

skipulagsheildina, opnunartíma, staðsetningar búða, fréttir, tilboð og upplýsingar um Krónu 

appið. Vefslóð heimasíðunnar er www.kronan.is. Þar sem Krónan notast einnig lítið við 

samfélagsmiðla gæti vörumerkið verið að ýta undir það að það standi fyrir einfaldleika. Þó 

gefur snjallsíma forritið til kynna að vörumerkið sé frekar nútímalegt.  
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2.6.5 Samantekt  

Það virðist vera mikill munur milli geiranna tveggja þegar kemur að notkun samfélagsmiðla. 

Stjórnendur 66°Norður og Cintamani nota mun fleiri samfélagsmiðla við það að koma 

vörumerki sínu á framfæri heldur en stjórnendur Bónuss og Krónunnar. Stjórnendur 

66°Norður eru þó duglegastir í því að nýta sér samfélagsmiðlana til þess að koma vörumerki 

sínu á framfæri. 

3 Aðferð 

3.1 Úrtak 

Úrtak rannsóknarinnar voru einstaklingar á samfélagsmiðlum sem svöruðu könnuninni. 

Þátttakendur voru á misjöfnum aldri, sex þátttakendur voru yngri en 20 ára en aðrir 

þátttakendur voru á aldrinum 20-83 ára. Þátttakendur voru fengnir með hentugleikaúrtaki (e. 

convenience sampling) en það er úrtak sem valið er í höndum rannsakenda, einstaklingar voru 

einfaldlega á réttum stað á réttum tíma (Polit og Beck, 2006). Rannsókninni var dreift á vef-

formi í gegnum samfélagsmiðla. Í rannsókninni tóku alls 218 einstaklingar þátt, þar af voru 

154 konur og 64 karlar. Flestir þátttakenda voru á aldursbilinu 20-35 ára eða 70,2% 

þátttakenda. Þátttakendur á aldrinum 36-51 ára voru 15,1% af úrtakinu, þátttakendur á 

aldrinum 52-67 ára voru 11%, þátttakendur á aldrinum 68-83 ára voru 0,9% en þátttakendur 

sem voru yngri en 20 ára voru 2,8%. Aldursskiptingu þátttakenda má sjá á mynd 3. 

Svarhlutfall kvenna var mun hærra en karla, en 70,6% þátttakenda voru konur en aðeins 

29,4% karlar.  
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Flestir þátttakendur rannsóknarinnar höfðu lokið framhaldsskólamenntun, eða 46,3%. Árið 

2010 höfðu 67% Íslendinga í aldursflokknum 25-64 ára lokið framhaldsskólaprófi á Íslandi 

og í yngsta aldursflokknum, 25-34 ára, var hlutfallið 72% (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012). Hlutfall þátttakenda sem lokið hafði grunnnámi í háskóla 

var rúm 26%, hlutfall þeirra sem höfðu lokið grunnskólaprófi var 16,1% en einungis 11% 

höfðu lokið framhaldsmenntun á háskólastigi. Allir þátttakendur voru upplýstir um að 

þátttaka væri valfrjáls, nafnlaus og ekki væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Öll 

svör voru að lokum tekin saman og færð yfir í Excel og unnið var úr gögnum í 

tölfræðiforritinu SPSS til frekari greiningar á niðurstöðum. 

 

Úrtakið sem notast var við var skekkt að nokkru leyti og því þarf að taka niðurstöðum með 

fyrirvara. Konur voru 70,6% þátttakenda en karlar aðeins 29,4% þátttakenda. Ef hlutföll 

kvenna og karla á Íslandi árið 2014 eru skoðuð má sjá að konur eru 49,82% en karlar 50,17% 

sem gefur til kynna að mikil skekkja er á kynjahlutfalli í rannsókn þessari. Algengasti aldur 

þátttakenda í rannsókninni var 20-35 ára eða 70,2% þátttakenda. Ef skoðaðar eru upplýsingar 

um aldur Íslendinga má sjá að stærsta hlutfall Íslendinga er á aldrinum 20-25 ára, en 29.712 

einstaklingar eru á þeim aldri sem jafngildir 9,11% Íslendinga (Hagstofa Íslands, e.d.).  

 

3.2 Mælitæki 

Spurningalisti sem innihélt sex spurningar var eitt helsta mælitæki rannsóknarinnar. Notast 

var við vefsíðuna www.surveygizo.com við gerð spurningalistans. Í fyrstu tveimur 

spurningunum listans var vörumerkjavitund (e. top of mind) könnuð. Þar voru þátttakendur 

annars vegar spurðir að því hvaða vörumerki þeir hugsuðu til þegar þeir hugsuðu um 

vörumerki lágvöruverðsverslana og hins vegar hvaða vörumerki þátttakendur hugsuðu til 

þegar þeir hugsuðu um vörumerki útivistarfatnaðar. Þessi spurning var í opnu formi og 

þátttakendur gátu einungis skrifað eitt svar í dálkinn. Á eftir þessum tveimur opnu 

spurningum voru settar fram 13 fullyrðingar og þátttakendum var gefinn sá valmöguleiki að 

haka við vörumerkin fjögur þar sem þeir töldu eiga við. Hægt var að haka við fleiri en eitt 

vörumerki í hverri fullyrðingu. Vörumerkin sem hægt var að haka við voru Bónus, Krónan, 

66°Norður og Cintamani. Fullyrðingarnar tólf snéru að ímynd vörumerkjanna. Síðustu þrjár 

spurningar spurningalistans voru bakgrunnsspurningar. Þar var spurt um kyn, aldur og 

menntun þátttakenda. Það tók þátttakendur 2 til 4 mínútur að svara spurningalistanum. 
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Önnur könnun var framkvæmd til þess að fá ítarlegri stöðu á ímynd og vörumerkjavitund 

vörumerkjanna fjögurra. Þá voru einstaklingar á aldrinum 21-52 ára í Háskóla Reykjavíkur 

spurðir út í það hvað væri það fyrsta sem þeim dytti í hug þegar þeir heyrðu vörumerkin 

66°Norður, Cintamani, Bónus og Krónan nefnd. Niðurstöðurnar voru nýttar í gerð hugarkorta 

fyrir hvert og eitt vörumerki. Ákveðið var að kanna aldursbilið 21-52 ára til þess að rýna 

betur inn í huga þessa aldursbils, þar sem flestir þátttakendur voru á því aldursbili í fyrri 

könnun.  

3.3 Framkvæmd 

Rannsóknin var lögð fyrir á veraldarvefnum í gegnum samfélagsmiðla dagana 20. mars til 23. 

mars 2014. Áður en þátttakendur svöruðu spurningalista rannsóknarinnar var þeim tilkynnt að 

spurningalistinn væri hluti af lokaverkefni tveggja nemenda við Háskólann í Reykjavík og 

snéri að viðhorfi, ímynd og vörumerkjavitund. Þátttakendur voru einnig upplýstir um að 

þátttaka væri nafnlaus, valfrjáls og ekki væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Notast var við bæði opnar og lokaðar spurningar. Fyrstu tvær spurningar spurningalistans 

voru opnar og snéru að vörumerkjavitund. Þar á eftir voru þátttakendur beðnir um að svara 

tólf fullyrðingum með því að velja það vörumerki sem þeim þótti eiga við hverju sinni. Hægt 

var að velja fleiri en eitt vörumerki við hverja fullyrðingu. Spurningar frá 4 til 7 snéru að 

bakgrunnsbreytum þátttakenda og voru allir svarmöguleikarnir lokaðir. Þar var spurt um kyn, 

aldur og menntun sem viðkomandi hafði lokið. Að lokum var hverjum og einum þátttakanda 

þakkað fyrir. Að lokum voru niðurstöður spurningalistans settar upp í Excel skjal til 

greiningar og að lokum krosskeyrðar í tölfræðiforritinu SPSS til nánari greiningar. Hver 

spurning var tekin fyrir og krosskeyrð með bakgrunnsbreytunum þremur, kyni, aldri og hæsta 

menntunarstigi sem einstaklingur hefur lokið. 

 

Framkvæmd var önnur könnun til þess að búa til hugarkort fyrir vörumerkin fjögur og fá enn 

betri sýn á ímynd neytenda á vörumerkjunum fjórum. Notast var við hentugleikaúrtak á 

göngum Háskóla Reykjavíkur. Þátttakendur þessarar könnunar voru á aldrinu 21-52 ára. 

Rannsakendur völdu þátttakendur eftir hentugleika, þeir sem voru þátttakendur í þessari 

rannsókn voru á réttum stað á réttum tíma fyrir rannsóknina. Þátttakendur voru 64 talsins, 32 

konur og 32 karlar á aldrinum 21 árs til 52 ára. Allir þátttakendur voru háskólanemar. Spurt 

var að því hvað væri það fyrsta sem kæmi upp í huga þátttakenda þegar þeir hugsuðu til 

vörumerkjanna 66°Norður, Cintamani, Bónus og Krónunnar. Niðurstöðurnar úr þessari 
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könnun voru nýttar í hugarkort sem hannað var fyrir hvert og eitt vörumerki. Með þessum 

hætti var hægt að sjá enn betur hvernig ímynd vörumerkjanna var og hvað það væri sem 

neytendur tengdu við vörumerkin. Hugarkort gefa til kynna hvort staðfærsla vörumerkja skili 

sér á réttan hátt inn í huga neytenda. 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Spurningar 1 og 2 voru opnar spurningar sem könnuðu vörumerkjavitund meðal vörumerkja 

lágvöruverðsverslana og vörumerkja útivistarfatnaðar. Spurningarnar tvær voru krosskeyrðar 

í tölfræðiforritinu SPSS. Í spurningu 1 þar sem spurt var að því hvaða vörumerki kæmi upp í 

huga þátttakenda þegar hugsað væri um vörumerki lágvöruverðsverslana var Bónus gefið 

gildið 1, Krónunni var gefið gildið 2 en öll önnur vörumerki fengu gildið 3. Sama var gert í 

úrvinnslu í spurningu 2 þar sem spurt var að því hvaða vörumerki kæmi upp í huga 

þátttakenda þegar hugsað var um vörumerki útivistarfatnaðar. 66°Norður fékk gildið 1, 

Cintamani gildið 2 og öll önnur vörumerki fengu gildið 3. Með þessum hætti var hægt að sjá 

niðurstöður skýrari en áður þar sem tölfræðiforritið SPSS flokkaði allt niður út frá hverju 

gildi fyrir sig. Notast var við krosstöflur í tölfræðiforritinu SPSS þar sem tengd voru saman 

vörumerki lágvöruverðsverslana út frá bakgrunnbreytunum þremur, kyni, menntun og aldri 

við vörumerki útivistafatnaðar út frá sömu bakgrunnsbreytum. Hver bakgrunnsbreyta var 

skoðuð og tengd við vörumerki lágvöruverðsverslana eða vörumerki útivistarfatnaðar, eins og 

átti við hverju sinni. Úr niðurstöðum krosstaflnanna var hægt að sjá hvernig 

vörumerkjavitund skipti sér eftir kyni, menntun og aldri. Spurning þrjú samanstóð af tólf 

fullyrðingum sem tengdust ímynd vörumerkjanna fjögurra. Fullyrðingunum var stillt upp til 

vinstri, en til hægri var vörumerkjunum fjórum stillt upp og gefinn sá valmöguleiki að haka 

við þau vörumerki sem þátttakendum þótti eiga við hverja fullyrðingu. Notast var við 

vörumerkjarýni (Collins, 2002). Við útreikning var notast við fjölda svara frá þátttakendum 

sem hökuðu við hvert vörumerki. Nánari útreikning á vörumerkjarýni eftir aðferð Martin 

Collins má sjá í viðauka C. Í vörumerkjarýni Martin Collins er miðað við núll, þær 

fullyrðingar sem fara yfir núll gefa til kynna að þátttakendur tengdust þeirri fullyrðingu í 

gegnum vörumerkið.  
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3.5 Takmarkanir rannsóknar 

3.5.1 Könnun 1 

Helsta takmörkunin í þessari rannsókn er sú að ekki er vitað hvert svarhlutfallið er af þýðinu 

og að hún er einungis byggð á svörum frá 218 þátttakendum. Alhæfingargildi niðurstaðna í 

rannsókninni er því ekki jafn gott og ef það hefðu verið fleiri svör sem hefðu borist. Ef fleiri 

svör hefðu fengist og úrtakið hefði verið dreifðara hefði líklega mátt alhæfa niðurstöður yfir á 

þýðið, Ísland. Úrtakið er einnig skekkt þar sem ekki er vitað nákvæmlega hversu margir 

hefðu haft möguleika á að svara könnuninni því úrtakið samanstóð einungis af einstaklingum 

sem voru inni á samfélagsmiðlum dagana 20.mars til 23.mars 2014, en þá var könnuninni 

dreift. Þeir einstaklingar sem voru ekki á samfélagsmiðlum þessa þrjá daga höfðu því ekki 

tækifæri til að svara könnuninni og þeir einstaklingar sem nota ekki samfélagsmiðla höfðu 

heldur ekki tækifæri til þess að svara könnuninni. Það má álykta að þýðið fyrir vörumerki 

Bónus og Krónunnar séu allir neytendur á Íslandi en þýðið fyrir vörumerki 66°Norður og 

Cintamani eru ekki einungis Íslendingar og því erfiðara að átta sig á þýðinu í þeim tilfellum. 

Úrtakið er því ekki að endurspegla samsetningu þýðisins vel. Úrtakið var einnig skekkt hvað 

varðar þátttöku kynjanna. Konur voru 70,6% þátttakenda en karlar aðeins 29,4% þátttakenda. 

Eins og áður hefur komið fram er hlutfall kvenna á Íslandi 49,82% en karla 50,17% sem 

gefur til kynna að mikil skekkja sé á kynjahlutfalli í rannsókn þessari. Algengasti aldur 

þátttakenda í rannsókninni var 20-35 ára eða 70,2% þátttakenda, en stærsta hlutfall Íslendinga 

er á aldrinum 20-25 ára, eða 29.712 einstaklingar sem jafngildir 9,11% Íslendinga (Hagstofa 

Íslands, e.d.). Fáir þátttakendur rannsóknarinnar voru eldri en 68 ára, möguleg úrskýring á því 

er sú að spurningalistanum var dreift á samfélagsmiðlum og eru líklega færri einstaklingar á 

þessu aldursbili þar.  

3.5.2 Könnun 2 

Úrtakið var einnig skekkt í síðari könnuninni sem gerð var til þess að fá betri sýn á ímynd 

vörumerkjanna fjögurra með gerð hugarkorta. Þátttakendur voru valdir af hentugleika í 

Háskóla í Reykjavíkur þann 2. apríl 2014. Helstu takmarkanir könnunarinnar voru þær að 

þátttakendur voru einungis háskólanemendur. Engir einstaklingar úr menntaskóla, grunnskóla 

eða með annarskonar menntun tóku þátt í þessari könnun. Viðhorf og vörumerkjavitund 

einstaklinga sem eru ómenntaðir eða hafa aðra menntun gæti verið öðruvísi en hjá 

háskólanemendum og einnig gæti viðhorfið verið öðruvísi meðal nemenda annarra háskóla. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Bakgrunnsbreytur 

Þátttakendum var skipt upp í fimm aldursbil til þess að skoða dreifingu aldursins betur og 

kom þá í ljós að dreifingin var ekki normaldreifð. Flestir þátttakendur voru á aldursbilinu 20-

35 ára eða 70% þátttakenda. Aldursdreifing þátttakenda var skoðuð og sett upp í súlurit sem 

má sjá á mynd 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mynd 4. Aldursdreifing þátttakenda 

 

Þar sem hér er verið að skoða og bera saman kyn þá var dreifing aldursbilana skoðuð hjá 

konum annars vegar og körlum hins vegar. Fjöldi kvenna í rannsókninni var 154 og flestar á 

aldursbilinu 20 til 35 ára eða 74%. Aldursdreifinguna má sjá á mynd 5. Karlkyns þátttakendur 

voru töluvært færri en konur, en þeir voru aðeins 64. Flestir karlar voru á sama aldursbili og 

flestar konur, á bilinu 20 til 35 ára eða 61% karla.  
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Mynd 5. Aldursdreifing þátttakenda eftir kyni 

4.1.1 Vörumerkjavitund 

Eins og áður hefur komið fram er vörumerkjavitund mæling á því hversu vel neytendur muna 

eða þekkja til vörumerkis þegar ákveðinn vöruflokkur er nefndur. Vörumerkjavitund getur 

aukið líkur á því að ákveðin vörumerki komi upp í huga neytenda þegar kemur að 

ákvarðanatöku (Keller, 1993). Þegar vörumerkjavitund var könnuð í fyrstu tveimur 

spurningum rannsóknarinnar var spurt að því hvaða vörumerki kæmu upp í huga þátttakenda 

þegar þeir hugsuðu annars vegar um vörumerki lágvöruverðsverslana og hins vegar þegar 

þeir hugsuðu um vörumerki útivistarfatnaðar. Í töflu 1 má sjá vörumerkjavitund skipt eftir 

kynjum. Vörumerkið Bónus var með hæsta svarhlutfallið en 62,4% af heildarfjölda 

þátttakenda svaraði því að Bónus væri fyrsta vörumerkið sem kæmi í huga þeirra þegar 

hugsað væri um lágvöruverðsverslun. Af þeim sem svöruðu Bónus voru 65% konur en 

hlutfall karla var 56%. Því má segja að vörumerkjavitund Bónuss sé meiri meðal kvenna 

heldur en karla. Á eftir Bónus var Krónan með 11% svarhlutfall. Af þeim konum sem tóku 

þátt í könnuninni svöruðu 22,8% Krónan en af þeim körlum sem tóku þátt svöruðu 36,0% 

Krónan. Það má því segja að Krónan nái betur til karla heldur en kvenna. Þetta má sjá betur í 

töflu 1. Önnur vörumerki sem þátttakendur hugsuðu um voru Hagkaup, Euroshopper, H&M, 

Iceland, Ikea, verslunin 10-11, Nóatún, Rúmfatalagerinn, Dressmann og Kostur. 

Vörumerkið 66°Norður var með hæsta svarhlutfallið eða 46,8% af heildarfjölda þátttakenda 

þegar spurt var hvert væri fyrsta vörumerkið sem kæmi í huga þátttakenda þegar hugsað væri 

um vörumerki útivistafatnaðar. Af þeim konum sem tóku þátt í könnuninni svöruðu 46,1% 

66°Norður en af þeim körlum sem tóku þátt í könnuninni svöruðu 48,4% 66°Norður. Á eftir 
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vörumerkinu 66°Norður var vörumerkið Cintamani með 20,6% svarhlutfall. Hlutfall kvenna 

sem svöruðu Cintamani var 19,5% en hlutfall karla sem svöruðu Cintamani var 23,4%. Önnur 

vörumerki sem þátttakendur hugsuðu um voru Regatta, Zo-on, Sport Direct, Marmot, Útilíf, 

Intersport, Helly Hansen og Northface. 
 

   Tafla 1. Dreifing vörumerkjavitundar eftir kyni 

Kyn Bónus Krónan 66°Norður Cintamani 

Allir 62,4% 11,0% 46,8% 20,6% 

Konur 64,9% 22,8% 46,1% 19,5% 

Karlar 56,2% 36,0% 48,4% 23,4% 

 

Eins og tafla 1 sýnir er munur á vörumerkjavitund milli kynja. Bæði konur og karlar virðast 

hafa betri vitund á vörumerkinu Bónus heldur en á vörumerki Krónunnar, þó eru fleiri konur 

sem svara Bónus heldur en karlar. Vörumerkjavitund karla á Krónunni er þó meiri en vitund 

kvenna. Vörumerkjavitund 66°Norður er nánast sú sama hjá konum og körlum en þó eru 

örlítið fleiri karlar sem svara 66°Norður. Sama má segja um vörumerkið Cintamani, þar eru 

hlutföll kynjanna nokkuð jöfn en þó fleiri karlar sem svöruðu Cintamani.  

 

Í töflu 2 má sjá ólíkar niðurstöður vörumerkjavitundar á milli aldursbila. Þeir sem voru á 

aldursbilunum yngri en 20 ára og 68-83 ára eru ekki teknir með til samanburðar þar sem of 

fáir þátttakendur voru bakvið þær tölur, en þau aldursbil eru þó sjáanleg í töflu 2. Aldursbilið 

20-35 ára velur Bónus margfalt oftar en Krónuna og einnig velur þetta sama aldursbil 

66°Norður töluvert oftar en Cintamani. Í efstu línu í töflu 2 má sjá heildarhlutföll 

vörumerkjavitundar fyrir hvert vörumerki. Það má því álykta að bæði Bónus og 66°Norður 

hafi betri vörumerkjavitund en vörumerkin Krónan og Cintamani. Óháð aldri eru vörumerkin 

Bónus og 66°Norður með bestu vörumerkjavitund. Krónan nær helst til aldursbilsins 20-35 

ára en verst til 52-67 ára. Vörumerkjavitund 66°Norður er nokkuð jöfn eftir aldursbilum. 

Cintamani nær helst til aldursbilsins 20-35 ára og 52-67 ára en síst til aldursbilsins 36-51 árs.  
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      Tafla 2. Dreifing vörumerkjavitundar eftir mismunandi aldursbilum 

Aldursbil Bónus Krónan 66°Norður Cintamani 

Allir 62,4% 11,0% 46,8% 20,6% 

Yngri en 20 ára 50,0% 16,7% 50,0% 16,7% 

20-35 ára 61,4% 12,4% 47,7% 23,5% 

36-51 árs 72,7% 6,1% 42,4% 12,1% 

52-67 ára 58,3% 4,2% 45,8% 16,7% 

68-83 ára 50,0% 50,0% 50,0% 2,0% 

 

Tafla 3 sýnir niðurstöður vörumerkjavitundar út frá mismunandi menntun. Vörumerkjavitund 

Bónuss eykst hjá einstaklingum eftir því sem menntun þeirra er meiri. Krónan nær best til 

þeirra sem hafa lokið grunnnámi í háskóla og grunnskólamenntaðra einstaklinga. Vörumerkið 

66°Norður er með nokkuð jöfn hlutföll svara eftir aldursbilum. Vörumerkið Cintamani nær 

best til einstaklinga sem lokið hafa grunnskólamenntun og framhaldsskólamenntun.  

 

    Tafla 3. Dreifing vörumerkjavitundar út frá mismunandi menntunarstigi 

Menntunarstig Bónus Krónan 66°Norður Cintamani 

Allir 62,4% 11,0% 46,8% 20,6% 

Grunnskólamenntun 51,4% 14,3% 45,7% 34,3% 

Framhaldsskólamenntun 57,4% 7,9% 50,5% 23,8% 

Grunnnám í Háskóla 72,4% 15,5% 43,1% 10,3% 

Framhaldsmenntun á háskólastigi 75,0% 8,3% 41,7% 12,5% 

 

4.2 Ytri vörumerkjarýni 

Framkvæmd var vörumerkjarýni (e. brand audit) eftir aðferð Martin Collins (2002). Borin 

voru kennsl á tengingar við tólf fullyrðingar í sambandi við ímynd vörumerkjanna fjögurra. 

Fullyrðingarnar tólf voru hluti af spurningalistanum sem dreift var á samfélagsmiðlum. 

Fullyrðingarnar tólf tengdust ímynd vörumerkjanna fjögurra. Fullyrðingunum var stillt upp til 

vinstri, en til hægri var vörumerkjunum fjórum stillt upp og gefinn sá valmöguleiki að haka 

við þau vörumerki sem þátttakendum þótti eiga við hverja fullyrðingu. 
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Við útreikning greiningarinnar er notast við fjölda svara frá þátttakendum sem hökuðu við 

hvert vörumerki. Í vörumerkjarýni Martin Collins er miðað við núll, þær fullyrðingar sem 

fara yfir núll gefa til kynna að þátttakendur tengdust þeirri fullyrðingu í gegnum vörumerkið. 

Á næstu blaðsíðu í töflu 4. má sjá niðurstöður vörumerkjarýninnar. Nánari útreikning á 

greiningunni má sjá í viðauka C.  
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Tafla 4. Vörumerkjarýni eftir aðferð Martin Collins  

 

Fullyrðingar Bónus Krónan  66°Norður Cintamani 

Vörumerkið selur gæða vöru 

 -8.5 -1.5 2.1 7.9 

Vörumerkið er fyrir þá sem gera kröfur 

 -13.7 -10.2 9.5 14.4 

Vörumerkið er dýrt 

 -17.9 -15.7 18.6 15.0 

Vörumerkið er ódýrt 

 36.3 25.6 -37.8 -24.1 

Vörumerkið hefur góða ímynd 

 0.1 2.7 -4.8 2.0 

Ég er tilbúin/n að borga hærra verð fyrir 

vörumerkið -16.5 -8.4 18.0 6.9 

Ég fæ mikið fyrir peninginn þegar ég kaupi 

vörumerkið 16.5 10.5 -16.9 -10.1 

Þegar ég geri vel við mig þá vel ég vörumerkið 

 -15.1 -8.7 18.4 5.4 

Vörumerkið er leiðtogi á markaði 

 12.4 -9.1 8.4 -11.7 

Vörumerkið er með breitt vöruúrval 

 12.8 16.7 -17.8 -11.7 

Ég treysti þessu vörumerki 

 1.0 3.0 -2.8 -1.2 

Ég hef góða reynslu af þessu vörumerki 

 6.7 6.6 -7.3 -6.0 
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Þegar niðurstöður Martin Collins greiningarinnar eru skoðaðar sést að helsti munur á viðhorfi 

milli geiranna tveggja, útivistarfatnaðar og lágvöruverðsverslana má helst sjá í því að 

vörumerki útivistarfatnaðar eru frekar tengd við gæði, kröfur og hátt verð en vörumerki 

lágvöruverðsverslananna eru frekar tengd við lágt verð, góða ímynd, mikið fyrir peninginn, 

traust, breitt vöruúrval og góða reynslu. Þetta má sjá í töflu 5. 

 

Tafla 5. Tengingar vörumerkja lágvöruverðsverslana og vörumerkja útivistafatnaðar 

Tengingar 

Lágvöruverðsverslanir Útivistarfatnaður 

Góð ímynd Gæði 

Mikið fyrir peninginn Kröfur  

Lágt verð Hátt verð 

Traust   

Breytt vöruúrval   

Góð reynsla   

 

Þátttakendum könnunarinnar þótti vörumerki útivistafatnaðar selja meiri gæðavöru og væru 

hannaðar fyrir þá sem gera kröfur frekar en vörumerki lágvöruverðsverslana. Eins og sjá má í 

töflu 1 skoruðu bæði 66°Norður og Cintamani mun hærra en Bónus og Krónan í þessum 

tveimur fullyrðingum. Greinilegur munur var á milli geiranna tveggja þegar spurt var hvort 

vörumerkið væri dýrt eða ódýrt. Þær niðurstöður komu þó ekki sérstaklega á óvart þar sem 

áherslur milli geiranna eru ekki þær sömu. Samkvæmt niðurstöðum tengja þátttakendur 

vörumerki lágvöruverðsverslana ekki við hátt verð en þeir telja vörumerki útivistarfatnaðar 

vera dýr. Þegar spurt var út í ímynd vörumerkjanna fjögurra voru ekki skýr skil milli geiranna 

tveggja, þau vörumerki sem þátttakendur tengdu við góða ímynd voru vörumerki Krónunnar, 

Cintamani og Bónus. Þátttakendur tengdu vörumerkið 66°Norður ekki við góða ímynd, en 

það kom verst út úr greiningunni. Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvaða vörumerki 

þeir væru tilbúnir að borga hærra verð fyrir skoruðu vörumerki útivistarfatnaðar töluvert 

hærra heldur en vörumerki lágvöruverðsverslana. 66°Norður kom þó betur út en Cintamani. 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í það hvort þeir fengu mikið fyrir peninginn þegar 

vörumerkið væri keypt, skoruðu vörumerki lágvöruverðsverslana mun hærra. Munurinn milli 

Bónus og Krónunnar var einnig töluverður, þar kom Bónus mun betur út heldur en Krónan. 
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Í fullyrðingunni “þegar ég geri vel við mig þá vel ég vörumerkið” voru skýr skil milli 

vörumerkja lágvöruverðsverslana og vörumerkja útivistarfatnaðar. Vörumerki 

útivistarfatnaðar skoruðu töluvert hærra í þeirri fullyrðingu. Sama má segja þegar spurt var út 

í gæði, vörumerki útivistarfatnaðar skoruðu þar mun hærra en vörumerki 

lágvöruverðsverslana. Þegar spurt var út í það hvort vörumerkin væru leiðandi á markaði 

skoruðu Bónus og 66°Norður hátt. Því má álykta að þátttakendum þyki Bónus vera leiðandi 

vörumerki lágvöruverðsverslana og 66°Norður sé leiðandi vörumerki útivistarfatnaðar sem er 

í takt við greiningu vörumerkjavitundar. Vörumerki lágvöruverðsverslana voru betur tengd 

við breitt vöruúrval, þá helst vörumerki Krónunnar. Þegar traust og góð reynsla var könnuð 

var greinilegur munur milli geiranna tveggja. Þátttakendur tengdu traust og góða reynslu  

frekar við vörumerki lágvöruverðsverslana og þá sérstaklega við vörumerki Krónunnar. 

 

Áhugavert var að sjá að vörumerki útivistarfatnaðar, 66°Norður og Cintamani, voru þau 

vörumerki sem neytendur gera kröfur til, telja vera gæðavöru, kaupa þegar þeir gera vel við 

sig, eru tilbúnir að borga meira fyrir vöruna en hafa þó ekki góða reynslu né traust af 

vörumerkjunum tveimur. Vörumerki lágvöruverðsverslana eru frekar tengd við góða reynslu 

og traust. Á mynd 6 má sjá myndræna framsetningu á þessum tengingum.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mynd 6. Ólíkar tengingar vörumerkja lágvöruverðsverslana og vörumerkja útivistafatnaðar 
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Velta má fyrir sér hvernig vara getur verið gæða vara, fyrir fólk með kröfur og er hún keypt 

þegar neytendur vilja gera vel við sig, eru tilbúnir að borga hærra verð fyrir vöruna en hafa þó 

ekki traust né góða reynslu af henni. Venjuleg ályktun væri sú að ef neytendur hafa slæma 

reynslu af vörumerki væru þeir ekki tilbúnir að borga hátt verð fyrir það vörumerki. Möguleg 

útskýring á þessu gæti verið að neytendur geri meiri kröfur til vörumerkja útivistarfatnaðar 

þegar kemur að kaupum þar sem þeir eiga líklega ekki jafn oft í viðskiptum við þau eins og 

vörumerki lágvöruverðsverslana. Neytendur gætu því munað betur eftir viðskiptum sínum við 

verslanir útivistarfatnaðar þar sem þeir höfðu væntingar sem stóðust ekki, hvort sem það var 

til vörumerkisins, þjónustunnar eða einhvers annars. Þeir þættir sem vörumerkjarýnin gaf 

litlar upplýsingar um, voru til dæmis að nokkuð ljóst var að neytendur myndu frekar tengja 

vörumerki lágvöruverðsverslana við lágt verð og meira vöruúrval heldur en við vörumerki 

útivistarfatnaðar. Því var ekki farið ítarlega í þær fullyrðingar í greiningunni.  

4.2.1 Greining á staðfærslu vörumerkjanna fjögurra út frá vörumerkjarýni Martin 

Collins 

Bónus staðfærir sig sem ódýrt vörumerki. Það má draga þá ályktun að staðfærsla Bónus skili 

sér vel inn í huga neytenda því Bónus skoraði bæði hæst í fullyrðingunni „vörumerkið er 

ódýrt“ og „ég fæ mikið fyrir peninginn þegar ég kaupi vörumerkið“. Samkvæmt niðurstöðum 

greiningarinnar virðist vera að Bónus sé leiðandi á markaði lágvöruverðsverslana því Bónus 

skorar hæst í fullyrðingunni „vörumerkið er leiðtogi á markaði”. Það er einhver tenging á 

milli Bónus og góðrar ímyndar, en hún er lítil í samanburði við Krónuna.  

 

Krónan staðfærir sig einnig sem ódýrt vörumerki. Samkvæmt niðurstöðum greiningarinnar 

tengja þátttakendur könnunarinnar Krónuna ekki jafn mikið við ódýrt vörumerki eins og þeir 

gera með Bónus, þó er sterk tenging til staðar. Þátttakendur könnunarinnar telja sig einnig fá 

meira fyrir peninginn þegar verslað er hjá Bónus. Krónan skorar þó hærra en Bónus þegar 

kemur að góðri ímynd og trausti. Þátttakendur könnunarinnar upplifa það að Krónan hafi 

breiðara vöruúrval heldur en Bónus. Það virðist því vera sitt hvor upplifunin meðal neytenda 

af þessum tveimur vörumerkjum. 

 

Vörumerki 66°Norður staðfærir sig sem gæða útivistarfatnað. Niðurstöður greiningarinnar 

sýna að þátttakendur könnunarinnar tengja 66°Norður við gæði. Ekki er eins sterk tenging hjá 

Cintamani varðandi gæði. Þátttakendur telja 66°Norður vera dýrara en Cintamani. Samkvæmt 
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niðurstöðum tengja þátttakendur vörumerkið 66°Norður ekki við góða ímynd. Þrátt fyrir 

slæma tengingu við ímynd eru þátttakendur tilbúnir að borga hærra verð fyrir vörur merktar 

66°Norður. Þó að þátttakendur séu tilbúnir til þess að borga hærra verð fyrir vörumerkið, telja 

þeir sig ekki fá mikið fyrir peninginn. Flestir þátttakenda völdu 66°Norður þegar þeir vilja 

gera vel við sig. Vörumerkið 66°Norður virðist vera leiðtogi á markaði útivistarfatnaðar. 

 

Vörumerki Cintamani staðfærir sig einnig sem gæða útivistarfatnað. Niðurstöður 

greiningarinnar sýndu að þátttakendur höfðu sterka tengingu til Cintamani þegar spurt var um 

gæði og kröfur. Samkvæmt niðurstöðum telja þátttakendur Cintamani vera ódýrara en 

66°Norður. Góð tenging var milli Cintamani og góðrar ímyndar. 

4.3 Hugarkort 

Eins og áður hefur komið fram var gerð könnun til þess að útbúa hugarkort fyrir vörumerkin 

fjögur. Þegar hugarkort eru hönnuð eru þátttakendur spurðir að því hvað sé það fyrsta sem 

þeim dettur í hug þegar ákveðið vörumerki er nefnt. Ef sú hugdetta sem kemur upp í huga 

neytenda tengist stefnu og staðfærslu skipulagsheildarinnar, merkir það að staðfærslan sé 

mögulega að skila sér inn í huga neytenda. Ef það sem kemur upp í huga neytenda tengist 

staðfærslunni eða stefnunni ekkert, eru líkur á því að það sé ósamræmi á milli þess hvernig 

skipulagsheildin vill að vörumerkið sé upplifað og hvernig neytendur í raun og veru upplifa 

það (Keller, Apéra og Georgsson, 2010). Í á næstu blaðsíðu má sjá  töflu 6, en þar er tæmandi 

listi yfir svör allra þátttakenda. Talan í sviganum segir til um fjölda þeirra sem tengdu 

vörumerkin við tiltekið orð.  
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Tafla 6. Tæmandi listi yfir svör þátttakenda 

Bónus Krónan 66°Norður Cintamani 

 

Ódýrt (19) Gott úrval (18) Dýrt (14) Flíspeysur (14) 

 

Gulur (10) Gulur (7) Gæði (13) Litríkt (10) 

 

Hagstætt (8) Króna (6) Úlpa (10) Útivist (6) 

 

Lágvöruverslun (7) Skipulagt (5) Íslenskt (7) Tískuvara (4) 

 

Grís (6) Ódýrt (5) Tíska (5) Dýrt (4) 

 

Býður betur (4) Langur opnunartími (4) Útivist (4) Tolli (4) 

 

Lítil gæði (2) Betri gæði (4) Íslensk náttúra (3) Íslenskt (4) 

 

Jón Ásgeir (1) Bjart (3) Þjóðhátíð (2) Gæði (4) 

 

Drasl (1) Gaman að versla (2) Auglýsingar (2) Flott (3) 

 

Lítið vöruúrval (1) Opið rými (2) Vetrarföt (2) Töff (2) 

 

Matur (1) Snyrtilegt (2) Flott (1) Mikið fyrir peninginn (2) 

 

Óskipulagt (1) Lífræn deild (2) Hlýtt (1) Eldhnöttur (2) 

 

Gæði (1) Kaupás (1)   Hlýtt (2) 

 

Úrval (1) Matvörubúð (1)   Dýrt (2) 

 

Jóhannes í Bónus (1) Tokyo Sushi (1)   Útlönd (1) 

  

 Snákur (1)     
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Á mynd 7 má sjá hugarkort sem gert var fyrir vörumerkið Bónus. Áberandi var hversu margir 

tengdu vörumerkið við lágt verð, gulan lit, hagstæði og lágvöruverslun. Þar sem Bónus 

staðfærir sig sem lágvöruverðsverslun og hefur það markmið að vera ódýrastir og bjóða betur 

má segja að staðfærsla Bónuss sé að skila sér inn í hug neytenda. Vörumerkistákn Bónuss 

sem er bleikur sparibauks grís var einnig ofarlega í huga neytenda ásamt slagorðinu “Bónus 

býður betur”. Jóhannes í Bónus og Jón Ásgeir voru einnig tengdir við vörumerkið. Það voru 

nokkrar slæmar tengingar sem þátttakendur virtust tengja við vörumerkið eins og til dæmis 

drasl, óskipulag og lítil gæði. Það er þó ekki óeðlilegt að einstaklingar tengi vörumerki sem 

staðfærir sig sem ódýrt vörumerki við lítil gæði, því ódýrara sem vörumerki eru því minni 

gæði standa þau oftast fyrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Hugarkort Bónus 

 

Á mynd 8 má sjá hugarkort vörumerki Krónunnar. Áberandi var hversu jákvæðir 

þátttakendur voru gagnvart vörumerkinu en ekki var nein neikvæð tenging við vörumerkið 

fyrir utan það að einn þátttakenda tengdi vörumerkið við snák sem fannst í einni verslun 

Krónunnar árið 2013. Þær helstu tengingar sem komu upp í huga þátttakenda voru gott úrval, 

guli liturinn, krónu peningurinn, skipulag og ódýrt. Gul-litaða krónan sem er vörumerkistákn 
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Krónunnar kom upp í huga sex þátttakenda en enginn þátttakenda hugsaði til slagorðsins sem 

er ,,fyrst og fremst ódýr og snjöll”. Það má segja að staðfærsla Krónunnar skili sér nokkuð 

vel inn í huga neytenda. Þar sem Krónan staðfærir sig út frá lágu verði og góðu vöruúrvali og 

margir þátttakenda tengdu það við vörumerkið má áætla að staðfærslan sé að skila sér til 

neytenda. 

 
Mynd 8. Hugarkort Krónunnar 

 

Á mynd 9 má sjá hugarkort 66°Norður. Áberandi var hversu margir tengdu vörumerkið við 

gæði, hátt verð, Ísland, íslenska náttúru, tískuvöru, úlpu og útivist. Þar sem 66°Norður 

staðfærir sig sem íslenskt gæða vörumerki má álykta það að staðfærsla vörumerkisins sé að 

skila sér inn í hug neytenda. Margir þátttakenda hugsuðu um Ísland og íslenska náttúru, en 

66°Norður leggur áherslu á Ísland í markaðssetningu sinni, sem þýðir að staðfærslan skilar 

sér inn í huga neytenda. Það voru þó engar tengingar við slagorðið ,,klæddu þig vel” né 

vörumerkistáknið. Eina slæma tengingin sem neytendur upplifðu við vörumerkið var hátt 

verð. 
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Mynd 9. Hugarkort 66°Norður 

 

Á mynd 10. má sjá hugarkort Cintamani. Áhugavert var að sjá að flestir þátttakenda tengdu 

vörumerkið við flotta liti og flíspeysur. Annað sem þátttakendur tengdu við vörumerkið var 

tískuvara, töff, útivist, gæði, eldhnöttur og Tolli myndlistamálari. Cintamani leggur mikið 

upp úr gæðum og litadýrð. Vörumerkistákn Cintamani er rauður og appelsínugulur eldhnöttur 

sem logar. Það má segja að staðfærsla Cintamani skili sér að einhverju leyti þar sem margir 

hugsuðu um eldhnöttinn, litadýrðina og vandaða vöru en það var þó var einn þátttakenda sem 

tengdi vörumerkið við útlönd. 
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Mynd 10. Hugarkort Cintamani 

 

4.4 Rannsóknartilgátur 

Við gerð rannsóknarinnar settu rannsakendur fram þrjár rannsóknartilgátur. Rannsakendur 

ákváðu að kanna ekki allar breytur, heldur einungis þær sem sjáanlegur munur var á og þótti 

áhugavert að skoða nánar.  

 

Rannsóknartilgáta 1: Er munur á vörumerkjavitund útivistarfatnaðar eftir menntun? 

 

Rannsóknartilgáta 2: Er munur á vörumerkjavitund útivistarfatnaðar eftir kyni? 

 

Rannsóknartilgáta 3: Er munur á vörumerkjavitund lágvöruverðsverslana eftir aldri? 
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4.4.1 Svör við rannsóknartilgátu 1  

Rannsóknartilgáta 1: Er munur á vörumerkjavitund útivistarfatnaðar eftir menntun? 

Áhugavert var að sjá að það var munur á vörumerkjavitund útivistarfatnaðar eftir mismunandi 

menntunarstigum. Á næstu blaðsíðu má sjá töflu 7, en hún sýnir svör allra þeirra sem tóku 

þátt í könnuninni og hvernig svör dreifðust niður eftir vörumerkjum. Í efstu línu hægra megin 

má sjá heildarhlutfall þeirra sem svöruðu vörumerkin 66°Norður, Cintamani og svo hlutfall 

þeirra sem svöruðu annað vörumerki. Í töflunni má einnig sjá skiptingu kynjanna út frá 

heildarsvörum og eftir menntun. Taflan sýnir einnig skiptingu vörumerkjavitundar meðal 

þátttakenda út frá mismunandi menntun sem þeir hafa lokið.  

 

 

 

        

  



	  
	  

43	  

Tafla 7. Svör þátttakenda út frá mismunandi menntun 
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Rannsakendum þótti áhugavert að skoða nánar mun vörumerkjavitundar meðal vörumerkja 

útivistarfatnaðar og á milli mismunandi menntunar. Gert var marktæknipróf til frekari 

athugunar og voru settar upp H0 og H1 tilgátur.  

 

H0: Það er ekki munur á vörumerkjavitund útivistarfatnaðar eftir menntun. 

H1: Það er munur á vörumerkjavitund útivistarfatnaðar eftir menntun. 

 

Gert var kí-kvaðrat próf (e. chi-square test). Kí-kvaðrat próf eru gerð til þess að athuga hvort 

marktækur munur sé á dreifingu svara (Pallant, 2013). Kí-kvaðrat prófið gaf gildið χ2 (39, N 

= 218) = 55,245, p 0,044 < 0,05. Ef miðað er við α = 0,05 þá var hægt að hafna núlltilgátunni 

að það hafi ekki verið munur á vörumerkjavitund útivistarfatnaðar eftir menntun.  

 

Niðurstöður marktækniprófsins gefa því til kynna að það sé munur á vörumerkjavitund 

útivistarfatnaðar eftir menntun.  Þegar tafla 7 er skoðuð má sjá að vörumerkin voru að ná 

misvel til ólíkra menntunarhópa. Vörumerki 66°Norður og Cintamani voru að ná best til 

þeirra þátttakenda sem höfðu lokið grunnskólamenntun. Af þeim körlum sem svöruðu 

66°Norður höfðu 75% þeirra lokið grunnskólamenntun en af þeim körlum sem svöruðu 

Cintamani höfðu 18,8% lokið grunnskólamenntun. Á mynd 11 má sjá súlurit yfir svör karla 

sem hafa lokið grunnskólamenntun og heildarsvör karla við vörumerkjavitund á 66°Norður 

og Cintamani. Heildarsvör karla sem svöruðu 66°Norður voru 48%, en heildarsvör karla sem 

svöruðu Cintamani voru 22%. 
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Mynd 11. Vörumerkjavitund útivistafatnaðar meðal karla sem hafa lokið grunnskólamenntun 

samanborið við heildarsvör karla 

Konur með grunnskólamenntun svöruðu í 21,1% tilfella 66°Norður en heildarfjöldi kvenna 

sem svöruðu 66°Norður var 46,1%. Konur sem hafa lokið grunnskólaprófi voru því 25% 

undir meðaltali kvenna sem svara 66°Norður. Konur sem hafa lokið grunnskólamenntun 

svöruðu Cintamani í 47,4% tilfella en heildarfjöldi kvenna sem svaraði Cintamani var 18,2%. 

Því eru konur með grunnskólamenntun 29,2% yfir meðaltali kvenna sem svara Cintamani. Á 

mynd 12 má sjá súlurit yfir svör kvenna sem höfðu lokið grunnskólaprófi og heildarsvör 

kvenna hjá vörumerkjunum 66°Norður og Cintamani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Mynd 12. Vörumerkjavitund útivistafatnaðar meðal kvenna sem hafa lokið grunnskólaprófi 

samanborið við heildarsvör kvenna 
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Miðað við þessar niðurstöður má álykta að karlar sem hafa lokið grunnskólamenntun séu 

meira fyrir vörumerkið 66°Norður en konur sem hafa lokið grunnskólamenntun. Karlar sem 

hafa lokið grunnskólamenntun hækka heildarhlutfall karla sem svöruðu 66°Norður í heild 

sinni, en konur sem hafa lokið grunnskólamenntun lækka heildarhlutfall kvenna sem svöruðu 

66°Norður.Karlar með grunnskólamenntun eru 26,6% yfir heildarhlutfalli karla hjá 

66°Norður en konur með grunnskólamenntun eru 29,2% yfir heildarhlutfalli kvenna hjá 

Cintamani. Því má álykta að kynin hafi ólíka vörumerkjavitund. Konur með 

grunnskólamenntun eru yfir heildarhlutfalli kvenna á vörumerkjavitund Cintamani, þar sem 

karlar eru undir heildarhlutfalli karla á vörumerkjavitund Cintamani. Því má álykta að karlar 

með grunnskólamenntun séu fyrir vörumerkið 66°Norður en konur með grunnskólamenntun 

séu fyrir Cintamani.  

4.4.2 Svör við rannsóknartilgátu 2 

Er munur á vörumerkjavitund lágvöruverðsverslana eftir kyni? 

Þegar tafla 7 er skoðuð má sjá að verulegur munur er á vörumerkjavitund eftir kyni. Því vildu 

rannsakendur kanna hvort marktækur munur væri þar á. Settar voru fram H0 og H1 tilgátur. 

 

H0: Það er ekki munur á vörumerkjavitund vörumerkja lágvöruverðsverslana eftir kyni  

H1: Það er munur á vörumerkjavitund vörumerkja lágvöruverðsverslana eftir kyni  

 

Gert var kí-kvaðrat próf til þess að kanna hvort marktækur munur væri á dreifingu svaranna. 

Kí-kvaðrat prófið gaf gildið χ2 (12, N = 218) = 19,926, p 0,068 > 0,05. Miðað við α = 0,05 þá 

var ekki hægt að hafna núlltilgátunni um að ekki hafi verið munur á vörumerkjavitund til 

vörumerkja útivistarfatnaðar eftir kyni. Niðurstöður marktæknisprófsins eru þær að það sé 

ekki tölfræðilega marktækur munur á vörumerkjavitund vörumerkja lágvöruverðsverslana 

eftir kyni.  

 

Þó svo að marktæknisprófið hafi gefið þær niðurstöður að ekki sé tölfræðilega marktækur 

munur á vörumerkjavitund lágvöruverðsverslana eftir kyni sést þó í töflu 7 að það er munur á 

vörumerkjavitund eftir kyni. Þegar svör vörumerkja lágvöruverðsverslana voru skoðuð má sjá 

að karlar sem svöruðu Bónus voru 56,2% en konur sem svöruðu Bónus 64,9%. Þegar hlutfall 

annarra vörumerkja lágvöruverðsverslana heldur en Bónus og Krónan voru tekin saman, kom 

í ljós að það hlutfall var stærra en hlutfall þeirra sem svöruðu Krónan. Af vörumerkjum 
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lágvöruverðsverslana var Krónan með næst mesta vörumerkjavitund á eftir Bónus. Karlar 

svöruðu oftar önnur vörumerki heldur en konur, en heildarhlutfall þeirra sem svöruðu önnur 

vörumerki var 58,8% en heildarhlutfall Krónunnar var 11,0%. 

4.4.3 Svör við rannsóknartilgátu 3 

Rannsóknartilgáta 3: Er munur á vörumerkjavitund útivistarfatnaðar eftir aldri? 

 

Aldursbilin yngri en 20 ára og 68-83 ára verða ekki skoðuð þar sem of fáir þátttakendur eru á 

bakvið þau svör. Tafla 8 sýnir svör allra þeirra sem tóku þátt í könnuninni og hvernig svör 

þátttakenda dreifast niður á vörumerkin. Í efstu línu til hægri má sjá heildarsvör allra sem 

svöruðu 66°Norður, Cintamani og önnur vörumerki. Taflan sýnir einnig dreifingu eftir kyni. 

Dreifingunni er svo skipt niður eftir aldursbilum þar sem svör þátttakenda voru mismunandi 

eftir aldursbilum. Hér er einungis verið að skoða svör vörumerkja útivistarfatnaðar sem eru 

hægra megin í töflunni. 

 

Tafla 8. Svör þátttakenda út frá mismunandi aldursbilum 

  
Lávöruverðsvörumerki Útivistarvörumerki 

Aldursbil   Kyn Bónus Krónan Annað 66°Norður Cintamani Annað 

Allir Konur 64,9% 12,3% 22,8% 46,1% 19,5% 34,4% 

  Karlar 56,2% 7,8% 36,0% 48,4% 23,4% 28,2% 

20-35 ára Konur 65,0% 13,0% 22,0% 48,0% 24,0% 28,0% 

  Karlar 51,0% 10,0% 39,0% 46,0% 23,0% 31,0% 

36-51 árs Konur 78,0% 6,0% 16,0% 33,0% 7,0% 60,0% 

  Karlar 67,0% 7,0% 26,0% 53,0% 13,0% 34,0% 

52-67 ára Konur 56,0% 6,0% 38,0% 44,0% 17,0% 61,0% 

  Karlar 67,0% 0,0% 33,0% 50,0% 17,0% 33,0% 

 

Rannsakendum fannst áhugavert að skoða nánar vörumerkjavitund meðal vörumerkja 

útivistarfatnaðar og þá sérstaklega á milli mismunandi aldursbila, svör þátttakenda virtust 

vera ólík út frá töflu 8. Gert var marktækni próf til frekari athugunar og settar fram H0 og H1 

tilgátur. 
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H0: Það er ekki munur á vörumerkjavitund til vörumerkja útivistarfatnaðar eftir aldursbilum  

H1: Það er munur á vörumerkjavitund til vörumerkja útivistarfatnaðar eftir aldursbilum 

 

Gert var kí-kvaðrat próf til þess að athuga hvort það hafi verið marktækur munur á dreifingu 

svaranna. Kí-kvaðrat prófið gaf gildið χ2 (52, N = 218) = 92,767, p 0,000 < 0,05. Ef miðað  

er við α = 0,05 þá var hægt að hafna núlltilgátunni um að það hafi ekki verið munur á 

vörumerkjavitund til vörumerkja útivistarfatnaðar eftir aldurbilum. Niðurstöður 

marktæknisprófsins gáfu því til kynna að það væri munur á vörumerkjavitund til vörumerkja 

útivistarfatnaðar eftir aldursbilum.  

 

Þegar rýnt er í niðurstöður vörumerkja lágvöruverðsverslana má sjá að það er mismunandi 

eftir aldursbilum hvernig þátttakendur völdu vörumerki. Einnig er mikill munur þegar svör 

eru flokkuð niður eftir kyni. Þegar aldursbil kvenna eru skoðuð sést að hlutföll aldursbilana 

20-35 ára og 52-67 ára eru nokkuð jöfn, að meðaltali 60% sem svöruðu Bónus. Það hlutfall er 

ekki langt frá heildarhlutfalli kvenna sem svaraði Bónus en það hlutfall var 64,9%. Þau 

aldursbil kvenna sem svöruðu Bónus oftast var aldursbilið 36-51 árs eða um 77,8% sem er 

töluvert frá heildarfjölda kvenna sem svaraði Bónus. Hlutfall þeirra sem svaraði Bónus fór 

lækkandi eftir hækkandi aldri þar sem prósenta svara lækkaði niður í 55,6% hjá konum á 

aldrinum 52-67 ára. Á mynd 13 má sjá skiptingu aldursbila kvenna sem svöruðu Bónus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. Vörumerkjavitund Bónus eftir mismunandi aldursbilum kvenna 
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Hæsta hlutfall meðal karla sem svaraði Bónus voru aldursbilin 36-51 ára og 52-67 ára en þar 

var hlutfall þeirra karla sem svöruðu Bónus 66,7% sem var 10,4% hærra en hlutfall allra 

þeirra karla sem svöruðu Bónus sem var 56,25%. Hlutfall aldursbilsins 20-35 ára var 50% og 

var sá hópur því örlítið undir heildarhlutfalli, eða um sem nemur 6,25%. Á mynd 14 má sjá 

skiptingu aldursbila karla sem svöruðu Bónus. Þar sést að vörumerkjavitund karla hjá Bónus 

virðist verða meiri með aldrinum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14. Vörumerkjavitund Bónus eftir mismunandi aldursbilum karla 

 

Vörumerkjavitund kvenna á Krónunni virðist lækka með aldrinum þar sem aldursbilið 20-35 

ára svaraði oftast Krónan en hlutfallið var 13% en heildarhlutfall kvenna var aðeins 1% undir 

því hlutfalli. Aldursbilin 36-51 árs og 52-67 ára eru með sama hlutfallið, 5,6%, sem er 6,8% 

minna en hlutfall svara kvenna í heild. Á mynd 15 má sjá skiptingu aldursbila kvenna sem 

svöruðu Krónan. 
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Mynd 15. Vörumerkjavitund Krónunnar eftir mismunandi aldursbilum kvenna 

Hlutfall karla í heild sem svöruðu Krónan var 7,8%. Það var enginn úr aldursbilinu 52-67 ára 

sem svaraði Krónan og var því hlutfall þeirra 0%. Hæsta hlutfall karla sem svaraði Krónan 

var aldursbilið 20-35 ára, en hlutfall þeirra var 10,3% sem var 2,4% yfir hlutfalli allra karla 

sem svöruðu Krónan. Á mynd 16 má sjá skiptingu aldursbila karla sem svöruðu Krónan. Þar 

má sjá að vörumerkjavitund karla á Krónunni lækkar með aldri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 16. Vörumerkjavitund Krónunnar eftir mismunandi aldursbilum karla 
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Heildarfjöldi kvenna sem svöruðu 66°Norður var 46,1%. Stærsta hlutfall kvenna sem svöruðu 

66°Norður var aldursbilið 20-35 ára með 48%. Á aldursbilinu 36-51 árs er hlutfallið 33% en 

á aldursbilinu 52-67 ára er hlutfallið 44%. Því má álykta að aldursbilið 36-51 árs virðist ekki 

vera með eins mikla vitund á vörumerkinu 66°Norður eins og hin tvö aldursbilin og er það bil 

einnig töluvert frá heildarhlutfallinu. Á mynd 17 má sjá skiptingu aldursbila kvenna sem 

svöruðu 66°Norður.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17. Vörumerkjavitund 66°Norður eftir mismunandi aldursbilum kvenna 

Heildarhlutfall karla sem svöruðu 66°Norður var 48%. Aldursbilin voru nokkuð jöfn og 

nálægt heildarhlutfallinu en þó var aldursbilið 36-51 árs með hæsta hlutfallið, 53%.  

Á mynd 18 má sjá skiptingu aldursbila karla sem svöruðu 66°Norður. Þar má sjá að öll þrjú 

aldursbilin liggja nokkuð nálægt heildarhlutfallinu og er því vörumerkjavitund 66°Norður hjá 

körlum fremur jöfn meðal aldurshópa. 
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Mynd 18. Vörumerkjavitund 66°Norður eftir mismunandi aldursbilum karla 

Þegar hugsað var til vörumerkja útivistarfatnaðar svöruðu 19% kvenna Cintamani. Hæsta 

hlutfall kvenna sem svöruðu Cintamani var aldursbilið 20-35 ára með svarhlutfallið 24%, þar 

sem 27 konur af 114 svöruðu Cintamani. Aldursbilið 36-51 árs er töluvert undir meðaltali þar 

sem svarhlutfalið er einungis 7%. Á mynd 19 má sjá skiptingu aldursbila kvenna sem 

svöruðu Cintamani. Þar má sjá að hæsta hlutfallið er á aldursbilinu 20-35 ára, svo lækkar það 

töluvert á aldursbilinu 36-51 árs og má því álykta að það aldursbil hafi ekki mikla 

vörumerkjavitund á Cintamani en með aldrinum verður vitundin meiri en á aldursbilinu 52-67 

ára er hlutfallið 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Mynd 19. Vörumerkjavitund Cintamani eftir mismunandi aldurshópum kvenna 
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Stærsta hlutfall karla sem svöruðu Cintamani var aldursbilið 20-35 ára með 23,1% þar sem 9 

karlar af 39 svöruðu Cintamani. Hlutfallið lækkar niður í 13% á aldursbilinu 36-51 árs en nær 

svo aftur upp í 17% hjá aldursbilinu 52-67 ára. Á mynd 20 má sjá skiptingu aldursbila karla 

sem svöruðu Cintamani. Þar má því sjá að aldursbilið 36-51 árs hefur minnstu vitundina á 

Cintamani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mynd 20. Vörumerkjavitund Cintamani eftir mismunandi aldursbilum karla 

 

Það má álykta að Cintamani nái hlutfallslega betur til karla en kvenna. Vörumerkjavitund 

66°Norður er betri en Cintamani. Miðað við þessar niðurstöður þá meta yngri konur Krónuna 

betur þar sem vitund þeirra minnkar með aldrinum. Athyglisvert var að sjá að niðurstöðurnar 

eru öfugar við vörumerki Bónus og Krónunnar þar sem karlar meta Bónus betur með 

aldrinum, þar sem vörumerkjavitund þeirra virðist aukast með árunum en karlar meta 

Krónuna verr með aldrinum. 

 

5 Hagnýtt gildi niðurstaðna 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um það að vörumerkin ná að skila staðfærslu 

sinni til neytenda að nokkru leyti en þó ekki að öllu leyti. Niðurstöður rannsóknarinnar geta 

því verið til ávinnings fyrir vörumerkin fjögur, 66°Norður, Cintamani, Bónus og Krónuna ef 

þau vilja bæta úr þeim þáttum sem betur mættu fara. Það gæti gagnast stjórnendum 
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vörumerkjanna fjögurra að skoða niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að sjá hvort 

staðfærsla vörumerkjanna skili sér rétt inn í hug neytenda.  

 

Niðurstöður vörumerkjarýninnar eftir aðferð Martin Collins er sundurliðun á þeim þáttum er 

koma nálægt ímynd vörumerkjanna. Þar gætu stjórnendur vörumerkjanna séð hvað það er 

sem kemur verst út varðandi þætti ímyndar og hverju sé ábótavant. Hugarkortin voru gerð 

fyrir hvert og eitt vörumerki til þess að gera niðurstöðurnar sem ítarlegastar. Þau gefa til 

kynna allar þær tengingar sem neytendur tengja vörumerkin við, bæði góðar og slæmar. 

Hugarkortin gætu nýst stjórnendum vörumerkjanna til þess að sjá hvort tengingar neytenda 

eigi við staðfærslu vörumerkjanna. 

5.1 Hagnýtt gildi fyrir Bónus 

Þær upplýsingar að staðfærsla Bónuss sem ódýrustu lágvöruverðsverslunarinnar á Íslandi 

skili sér inn í huga neytenda gætu komið stjórnendum Bónus að gagni. Bónus er leiðandi á 

sínum markaði, en eitt af þeirra helstu markmiðum er að vera ódýrastir. Samkvæmt 

niðurstöðum hefur Bónus bestu vörumerkjavitundina af vörumerkjum lágvöruverðsverslana 

og telja neytendur að þeir fái mikið fyrir peninginn þegar þeir versla vörumerkið.  

Hagnýtt gildi fyrir Bónus er að vita að konur hafa betri vörumerkjavitund á vörumerkinu en 

karlar og þá sérstaklega konur sem eru meira menntaðar. Hæstu hlutföllin hjá báðum 

kynjunum eru hjá meira menntuðum einstaklingum.  

Það sem betur mætti fara hjá Bónus eru meðal annars gæðin en þeim er ábótavant þar sem 

þeir koma verr út heldur en samkeppnisaðili þeirra, Krónan. Bónus hefur ekki góða ímynd og 

eru engar tengingar við traust sem fylgja vörumerkinu. Við gerð hugarkorts Bónus tengdu 

sumir þátttakenda óskipulag og lítið vöruúrval við vörumerkið. Þetta gæti þó verið sú leið 

sem Bónus kýs að fara til að sýna fram á að vörumerkið sé ódýrt og til þess að halda 

rekstrarkostnaði í lágmarki.  

5.2 Hagnýtt gildi fyrir Krónuna 

Gagnlegar upplýsingar fyrir stjórnendur Krónunnar eru að vörumerkið kemur sérstaklega vel 

út varðandi breitt vöruúrval samanborið við samkeppnisaðilann, Bónus. Vörumerkistákn 

Krónunnar hefur komist til skila inn í hug neytenda þar sem neytendur tengja gulan lit og 

krónu við vörumerkið. Neytendur telja Krónuna þó ekki vera leiðtoga á markaði 

lágvöruverðsverslana. Tengingar við ímynd, traust og gæði komu betur út hjá Krónunni 
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samanborið við samkeppnisaðilann, Bónus. Neytendur tengja vörumerkið við birtu, opið 

rými, gott úrval, skipulag og snyrtileika. Neytendum virðist þó þykja Krónan vera dýrari en 

Bónus. Hagnýtt gildi fyrir Krónuna er að vita að karlar hafa litla vörumerkjavitund fyrir 

Krónunni. Enginn karlmaður sem lokið hefur grunnnámi í háskóla svaraði Krónan og eru það 

því upplýsingar sem stjórnendur Krónunnar geta unnið með. Það sem stjórnendur Krónunnar 

gætu unnið betur að er að auka vörumerkjavitund neytenda þar sem mun fleiri hugsuðu til 

Bónuss þegar hugsað var um vörumerki lágvöruverðsverslana. Stjórnendur Krónunnar gætu 

einnig reynt að koma þeim skilaboðum betur inn í hug neytenda að Krónan sé ódýr verslun. 

Bæði Martin Collins aðferðin og hugarkortin gefa til kynna að Krónan sé dýrari verslun 

samanborið við Bónus. 

5.3 Hagnýtt gildi fyrir 66°Norður 

Gagnlegar upplýsingar fyrir stjórnendur 66°Norður eru að neytendur tengja vörumerkið við 

gæði en þó hafa neytendur sterkari tengingu varðandi gæði til Cintamani. Í auglýsingum 

66°Norður er lögð áhersla á íslenska náttúru. Hugarkort 66°Norður sýnir það að neytendur 

tengja 66°Norður við Ísland og íslenska náttúru sem sýnir það að skilaboð auglýsinga 

66°Norður skila sér inn í hug neytenda. Vörumerki 66°Norður var mikið tengt við dýrt 

vörumerki bæði í vörumerkjarýni Martin Collins og í hugarkortinu. Samkeppnisaðili 

66°Norður, Cintamani kom betur út varðandi kröfur, en þó velja neytendur 66°Norður þegar 

þeir gera vel við sig og tengja vörumerkið við leiðtoga á markaði útivistarfatnaðar. Lítil 

tenging var við vöruúrval og neytendum finnast þeir ekki fá mikið fyrir peninginn þegar þeir 

kaupa vörumerkið. Vörumerkið skoraði ekki hátt í ímynd, trausti né góðri reynslu neytenda 

samanborið við vörumerki Cintamani. Þessar upplýsingar gætu nýst 66°Norður. Hagnýtt gildi 

66°Norður er einnig að vita að vörumerkjavitund er nokkuð jöfn meðal karla og kvenna. 

Grunnskólamenntaðar konur voru þó ekki með eins mikla vörumerkjavitund og 

grunnskólamenntaðir karlar 

5.4 Hagnýtt gildi fyrir Cintamani 

Gagnlegar upplýsingar fyrir stjórnendur Cintamani eru að neytendur tengja vörumerkið við flotta liti 

og flíspeysur. Mikil áhersla er lögð á liti í staðfærslu Cintamani sem virðist skila sér til neytenda. 

Neytendur telja að Cintamani sé vörumerki fyrir þá sem gera kröfur og telja það nokkuð dýrt. 

Vörumerkið hefur góða ímynd en þó eru færri sem eru tilbúnir að borga hærra verð fyrir vörumerkið 

miðað við vörumerki 66°Norður. Cintamani er ekki vörumerki sem neytendur telja vera leiðtoga á 
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markaði útivistafatnaðar. Neytendur telja Cintamani þó hafa breiðara vöruúrval en 66°Norður. Lítil 

tenging var milli neytenda varðandi traust og góðrar reynslu.  

Hagnýtt gildi fyrir Cintamani er að sjá hvað karlar með grunnskólamenntun voru með áberandi litla 

vitund um vörumerkja hlutfall og flestir úr þeim menntunarhópi völdu 66°Norður.  

6 Lokaorð 

Markmiði rannsóknarinnar var náð. Það var munur á viðhorfi, ímynd og vörumerkjavitund til 

vörumerkja lágvöruverðsverslana og vörumerkja útivistarfatnaðar. Eins og komið hefur fram 

lá helsti munurinn í því að vörumerki útivistarfatnaðar voru frekar tengd við gæði, kröfur og 

hátt verð en vörumerki lágvöruverðsverslana voru frekar tengd við lágt verð, góða ímynd, 

peningana virði, traust, breitt vöruúrval og góða reynslu. Áhugavert var að sjá að vörumerki 

útivistarfatnaðar, 66°Norður og Cintamani voru þau vörumerki sem neytendur kaupa þegar 

þeir gera vel við sig og eru tilbúnir að borga meira fyrir vöruna en hafa þó ekki góða reynslu 

né traust af vörumerkjunum tveimur. Það er því áhugavert að velta því fyrir sér hvernig vara 

getur verið gæðavara, fyrir fólk með kröfur og hún er keypt þegar neytendur vilja gera vel við 

sig en þó eru ekki tengingar til trausts né góðrar reynslu. Eðlilegt væri að álykta að ef 

neytendur hafa slæma reynslu af vörumerki væru þeir ekki tilbúnir að borga hátt verð fyrir 

það. Möguleg útskýring á þessu gæti verið að neytendur geri meiri kröfur til vörumerkja 

útivistarfatnaðar þegar kemur að kaupum þar sem það á líklega ekki jafn oft í viðskiptum við 

þau eins og vörumerki lágvöruverðsverslana. Önnur ástæða gæti verið sú að neytendur muna 

líklega betur eftir viðskiptum sínum við verslanir útivistafatnaðar þar sem það hafði líklega 

væntingar sem stóðust ekki, hvort sem það var til vörumerkisins, þjónustunnar eða annað. 

Ef niðurstöður vörumerkjarýni Martin Collins yfir vörumerki útivistarfatnaðar eru borin 

saman má sjá athyglisvert munstur. Cintamani er talið selja meiri gæðavöru, er frekar fyrir þá 

sem hafa kröfur, er ekki eins dýrt, neytendur fá meira fyrir peninginn, hefur betri ímynd, fólk 

treystir því betur, fólk hefur betri reynslu og vöruúrvalið er meira. Þrátt fyrir að Cintamani 

skori hærra en 66°Norður í öllum þessum atriðum virðast neytendur vera tilbúnir að borga 

hærra verð fyrir 66°Norður, velja það frekar þegar á að gera vel við sig og telja það leiðandi á 

markaði. Velta má fyrir sér hver ástæða þess sé, hún gæti til dæmis verið auglýsingar 

66°Norður en þær má finna á mörgum stöðum á Íslandi eins og flestum 

strætisvagnabiðstöðum, á flugvöllum og fleiri stöðum. Önnur ástæða gæti líka verið sú að 

66°Norður er virkast af þessum fjórum vörumerkjum sem tekin voru fyrir í þessari rannsókn 

á samfélagsmiðlum. 66°Norður nýtir sér flesta samfélagsmiðla og hefur verið meira í fréttum 
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heldur en samkeppnisaðili þeirra, Cintamani. Annað sem var áhugavert var að sjá hversu hátt 

svarahlutfall vörumerkið Bónus var með þegar þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir um 

vörumerki lágvöruverðsverslana, en Bónus var með 62,4% svarhlutfall. Krónan var þar á eftir 

með aðeins 11,01% svarhlutfall. Athyglisvert var að sjá að enginn karlmaður sem hafði lokið 

grunnnámi í háskóla hugsaði til Krónunnar og karlmenn sem höfðu lokið grunnnámi í 

háskóla hugsuðu einungis um vörumerkið Bónus. Þegar þátttakendur voru spurðir út í 

vörumerki útivistarfatnaðar var 66°Norður með 45,87% svarhlutfall en Cintamani með 

16,97% svarhlutfall. Karlar sem hafa lokið grunnskólamenntun virtust vera meira fyrir 

vörumerki 66°Norður en konur sem höfðu lokið grunnskólamenntun voru meira fyrir 

Cintamani.  

 

7 Umræða 

Í rannsókn þessari hefur verið farið ítarlega í umfjöllun vörumerkja, staðfærslu vörumerkja, 

vörumerkjarýni Martin Collins, vörumerkjavitund, vörumerkjavirði og ímynd vörumerkja. 

Eins og áður hefur komið fram er vörumerki vara auk þess virðis sem aðgreinir hana frá 

öðrum vörum sem hannaðar eru til sömu notkunar (Keller, Apéria og Georgson, 2008). Það 

er einmitt þetta aukið virði sem hefur áhrif á þá upplifun sem neytendur hafa af vörumerkjum 

eins og má sjá í niðurstöðum þessarar könnunar. Vörumerki útivistarfatnaðar, 66°Norður og 

Cintamani, bjóða upp á sömu tegundir af vörum en þó upplifa neytendur vörumerkin ekki 

eins. Það er þetta aukið virði sem breytir upplifuninni af vörumerkjunum. Í vörumerkjarýni 

Martin Collins var vörumerki Cintamani til dæmis oftar tengt við gæði, góða ímynd og kröfur 

frekar en vörumerki 66°Norður. Það sama má segja um vörumerki lágvöruverðsverslana. 

Bónus og Krónan bjóða upp á sömu tegundir af vörum en neytendur upplifa vörumerkin ekki 

eins. Krónan var oftar tengd við breiðara vöruúrval en Bónus var oftar tengd við lægra verð.  

Það virðist vera að staðfærsla vörumerkjanna fjögurra skili sér ágætlega inn í huga neytenda 

og eru vörumerkin fjögur ofarlega í huga neytenda. Vörumerkjavitund þeirra er þó að skila 

sér misvel. Eins og áður hefur komið fram er staðfærsla verkfæri til þess að koma skilaboðum 

vörumerkja rétt til skila og inn í hug neytenda (Keller og Lehmann, 2006). 

Með aðferð Martin Collins á vörumerkjarýni sem framkvæmt var, gætu niðurstöður hjálpað 

stjórnendum vörumerkjanna fjögurra að bera kennsl á uppsprettur vörumerkjavirðis. Með 

vörumerkjarýni er vörumerkjavitund og vörumerkjaímynd neytenda skoðuð (Keller, Apéria 

og Georgson, 2008). 
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Þátttakendum rannsóknarinnar þóttu vörumerki útivistarfatnaðar standa fyrir gæði, vera fyrir 

fólk með kröfur, þeir keyptu vöruna þegar þeir vildu gera vel við sig og voru tilbúnari til þess 

að borga hærra verð fyrir vöruna. Þó voru engar tengingar til trausts né góðrar reynslu. Það 

sem gæti líklega orsakað þetta er það að neytendur geri meiri kröfur til vörumerkja 

útivistarfatnaðar. Vörumerki lágvöruverðsverslana standa fyrir lítil gæði og lágt verð en 

vörumerki útivistarfatnaðar standa fyrir gæði. Því gæti verið erfiðara fyrir vörumerki 

útivistarfatnaðar að standast væntingar neytenda og auðveldara fyrir vörumerkin að bregðast 

þeim frekar en vörumerki lágvöruverðsverslana.  

 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á það að munur væri á viðhorfi, ímynd og 

vörumerkjavitund til vörumerkja lágvöruverðsverslana og vörumerkja útivistarfatnaðar. Það 

sem kom þó rannsakendum á óvart voru niðurstöður rannsóknartilgátu 2.  Áður en tilgátan 

var lögð fram var talið að verulegur munur væri á milli kynja en sú var ekki raunin. 

Niðurstöður sýndu að ekki var tölfræðilega marktækur munur á vörumerkjavitund 

vörumerkja lágvöruverðsverslana eftir kyni. Helsti munurinn var sá að vörumerki 

útivistarfatnaðar voru frekar tengd við gæði, kröfur og hátt verð en vörumerki 

lágvöruverðsverslananna voru frekar tengd við lágt verð, góða ímynd, mikið fyrir peninginn, 

traust, breitt vöruúrval og góða reynslu. 

 

Þar sem ekki var hægt að fá upplýsingar frá stjórnendum vörumerkjanna fjögurra nema frá 

stjórnendum Cintamani, fannst rannsakendum áhugavert að finna allt það efni sem 

skipulagsheildirnar hafa sent frá sér og einnig fréttir sem fjalla um þessi tilteknu vörumerki. 

Þegar hugarkortin voru hönnuð komu allskyns lýsingarorð um vörumerkin sem rannsakendur 

ýmist könnuðust við, þekktu til eða höfðu ekki séð áður og sáu ekki hvernig þau lýsingarorð 

tengdust vörumerkjunum. Þegar fréttarmiðlar voru skoðaðir komu mörg af þessum 

lýsingarorðum í ljós eins og til dæmis að snákur hafi fundist í Krónunni. Áhugavert var að 

safna upplýsingum um vörumerkin frá ýmsum stöðum og koma þeim saman í eina heild og fá 

yfirsýn yfir viðhorf og vörumerkjavitund neytenda til þessara fjögurra vörumerkja.  
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Viðauki 

Viðauki A 

Spurningalisti 1 

Kæri þátttakandi 

 

Könnun þessi er hluti af BSc verkefni tveggja nemenda við Háskóla Reykjavíkur og snýr að 

viðhorfi, ímynd og vörumerkjavitund einstaklinga til ólíkra vörumerkja. Könnunin ætti aðeins 

að taka um tvær til þrjár mínútur. Athugið að ekki er hægt að rekja svör til þátttakenda. 

 

1. Þegar þú hugsar um lágvöruverðsverslun, hvaða vörumerki dettur þér í hug? 

 

2. Þegar þú hugsar um útivistarfatnað, hvaða vörumerki dettur þér í hug? 

 

3. Hér á eftir eru settar fram tólf fullyrðingar. Vinsamlegast hakaðu við þau vörumerki sem 

þér finnst fullyrðingarnar eiga við um. (Hér má haka við fleiri en einn valkost). 
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Fullyrðingar Bónus Krónan 66°Norður Cintamani 

Vörumerkið selur gæða vöru         

Vörumerkið er frumkvöðull         

Vörumerkið er fyrir þá sem gera kröfur         

Vörumerkið er dýrt         

Vörumerkið er ódýrt         

Vörumerkið hefur góða ímynd         

Ég er tilbuin/n að borga hærra verð fyrir vörumerkið         

Ég fæ mikið fyrir peninginn þegar ég kaupi vörumerkið         

Þegar ég geri vel við mig þá vel ég vörumerkið         

Vörumerkið stendur fyrir gæði         

Vörumerkið er leiðtogi á markaði         

Vörumerkið er Íslenskt         

Vörumerkið er með breitt vöruúrval         

Ég treysti vörum undir þessu vörumerki         

Ég hef góða reynslu af þessu vörumerki         

 

 

4. Hvert er kyn þitt? 

� Karl 

� Kona 
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5. Hver er aldur þinn? 

� Yngri en 20 ára 

� 20-35 ára 

� 36-51 ára 

� 52-67 ára 

� 68-83 ára 

� Eldri en 83 ára 

 

3. Hvaða menntun hefur þú lokið? 

(Vinsamlegast hakaðu við hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið) 

� Grunnskólamenntun 

� Framhaldsskólamenntun 

� Grunnnám í Háskóla 

� Framhaldsmenntun á háskólastigi (MA/MS/MBA/PHD). 

 

Takk fyrir þáttökuna ! 
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Viðauki B 

Spurningalisti 2 

1. Þegar þú heyrir vörumerkið Bónus nefnt, hvað hugsar þú um? 

_______________________________________________________ 

2. Þegar þú heyrir vörumerkið Krónan nefnt, hvað hugsar þú um? 

_______________________________________________________ 

3. Þegar þú heyrir vörumerkið 66°Norður nefnt, hvað hugsar þú um? 

_______________________________________________________ 

4. Þegar þú heyrir vörumerkið Cintamani nefnt, hvað hugsar þú um? 

_______________________________________________________ 

 

5. Hvert er kyn þitt? 

� Karl 

� Kona 

 

6. Hver er aldur þinn? 

� Yngri en 20 ára 

� 20-35 ára 

� 36-51 ára 

� 52-67 ára 

� 68-83 ára 

� Eldri en 83 ára 
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Viðauki C 

Útreikningur Martin Collins 

Hér má sjá nánari útreikning á vörumerkjarýni eftir aðferð Martin Collins. Ekki var pláss 

fyrir fullt heiti vörumerkjanna svo B stendur fyrir vörumerkið Bónus, K stendur fyrir 

vörumerkið Krónuna, 66 stendur fyrir vörumerkið 66°Norður og C stendur fyrir vörumerkið 

Cintamani 

1. Skref: Svör talin saman. 

Hér má sjá tölur yfir fjölda þátttakenda sem tendu fullyrðingarnar við vörumerkin fjögur. 

Fullyrðingar B K 66 C 

Vörumerkið selur gæða vöru 45 71 197 168 

Vörumerkið er fyrir þá sem gera kröfur 17 24 195 167 

Vörumerkið er dýrt 0 2 213 156 

Vörumerkið er ódýrt 202 156 4 11 

Vörumerkið hefur góða ímynd 98 103 185 158 

Ég er tilbuin/n að borga hærra verð fyrir vörumerkið 3 17 124 74 

Ég fæ mikið fyrir peninginn þegar ég kaupi vörumerkið 116 90 74 57 

Þegar ég geri vel við mig þá vel ég vörumerkið 8 21 161 91 

Vörumerkið stendur fyrir gæði 14 18 184 144 

Vörumerkið er leiðtogi á markaði 111 26 173 56 

Vörumerkið er með breitt vöruúrval 138 148 95 69 

Ég treysti þessu vörumerki 92 94 176 126 

Ég hef góða reynslu af þessu vörumerki 124 115 159 106 
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2. Skref: Meðaltal reiknað út. 

Meðaltal fyrir hverja fullyrðingu  og hvert vörumerki var reiknað út. 

Fullyrðingar B K 66 C 

Meðal-

tal 

Sam-

tals 

Vörumerkið selur gæða vöru 45 71 197 168 120.3 481 

Vörumerkið er fyrir þá sem gera kröfur 17 24 195 167 100.8 403 

Vörumerkið er dýrt 0 2 213 156 92.8 371 

Vörumerkið er ódýrt 202 156 4 11 93.3 373 

Vörumerkið hefur góða ímynd 98 103 185 158 136.0 544 

Ég er tilbuin/n að borga hærra verð fyrir 

vörumerkið 3 17 124 74 54.5 218 

Ég fæ mikið fyrir peninginn þegar ég 

kaupi vörumerkið 116 90 74 57 84.3 337 

Þegar ég geri vel við mig þá vel ég 

vörumerkið 8 21 161 91 70.3 281 

Vörumerkið stendur fyrir gæði 14 18 184 144 90.0 360 

Vörumerkið er leiðtogi á markaði 111 26 173 56 91.5 366 

Vörumerkið er með breitt vöruúrval 138 148 95 69 112.5 450 

Ég treysti þessu vörumerki 92 94 176 126 122.0 488 

Ég hef góða reynslu af þessu vörumerki 124 115 159 106 126.0 504 

Meðaltal 74.5 68.1 149.2 106.4 99.5   
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3. Skref: Hrátt skor var reiknað út. 

Svör fyrir hvert vörumerki og hverja fullyrðingu og eru sett upp sem hlutfall af fjölda svara. 

Til þess að fá út hrátt eru svör fyrir hvert vörumerki margfaldað við samtals svör, og fengust 

þær tölur sem er að sjá hér í töflunni að neðan. 

Fullyrðingar 

B- 

hrátt 

K- 

hrátt 

66- 

hrátt 

C-

hrátt 

Hrátt 

meðaltal 

Vörumerkið selur gæða vöru 9.4 14.8 41.0 34.9 25.0 

Vörumerkið er fyrir þá sem gera kröfur 4.2 6.0 48.4 41.4 25.0 

Vörumerkið er dýrt 0.0 0.5 57.4 42.0 25.0 

Vörumerkið er ódýrt 54.2 41.8 1.1 2.9 25.0 

Vörumerkið hefur góða ímynd 18.0 18.9 34.0 29.0 25.0 

Ég er tilbuin/n að borga hærra verð fyrir 

vörumerkið 1.4 7.8 56.9 33.9 25.0 

Ég fæ mikið fyrir peninginn þegar ég 

kaupi vörumerkið 34.4 26.7 22.0 16.9 25.0 

Þegar ég geri vel við mig þá vel ég 

vörumerkið 2.8 7.5 57.3 32.4 25.0 

Vörumerkið stendur fyrir gæði 3.9 5.0 51.1 40.0 25.0 

Vörumerkið er leiðtogi á markaði 30.3 7.1 47.3 15.3 25.0 

Vörumerkið er með breitt vöruúrval 30.7 32.9 21.1 15.3 25.0 

Ég treysti þessu vörumerki 18.9 19.3 36.1 25.8 25.0 

Ég hef góða reynslu af þessu vörumerki 24.6 22.8 31.5 21.0 25.0 

Meðaltal 17.9 16.2 38.9 27.0 25.0 
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4. Skref: Leiðrétt skor var reiknað út. 

Leiðrétt skor = Hrátt skor - ((meðaltal fullyrðingar  x meðaltal vörumerkis)/meðaltal 

meðaltala). Þá fengust út tölurnar í töflunni hér að neðan sem eru loka tölur rýninnar.  

Fullyrðingar 

B-

leiðrétt 

K-

leiðrétt 

66- 

leiðrétt 

C-

leiðrétt 

Vörumerkið selur gæða vöru -8.5 -1.5 2.1 7.9 

Vörumerkið er fyrir þá sem gera kröfur -13.7 -10.2 9.5 14.4 

Vörumerkið er dýrt -17.9 -15.7 18.6 15.0 

Vörumerkið er ódýrt 36.3 25.6 -37.8 -24.1 

Vörumerkið hefur góða ímynd 0.1 2.7 -4.8 2.0 

Ég er tilbuin/n að borga hærra verð fyrir 

vörumerkið -16.5 -8.4 18.0 6.9 

Ég fæ mikið fyrir peninginn þegar ég kaupi 

vörumerkið 16.5 10.5 -16.9 -10.1 

Þegar ég geri vel við mig þá vel ég vörumerkið -15.1 -8.7 18.4 5.4 

Vörumerkið stendur fyrir gæði -14.0 -11.2 12.2 13.0 

Vörumerkið er leiðtogi á markaði 12.4 -9.1 8.4 -11.7 

Vörumerkið er með breitt vöruúrval 12.8 16.7 -17.8 -11.7 

Ég treysti þessu vörumerki 1.0 3.0 -2.8 -1.2 

Ég hef góða reynslu af þessu vörumerki 6.7 6.6 -7.3 -6.0 

Meðaltal 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 


