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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt í BS námi í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði 

og alþjóðaviðskipti við Háskóla Íslands og telst til 12 ECTS eininga. Leiðbeinandi minn við 

þessa ritgerð var Auður Hermannsdóttir, aðjúnkt, sem ég vil þakka kærlega fyrir allan 

þann skilning og stuðning sem hún sýndi mér við skrif ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka 

fjölskyldu minni, vinum og meðleigjanda fyrir endalausan stuðning og þolinmæði. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er ímynd M.A.C Cosmetics könnuð. Snyrtivöruiðnaðurinn hefur lengi 

verið til staðar en þó aldrei verið jafn vinsæll og í dag. Förðunarfræðingum og 

förðunarskólum fer ört fjölgandi og aukning í kaupum á snyrtivörum helst í hendur við 

þá fjölgun. Þessar staðreyndir valda því að samkeppnin á snyrtivörumarkaðnum er mikil 

og ímynd snyrtivörumerkja hefur aldrei verið jafn mikilvæg og nú. 

 M.A.C Cosmetics er gríðarlega vinsælt snyrtivörumerki um heim allan og 

vinsældir þess gera það að verkum að vörumerkið fer ekki framhjá neinum sem hefur 

áhuga á förðun. Við auglýsingar og tilraunir til að bæta ímynd sína hefur M.A.C. oft farið 

óhefðbundnar leiðir. Vörumerkið hefur því öðlast mikla virðingu á markaðnum og verið 

álitið sem viss frumkvöðull. 

Í verkefninu var bæði notast við eigindlega og megindlega rannsóknaraðferð. Til 

að ná markmiði rannsóknarinnar voru þessar aðferðir sameinaðar í eina könnun sem 

sett var á Facebook hópinn Beauty Tips, sem er einn sá stærsti á Íslandi. Helstu 

niðurstöður könnunarinnar voru að í heildina litið er ímynd M.A.C. Cosmetics jákvæð. 

Vörumerkið var almennt ofarlega í hugum flestra þátttakenda og gæði ásamt vinsældum 

M.A.C. voru helstu ástæður fyrir viðskiptum þátttakenda við vörumerkið. Í könnuninni 

voru 14 ímyndarþættir settir fram fyrir þátttakendur til að meta. M.A.C. Cosmetics kom 

best út úr gæðum og úrvali en verst út úr prófunum á dýrum og sanngjörnu verðlagi. 

Meirihluti þátttakenda svöruðu á þá leið að þeir væru jákvæðir gagnvart M.A.C. 

Cosmetics. Má því draga þá ályktun að ímynd vörumerkisins í heild sé jákvæð. 
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1  Inngangur 

Snyrtivörumarkaðurinn er spennandi markaður þar sem mikil samkeppni ríkir milli 

vörumerkja. Förðunarfræðingum fer hratt fjölgandi bæði hérlendis og erlendis svo að 

segja má að ákveðin sprengja hafi orðið á þessum tiltekna markaði. Förðunarskólum fer 

fjölgandi líkt og förðunarfræðingum og til eru förðunarskólar sem tileinka sér ákveðin 

snyrtivörumerki, sem dæmi má nefna MOOD Makeup School sem staðsettur er á Íslandi 

og notast einungis við vörur frá M.A.C. Cosmetics. 

 Vörumerkið M.A.C. Cosmetics þótti ákveðinn frumkvöðull á snyrtivöru–

markaðnum í upphafi þar sem fyrirtækið kaus að einbeita sér að litaúrvali snyrtivara á 

meðan flest önnur snyrtivörumerki einbeittu sér að húðvörum. M.A.C. hefur notið 

síaukinna vinsælda frá stofnun, bæði meðal atvinnuljósmyndara, förðunarfræðinga og 

almennings. Vörurnar frá M.A.C. þykja einstakar vegna gæða, mikils litaúrvals og 

nútímalegra pakkninga og með umtali (e. word-of-mouth) jukust vinsældir þeirra hratt. 

M.A.C. var fyrsta snyrtivörumerkið til að fjárfesta í þjálfun og menntun fyrir starfsmenn 

sína þar sem fyrirtækið vildi ná fram ákveðinni upplifun fyrir viðskiptavini sína og náði 

með því ákveðnu samkeppnisforskoti á önnur vörumerki á snyrtivörumarkaðnum (MAC 

Cosmetics, e.d.).  

Flestir eru sammála um gæði varanna frá M.A.C. Cosmetics en það á líklega 

stóran þátt í vinsældum vörumerkisins. Vörumerkið er hins vegar alls ekki vinsælt hjá 

öllum, eins og gefur að skilja, og er ástæðan hugsanlega prófun vörumerkisins á dýrum. 

M.A.C. Cosmetics kynnir vörumerkið sitt hins vegar sem ,,cruelty-free” þar sem 

vörumerkið prófar vörur sínar ekki á dýrum nema á þeim mörkuðum þar sem þeim ber 

skylda til þess (Estée Lauder Companies, e.d.). 

 Mikilvægt er fyrir vörumerki að ímynd þeirra teljist jákvæð og einnig að 

aðgreining þeirra sé skýr. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hver ímynd 

snyrtivörumerkisins M.A.C. Cosmetics er og því er eftirfarandi rannsóknarspurning sett 

fram: ,,Hver er ímynd vörumerkisins M.A.C. Cosmetics?” 

 Jákvæð ímynd vörumerkis er mikilvæg til byggja upp langvarandi samband við 

viðskiptavini ásamt því að traust sé til staðar milli viðskiptavina og vörumerkisins. Þættir 
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sem hafa áhrif á ímynd fyrirtækis eru jafn mismunandi og þeir eru margir en í heildina 

litið er ímynd samanlögð skynjun neytandans af vörumerkinu (Wilson, Zeithaml, Bitner 

og Gremler 2012). 

Í þessari ritgerð er byrjað á að fjalla um kanadíska vörumerkið M.A.C. Cosmetics 

þar sem farið er yfir sögu þess og þróun til dagsins í dag. Fræðilega hluta verkefnisins er 

skipt niður í sex hluta. Í fyrsta hlutanum eru vörumerki skoðuð í heild sinni og svo farið 

yfir vörumerkjavirði, vörumerkjaímynd og mælingar á vörumerkjaímynd. Í öðrum hluta 

er miðuð markaðsfærsla skoðuð og fjallað er um markaðshlutun, markaðsmiðun og 

staðfærslu. Í þriðja hlutanum er fjallað um aðferðafræðina og farið yfir þátttakendur, 

mælitæki og framkvæmd rannsóknarinnar. Í fjórða hlutanum er farið yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar og þeim hluta er skipt niður í þrjá; vitund og þekkingu á M.A.C. 

Cosmetics, ímyndarþætti og viðhorf gagnvart M.A.C. Cosmetics. Í fimmta og síðasta 

hlutanum eru umræður og þar er farið yfir takmarkanir rannsóknarinnar og tillögur að 

frekari rannsóknum. 
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2 M.A.C. Cosmetics 

Vörumerkið M.A.C. Cosmetics (M.A.C.: Makeup Artist Cosmetics) var stofnað árið 1984 í 

Toronto í Kanada með það að markmiði að þróa snyrtivörur sem uppfylltu faglegar þarfir 

ljósmyndara. Gæði varanna, mikið litaúrval og nútímalegar pakkningar þóttu standa 

áberandi upp úr og urðu þess valdandi að vörurnar frá M.A.C. þóttu einstakar. Á meðan 

flest önnur snyrtivörumerki einbeittu sér að húðsnyrtivörum fór M.A.C. að einblína á 

litaúrvalið í vörum sínum. Vörumerkið þótti einstakt á þann veg að því tókst að blanda 

saman götustíl við glamúr. Ein vinsælasta varan þeirra var rauður og mattur varalitur 

sem var notaður í ljósmyndatöku með stórstjörnunni Madonnu en það hafði einnig áhrif 

á byltingu M.A.C. í snyrtivöruiðnaðinum (MAC Cosmetics, e.d.). 

Til að byrja með voru viðskiptavinir fyrirtækisins einungis förðunarfræðingar, 

fyrirsætur og ljósmyndarar. Því næst bættust stílistar og ritstjórar tískutímarita í hópinn 

og loks almenningur. Vinsældir M.A.C. jukust hratt þótt fyrirtækið notaðist eingöngu við 

umtal í stað þess að nota hefðbundnar auglýsingar, prufur og gjafir með kaupum á 

vörum þeirra líkt og önnur snyrtivörufyrirtæki gerðu á þessum tíma. M.A.C. vildi ná fram 

ákveðinni upplifun fyrir viðskiptavini sína og fjárfesti því í menntun og þjálfun fyrir 

starfsmenn til að tryggja að viðskiptavinir þeirra fengju hágæðaþjónustu frá 

förðunarfræðingum sem kunnu sitt fag og gátu leiðbeint þeim við kaup á vörum sem 

hentuðu hverjum og einum (MAC Cosmetics, e.d.). 

Til að bæta ímynd fyrirtækisins fór M.A.C. einnig óhefðbundnar leiðir. Fyrirtækið 

lagði mikla áherslu á einstaklingseinkenni (e. individuality) og –tjáningu (e. self-

expression). Sú áhersla leiddi til þess að drag- og leikhústengdar vörur bættust við í 

verslunum M.A.C. og á afgreiðsluborðum þeirra í stórverslunum. Árið 1994, þegar 

alnæmi fór að breiðast út um allan heim, leituðu stofnendur M.A.C. að leiðum til að 

bregðast við þessum faraldri. Stofnendur M.A.C. fengu hvatningu frá starfsfólki sínu og 

ákváðu í kjölfar þess að búa til alnæmis-góðgerðarsamtök svo að M.A.C. AIDS Fund var 

stofnað. Þessi samtök eru til enn þann dag í dag og eru með mismunandi verkefni eins 

og Viva Glam línuna og ,,Krakkar hjálpa krökkum” kveðjukortin með hjálp frá frægum 

talsmönnum á borð við Rihanna og Miley Cyrus (MAC Cosmetics, e.d.). 



11 

Sterku tengslin sem fyrirtækið átti við viðskiptavini sína, nánu tengslin við hina 

ýmsu förðunarfræðinga, nútíma viðhorfið og fjölbreyttu verðlaunavörurnar frá M.A.C. 

vöktu mikla athygli í snyrtivöruiðnaðinum. Árið 1995 keypti fyrirtækið Estée Lauder 

hluta í M.A.C. sem hafði þau áhrif að dreifing vörumerkisins var nú orðin um allan heim. 

Stakar verslanir og afgreiðsluborð í stórverslunum á heimsmælikvarða rýmdu fyrir 

M.A.C. hjá sér á mjög stuttum tíma og með þessari útbreiðslu á vörumerkinu fóru 

teymin hjá M.A.C. að vinna baksviðs á alþjóðlegum tískusýningum (MAC Cosmetics, 

e.d.). 

Árið 1998 eignaðist Estée Lauder fyrirtækið að fullu og John Demsey varð forseti 

M.A.C. Undir forystu hans urðu tengslin milli tísku, fegurðar og menningar enn sterkari 

og varð til þess að M.A.C. varð hluti af þeirri heildarmynd. Demsey sá til þess að M.A.C. 

væri partur af virtum kvikmyndahátíðum um allan heim og að M.A.C. AIDS kostaði (e. 

sponsorship) tónleikaferðalög fyrir Viva Glam talsmenn eins og t.d. Mary J. Blige og 

Missy Elliott. Auk þess sá Demsey til þess að M.A.C. væri í samstarfi við frægt fólk eins 

og Liza Minnelli, Pamela Anderson og marga aðra til að vekja enn meiri athygli á M.A.C. 

Viva Glam og Beauty Icon prógrömmunum (MAC Cosmetics, e.d.). 

Í dag heldur M.A.C. áfram að uppfylla þarfir viðskiptavina sinna. Stöðug þróun á 

sér stað á bæði núverandi og nýjum vöruflokkum og allir þeir flokkar verða til vegna 

eftirspurnar frá förðunarfræðingum sem eru í raun sendiherrar M.A.C. Vöxtur 

starfseminnar á heimsvísu er jafn mikilvægur og þátttaka fyrirtækisins í fjáröflunum. 

Fyrir utan skuldbindingu M.A.C. við M.A.C. AIDS Fund, sem er í raun hjarta og sál M.A.C., 

þá er stefna fyrirtækisins að sleppt sé við prófanir á dýrum ef mögulega er hægt að 

komast hjá því (MAC Cosmetics, e.d.). 



12 

3 Vörumerki 

Vörumerki (e. brand) er nafn, hugtak, tákn, hönnun, merki eða allir þessir þættir 

samanlagt sem einkenna vörur eða þjónustu og aðgreina frá samkeppnisaðilum (Keller, 

Apéria og Georgson, 2008). Vörumerki með hátt vörumerkjavirði (e. brand equity) er 

talið öflugt og með meiri vörumerkjatryggð þar sem vörumerkjavirði eykur virði 

vörumerkis í huga neytenda. Annar mikilvægur eiginleiki vörumerkis er ímynd þess og 

staða sem veltur á skynjun neytandans á vörumerkinu (Wilson o.fl., 2012). 

Vörumerki verður til og þar með verða einkenni vörumerkisins einnig til, þ.e. 

litirnir, kennimerkið (e. logo), slagorðið o.s.frv. Allt hefur þetta áhrif á ímyndina sem 

verður til í kjölfarið og þróast að lokum sem persónuleiki vörumerkisins. Þegar þetta ferli 

á sér stað, þ.e. þegar ímyndin og persónuleikinn eru að skapast, hefur það áhrif á 

neytendurna en þá myndast ákveðinn ávinningur sem neytendur upplifa. Allt þetta 

hefur áhrif á stefnu og verðlagningu vörumerkisins (Wilson o.fl., 2012). Einkenni 

vörumerkis geta verið alls konar; nafnið, kennimerkið, litirnir, varan sjálf og þjónustan í 

kringum vöruna. Einkennið ásamt ímyndinni er eitt það fyrsta sem stjórnendur fyrirtækis 

þurfa að veita athygli. Einkennin verða að ímyndinni en að sjálfsögðu gerist þetta ferli 

ekki á einni nóttu (Þórður Sverrisson, aðjúnkt hjá Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, 

munnleg heimild, 27. nóvember 2014). 

Hlutverk vörumerkis er að auðkenna vöru eða þjónustu og aðgreina hana þannig 

frá vörum eða þjónustu samkeppnisaðila. Aðgreiningin miðar að því að auka virði í 

hugum neytenda, skapa sérstöðu, svo að viðskiptavinurinn skynji vöru eða þjónustu sem 

betri en samskonar vara eða þjónusta. Ef viðkomandi viðskiptavinur trúir því að svo sé 

er hann margfalt líklegri til þess að kaupa þá vöru eða þjónustu (Friðrik Eysteinsson, 

2003). Mikilvægt er að einblína ekki einungis á það sem aðgreinir vörumerkið heldur líka 

að finna jafnvægi á milli þess og þeirra þátta sem vörumerkið á sameiginlegt með 

keppinautunum. Aðgreiningarþættir þurfa að vera mikilvægir í huga markhópsins þar 

sem þeir gera vörumerkið einstakt. Samkeppnisaðilar vörumerkisins búa ekki yfir 

þessum tilteknu aðgreiningarþáttum og eiga því erfitt með að ná sömu stöðu á markaði 

(Keller, Apéria og Georgson, 2008).  
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Samkeppni stafar af staðkvæmdarvörum vörumerkis, þ.e. sumir neytendur 

skipta yfir í annað vörumerki ef vörumerkið sem þeir kusu fyrst er uppselt eða af 

einhverjum ástæðum ekki í boði. Framleiðandi vörumerkisins sem er uppselt eða ekki í 

boði á þá á hættu að missa sölu því neytendur kaupa hugsanlega 

samkeppnisvörumerkið í staðinn. Af þeim sökum hefur hver framleiðandi hvata til að 

eiga góðan lager af sínu vörumerki til að fullnægja eftirspurn viðskiptavina og einnig til 

að fullnægja eftirspurninni sem gæti myndast ef samkeppnisvörumerkið selst upp 

(Mishra og Raghunathan, 2004). 

 Vörumerkjatryggð (e. brand loyalty) er mjög mikilvæg þegar kemur að 

samkeppni. Að hve miklu leyti neytendur eru staðráðnir í að kaupa vörur eða þjónustu 

frá tilteknu vörumerki veltur á nokkrum þáttum; kostnaðurinn við að skipta um 

vörumerki (skiptikostnaður), framboð á staðkvæmdarvörum, félagsleg tengsl við 

fyrirtækið, skynjuð áhætta við kaupin og ánægja sem neytandi öðlaðist við kaup í 

fortíðinni. Ef vörumerki skorar hátt í þessum fyrrnefndu þáttum hjá neytendum eru þeir 

líklegri til að velja þetta tiltekna vörumerki fram yfir önnur og þar með mynda tengsl við 

vörumerkið sem leiðir til vörumerkjatryggðar (Wilson o.fl., 2012). 

Í raun má færa rök fyrir því að allar snyrtivöruverslanir og –merki séu beinir 

samkeppnisaðilar við M.A.C. því að í grunninn selja þær mjög sambærilegar vörur. 

Munurinn liggur fyrst og fremst í formi verðlags, úrvals og ímyndar. Dæmi um 

samkeppnisaðila M.A.C. á Íslandi eru Makeup Store og Inglot þar sem þær verslanir 

líkjast M.A.C. að því leytinu til að þær hafa einnig sér verslun undir sitt vörumerki. Þegar 

litið er yfir allt markaðslandslagið má jafnframt telja til The Body Shop, Hagkaup, Bónus, 

10-11 og aðrar verslanir og vefsíður sem selja snyrtivörur af ýmsum toga.  

3.1 Vörumerkjavirði 
Vörumerkjavirði er í raun aukið virði sem tiltekið vörumerki gefur vöru í huga neytanda. 

Þættir sem vörumerkjavirði byggist á er hægt að flokka á eftirfarandi hátt: 

1. Vörumerkjatryggð 

2. Nafnavitund (e. name awareness) 

3. Skynjuð gæði (e. perceived quality) 

4. Hugrenningatengsl (e. brand associations) 
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5. Aðrar óáþreifanlegar eignir vörumerkis (e. proprietary brand assets) 

Á mynd 1 er hugtakið vörumerkjavirði sýnt með líkani og einnig hvernig vörumerkjavirði 

er byggt á ofangreindum flokkum. Myndin sýnir einnig hvernig þessir þættir leiða til 

áhrifa á annars vegar viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði og hins vegar 

vörumerkjatryggð, framlegð, vörumerkjaviðbætur (e. brand extensions), 

samkeppnisforskot, samningsstöðu (e. trade leverage) og skilvirkni og árangur 

markaðsáætlunarinnar í heild sinni (Aaker, 2009). 

 

Mynd 1. Vörumerkjavirði (Aaker, 2009). 

Vörumerkjavirði lýsir virði þess að eiga vel þekkt vörumerki. Í einföldu máli byggir 

það á þeirri hugmyndafræði að vara seljist betur ef hún siglir undir þekktu flaggi en ef 

hún væri minna þekkt, þó að um nákvæmlega sömu vöru sé að ræða. Ástæða þess er sú 

að neytendur standa í þeirri trú að þekkt vörumerki leiði af sér betri vöru en minna 

þekkt vörumerki svo að vörumerkjavirði verður því til með vitneskju neytenda (Þórður 

Sverrisson, 2014). 

Viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði mælir dýpt á sækni vörumerkis meðal 

viðskiptavina, þ.e. hversu mikið neytendur sæki í og vilji kaupa tiltekið vörumerki. 
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Peningalegt virði vörumerkis endurspeglar ekki bara dýpt á sækninni heldur einnig 

dreifingu (e. reach) vörumerkisins. Stærri vörumerki geta oft verið meira virði 

peningalega séð heldur en smærri vörumerki, jafnvel þótt þau síðarnefndu hafi meira 

vörumerkjavirði í raun (Þórður Sverrisson, 2014). 

Vörumerkjavirðis-pýramídinn er líkan sem getur hjálpað fyrirtækjum að fá 

aukinn skilning á  hversu sterk tengslin eru á milli neytandans og vörumerkisins. Neðsta 

stig pýramídans sýnir stöðu þar sem neytandinn sér vörumerkið og þekkir það en það 

leiðir til þess að viðkomandi myndar sér skoðun á vörumerkinu, þ.e. upplifun fer að eiga 

sér stað og þannig verður ímyndin til. Neytandinn meðtekur viðbrögð sín við vörunni 

eða þjónustunni frá vörumerkinu, metur þau og myndar viðhorf gagnvart vörunni eða 

þjónustunni og færist þannig upp pýramídann. Efsta stig pýramídans, sem öll vörumerki 

stefna að, er að mynda þessi sterku viðskiptatengsl við viðskiptavininn og þróa þannig 

með sér ákveðna tryggð. Vörumerkjavirðis-pýramídinn er mjög rökréttur pýramídi þar 

sem hann sýnir þetta vaxandi samband sem öll vörumerki vilja þróa og skapa. Vörumerki 

vilja ekki að það sé einungis vitund til staðar á markaðnum heldur vilja þau ná þessu 

sterka viðskiptasambandi sem er í raun grunnurinn að virði vörumerkis (Keller, 2001). 

Vörumerki býr yfir svokallaðri ,,top-of-mind” vitund ef tiltekið vörumerki kemur fyrst 

upp í huga neytenda þegar þeir hugsa um ákveðinn iðnað. Þetta er eitthvað sem öll 

vörumerki sækjast eftir en, skiljanlega, fá sem ná því markmiði (Keller, 1993). 

 

Mynd 2. Vörumerkjavirðis-pýramídinn (Keller, 2001. Bls 7). 
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3.2 Vörumerkjaímynd 
Vörumerkjaímynd hefur verið skilgreind sem tilfinning neytanda fyrir vörumerki, skynjun 

hans á því og þessi tilfinning er samsett úr þeim hugrenningartengslum sem neytandinn 

geymir í minni sér (Keller, 1993). Ímyndin er ekki einhliða heldur margslungin og tengist 

allt frá stjórn og rekstri fyrirtækisins til persónulegrar reynslu hvers og eins af 

viðskiptum við vörumerki (Þórður Sverrisson, 2014). Þó vörumerkjaímynd hafi verið 

skilgreind með ýmsu móti þá eiga þær það allar sameiginlegt að litið er á ímyndina sem 

heildarskynjun neytenda á tilteknu vörumerki (Dobni og Zinkhan, 1990; Aaker, 1996). 

Vörumerkjaímynd hefur aðallega áhrif á skynjun neytandans á gæðum 

vörumerkisins en rannsóknir hafa leitt í ljós að vörumerkjaímynd geti einnig haft áhrif á 

val viðskiptavina (Andreassen og Lindestad, 1998). Jákvæð og sterk vörumerkjaímynd 

skapar samkeppnisforskot á markaði, bætir orðspor og eykur trúverðugleika vörumerkis 

(Latif o.fl., 2014). Jákvæð vörumerkjaímynd er búin til með markaðssetningu sem tengir 

ákveðna sterka, hagstæða og einstaka eiginleika við vörumerkið í minni neytenda sem 

aðgreinir það síðan frá samkeppninni (Keller, 1998). Sterkir þættir varðandi vörumerki 

eru félagslega og tilfinningalega tengingin sem viðskiptavinir mynda við vörumerkið. 

Fyrirtæki vinna alltaf, og oftast ómeðvitað, með tilfinningar. Tilfinningar hafa áhrif á það 

sem við gerum og sem neytendur reynum við að lágmarka áhættu. Ef traust á vörumerki 

er til staðar þá treysta neytendur og ætlast til að vörumerkið standi við ákveðna hluti, 

eins og t.d. að varan virki eins og lofað er (Þórður Sverrisson, 2014). 

Fyrirtæki reyna eftir bestu getu að móta stefnumótandi áætlun fyrir vörumerki 

sitt til að þróa, viðhalda og stjórna ímynd þess. Þessi tiltekna stefnumótandi áætlun 

hjálpar fyrirtækjum, hvort sem þau eru með nýtt vörumerki á markaði eða núverandi 

vöru, að vinna ákveðið að því að útfæra og efla ímynd vörumerkisins og byggja þannig 

upp persónuleika fyrir vörumerkið. Stefnumarkandi sjónarhorn af þessu tagi gerir 

fyrirtækjum kleift að skipuleggja útfærslu og styrkingu vörumerkis og undirbýr 

vörumerkið þ.a.l. betur fyrir samkeppnina sem bíður þess á markaðnum. Hugtakið virkar 

eins og verkefni sem hvetur fyrirtækið til að hugsa um víðtækari þarfir neytenda. 

Fyrirtæki getur samkvæmt stefnumótandi áætlun mótað ímyndina á þann hátt að hún 

sé í samræmi við þekkinguna sem viðskiptavinir hafa nú þegar aflað sér um vörumerkið, 

og skapað þannig ákveðna skilvirkni í að viðhalda og stjórna ímyndinni og á sama tíma 

lengja líftíma vörumerkisins (Park o.fl., 1986). 
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Líta ætti á vörumerki sem langtímafjárfestingu sem er í stöðugu þróunarferli til 

að tryggja samkeppnisforskot til lengri tíma. Stjórnun vörumerkjaímyndar er ferli sem 

felst í að velja vörumerki og þá kynna, útfæra og efla ímynd þess með tímanum. Á 

byrjunarstiginu í þessu ferli eru notaðir þættir samvals söluráða (e. marketing mix) til að 

stjórna ímyndinni. Bæði markaðir og þarfir neytenda eru stöðugt að breytast og því er 

útfærsla vörumerkis mjög mikilvæg. Með staðfærslutækni (e. strategic plan) geta 

stjórnendur kynnt ímynd sína sem stöðuga en jafnframt spennandi og aðgreint sig frá 

samkeppni vörumerkisins. Ef vel tekst til og ímynd vörumerkisins er orðin sterk, getur 

hún orðið enn sterkari með viðbótar- eða jafnvel nýjum vörum. Árangursrík þróun 

upphaflegs vörumerkis getur á þennan hátt haft varanleg áhrif á bæði líftíma 

vörumerkisins og á aðrar vörur sem fyrirtækið framleiðir. Ímynd hinna varanna getur 

einnig styrkt útfærða vörumerkið. Þessar vörur stuðla einnig að myndun og styrkingu 

ímyndar fyrirtækisins og/eða vörulínunnar í heild sinni. Samlegðaráhrif eru því greinilega 

til staðar í stjórnun vörumerkjaímyndar (Park o.fl., 1986). 

Meðal þess sem tengist ímynd vörumerkisins M.A.C. er úrval og ágæti þjónustu, 

gæði og framúrskarandi snyrtivörur. Umtal er stór áhrifaþáttur hjá M.A.C. þar sem 

M.A.C. hefur ekki lagt mikinn kostnað í auglýsingar heldur frekar treyst á umtal frá 

viðskiptavinum sínum (MAC Cosmetics, e.d.). Í sameiningu mynda allir ímyndaþættir 

M.A.C. ímynd í huga viðskiptavinar. Þótt fyrirtækið geri allt sem í sínu valdi stendur til 

þess að stuðla að jákvæðri ímynd er það að lokum í höndum hvers og eins að túlka og 

meta þessi atriði og mynda sér persónulega skoðun á vörumerkinu. 

3.2.1 Mælingar á vörumerkjaímynd 

Helstu verkfæri og aðferðir sem notaðar eru til að mæla vörumerkjaímynd eru 

eftirfarandi: Q-Sort, Náttúruleg flokkun (e. Natural Grouping), Kelly Repertory Grid, 

Laddering, Ávinningskeðjan (e. Benefit Chain), Áætlunartækni (e. Projective Techniques), 

Persónuleiki vörumerkis (e. Brand Personality) og Frásögn vörumerkis (e. Brand 

Narration). Algengast er að rannsóknir sem snúast um hugtakið ímynd í 

ánægju/þjónustu gæðalíkönum viðskiptavina (customer satisfaction/service quality 

models) mæli ímyndina með viðhorfsmælistiku (e. attitude scale) og geri það án þess að 

taka tillit til annarra mögulegra valkosta (Cian, 2011). Notast verður við þá aðferð í 

þessu verkefni. 
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3.2.1.1 Viðhorfsmælistika 

Viðhorfsmælistikan samanstendur af yfirlýsingum hvað varðar viðhorf einstaklinga til 

ákveðins vörumerkis. Forsenda þessa mælikvarða er sú að vörumerkjaímynd telst sem 

viðhorf sem getur verið mælt með Likert mælikvarða eða merkingarandstæðukvarða (e. 

semantic differential scale) sem er mælikvarðinn sem er hvað mest notaður í 

markaðsfræði. Sá fyrrnefndi hefur eina vídd (e. onedimensional) en sá síðarnefndi 

margar (e. multidimensional). Merkingarandstæðukvarði þykir henta einstaklega vel 

þegar vörumerkjaímynd fyrirtækja er könnuð (Cian, 2011).   

3.2.1.2 Q-sort 

Q-Sort er tækni sem notast er við í hinum ýmsu greinum og getur bæði haft mismunandi 

uppbyggingu og útgáfur. Varðandi notkun þessarar tækni í mælingu á vörumerkjum er 

ávallt byrjað á að skilgreina atriði sem lýsa í smáatriðum öllum mikilvægum eiginleikum 

fyrir mat á vörumerkinu (e. brand evaluation). Yfirleitt eru eiginleikarnir á milli 30 og 60 

og er hver þeirra á sérstöku korti (e. card). Viðmælendur fá öll þessi kort og eftir 

vandlega lesningu flokka þeir kortin í áföngum, frá því sem er mest viðeigandi til þess 

sem er minnst viðeigandi. Almennt séð er dæmigerð flokkunardreifing (e. distribution 

taxonomy) þar sem nokkur kort eru öfgar en flestir liðir eru í kringum miðjuna (van Riel 

o. fl., 1998). 

3.2.1.3 Kelly Reperatory Grid 

KRG aðferðin miðar að því að fá fram hugsmíð (e. cognitive constructs) sem fólk notast 

persónulega við til að flokka heiminn. Höfundur aðferðarinnar, Kelly, heldur því fram að 

fólk skilji heiminn með því að bera saman hvert stak við andstæðu þess (þ.e. við getum 

aðeins skilið að það góða sé gott vegna þess að það slæma er til) (Cian, 2011). 

 Í markaðsfærslu er KRG notað til að fá fram þá eiginleika sem eru notaðir til að 

greina áreiti eins og t.d. vörumerki. Venjan er að þrjú vörumerki séu borin saman: Hvert 

vörumerki er skrifað á kort og viðmælendum er boðið að gefa til kynna hvaða tvö 

vörumerki eru líkari en önnur (Steenkamp og Van Trijp, 1997). Eftir hvert val eru 

viðmælendur svo spurðir ,,Hvaða einkenni valda því að þessi þrjú vörumerki séu lík eða 

ólík?”. Þar sem mikilvægir eiginleikar vörumerkjanna hafa verið ákvarðaðir er næsta 

spurning yfirleitt ,,Hvers vegna er þetta mikilvægt fyrir þig?” (Cian, 2011).  
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3.2.1.4 Projective Techniques 

Í Projective Techniques er viðmælandinn settur í aðstæður þar sem hann getur frjálslega 

túlkað og brugðist við einhverju óljósu áreiti. Þar sem það eru engin rétt eða röng svör 

getur viðmælandinn áætlað sínar eigin ómeðvituðu tilfinningar og hvatir til svara sinna 

(Donoghue, 2000) og litið framhjá félagslegum, menningarlegum og persónulegum 

hindrunum sem kunna að hefta ómeðvituð viðbrögð (Waiswol, 1995). Þessa aðferð ætti 

ekki að nota við mælingar heldur frekar afhjúpa tilfinningar, hvatningar og þetta ,,hvers 

vegna” sem mörgum neytendum þykir erfitt að móta (Donoghue, 2000). 

3.2.1.5 Brand Personality 

Í rannsóknum varðandi hegðun neytenda hefur persónuleiki vörumerkisins mikið verið í 

kastljósinu, þ.e. mannlegu eiginleikarnir sem tengjast vörumerkinu og bæði aðgreina og 

auka merkingu vörumerkisins fyrir neytandanum (Aaker, 1997). Þó sumir reyni að 

útskýra muninn á persónuleika vörumerkis og vörumerkjaímyndinni sjálfri er enn mikil 

tvíræðni viðvarandi vegna nokkurra mismunandi fræðilegra skýringa á þessum tveimur 

smíðum (e. constructs) og skorturinn á reynslurannsóknum (e. empirical studies) 

(Patterson, 1999).  

 Eitt mest notaða  verkfærið  við mælingar á persónuleika vörumerkis er 

mælikvarði Aakers á persónuleika vörumerkis (Aaker, 1997; Eisend og Langer, 2007). 

Aaker mælikvarðinn á persónuleika vörumerkis samanstendur af fimm þáttum sem eru: 

Einlægni, spenna, hæfni, fágun og hrjúfleiki (Cian, 2011). 
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4 Miðuð markaðsfærsla 

Í markaðsfærslu er mikilvægt að fyrirtæki afmarki sinn markhóp þar sem erfitt er að ná 

til allra neytenda á markaði. Aðferðin sem hjálpar fyrirtækjum að ná þessari afmörkun 

kallast miðuð markaðsfærsla (e. target marketing) (Kotler og Armstrong, 2010). 

 Ein fyrsta ákvörðun fyrirtækja er að ákveða hvaða hópi það ætlar að þjóna en 

það gerir það með því að skipta markaðnum í hluta og ákveða í kjölfarið hvaða hluta 

fyrirtækið vill einbeita sér að (Kotler og Armstrong, 2010). Þegar fyrirtæki markaðssetja 

sig verða þau að setja sig í spor hvers og eins. Ef stjórnendur vita ekki hver 

markhópurinn er, er eins og þeir séu að skjóta af haglabyssu út í loftið. Áhersla ætti að 

vera lögð á að þjóna þörfum eins eða tveggja hópa mjög vel, frekar en að reyna að vera 

,,allt fyrir alla” (Þórður Sverrisson, 2014). 

 Miðuð markaðsfærsla skiptist í þrjú skref sem eru markaðshlutun (e. 

segmentation), markaðsmiðun (e. targeting) og staðfærsla (e. positioning) (Blythe, 

2012). 

4.1 Markaðshlutun 
Notast er við markaðshlutun til að líta nánar á markaðinn sem stefnt er að fara á og til 

að finna leiðir til þess að brjóta hann niður í viðráðanlega hluta eða hóp viðskiptavina 

með svipuð einkenni, þ.e.a.s. markhóp. Markaðshlutunin sýnir síðan hvaða hluta 

markaðarins fyrirtækinu er fært að fara inn á (Blythe, 2012). Skilgreiningin á markhóp er 

hópur með einsleitar þarfir með tilliti til þess sem þeir eru að kaupa og mótast sá hópur 

mikið af bæði menningu og uppeldi (Wilson o.fl., 2012). Ef markaðshlutun er vel 

skilgreind mun fyrirtækið búa yfir nægum skilningi til að þróa nákvæm markaðsmarkmið 

og -stefnu til að ná þeim markmiðum með lágmarksfórnum. Fyrirtækið er þá hvorki að 

gera meira né minna en þörf krefur til að fullnægja þörfum og löngunum viðskiptavina 

sinna. Ef þetta stig á skilningi markaðshlutunar er til staðar á markaði leggur það 

traustan grunn fyrir stefnumótandi ákvarðanir. Fyrirtæki geta þá notast við 

markaðshlutun í samræmi við auðlindir sínar, markmið og óskastöðu á markaði (Blythe, 

2012). 
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 Hægt er að hluta markaði niður með breytum, ýmist lýðfræðilegum breytum eða 

atferlisbreytum. Lýðfræðilegar breytur eru t.d. kyn, aldur, þjóðerni, menntun, tekjur og 

trúarbrögð en atferlisbreytur eru t.d. kauphegðun, stig ávinnings og vörumerkjahollusta 

neytandans. Algengt er að skipta markaði niður með fleiri en einni breytu (Solomon o.fl., 

2002).  

4.2 Markaðsmiðun 
Þegar markaðshlutun er lokið, er markaðsmiðun næsta skrefið í miðaðri markaðsfærslu. 

Markaðsmiðun snýr að því að velja einn eða fleiri markhópa vörumerkis sem fyrirtækið 

ákveður að einblína á, miðað við markmið fyrirtækisins. Algengast er að arðbærasti 

kosturinn verði fyrir valinu en stundum verður vanræktur hluti markaðarins fyrir valinu á 

þeim forsendum að minni líkur eru á að samkeppnin fari inn á þann markað (Blythe, 

2012). Við val á markhóp er mikilvægt að hafa þrennt í huga: 

1. Stærð markhóps og vöxtur hans 

2. Hvort markhópurinn sé aðlaðandi eða fýsilegur 

3. Markmið og auðlindir fyrirtækisins 

Mikilvægt er að athuga hvort stærð markhópsins sem valinn er henti fyrirtækinu, hvort 

vöxtur markhóps sé æskilegur fyrir fyrirtækið, hvort markhópurinn teljist aðlaðandi eða 

fýsilegur og hvort líklegt sé að hann verði arðvænlegur. Markhópur getur verið af réttri 

stærð, haft réttan vöxt og verið aðlaðandi og arðvænlegur en fyrirtæki þurfa ávallt að 

íhuga markmið og auðlindir sínar fyrir þennan tiltekna hóp og hvort gott samband verði 

þar á milli (Kotler og Keller, 2006; Kotler o.fl., 1999). 

 Þrjár aðferðir eru í boði fyrir markaðsmiðun og þær eru óaðgreind stefna (e. 

undifferentiated strategy), einbeitt stefna (e. concentrated strategy) og aðgreind stefna 

(e. differentiated strategy) (Blythe, 2012). 

4.2.1 Óaðgreind stefna 

Óaðgreinda aðferðin telst síst krefjandi af þessum þremur aðferðum en hún gerir ráð 

fyrir að markaðurinn sé ein stór einsleit eining með engan mun á milli einstaklinga innan 

þess markaðar. Þessi leið markaðsmiðunar gerir ráð fyrir að mögulegt sé að meðhöndla 

alla neytendur á sama hátt og með sömu aðferðum, þ.e. með sömu auglýsingum, 

dreifingu og vörum (Blythe, 2012). 
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 Óaðgreind nálgun hefur nokkra augljósa kosti eins og hlutfallslega lágan kostnað 

þar sem það er aðeins eitt samval söluráða sem krefst ekki mikillar rannsóknar, 

fínstillinga eða uppfærslna sem bæði einbeitt stefna og aðgreind aðferð fela í sér. Þessi 

nálgun gæti leitt til hugsanlegrar hámörkunar stærðarhagkvæmni vegna einnar vöru á 

stórum markaði en það gæti talist barnaskapur að vonast til að geta þóknast öllum 

(Blythe, 2012). Oftast eru líkurnar á því að sumum muni líka viðkomandi vara meira en 

öðrum og því mun ákveðinn hluti birtast sjálfkrafa sem fyrirtækið skilgreinir ekki sjálft. 

Þar sem varan hefur ekki verið sniðin að þeim tiltekna hluta er ólíklegt að hún sé 

nákvæmlega það sem sá hluti óskar eftir og því mun hvaða samkeppnisaðili sem er með 

vöru sniðna að þessum hluta laða þennan tiltekna hluta að sér (Wilson o.fl., 2012).  

4.2.2 Einbeitt stefna 

Einbeitt stefna er markvissasta nálgunin af þessum þremur en hún felur það í sér að 

sérhæfa sig í að þjóna einum tilteknum hluta markaðarins. Fyrirtæki sem notast við 

þessa aðferð sníða markaðsáætlanir sínar að þröngum hóp neytenda en þessi aðferð 

telst bæði einstaklingsmiðuð og klæðskerasniðin. Stefnan getur leitt til mjög nákvæmrar 

þekkingar á þörfum og löngunum á þessum tiltekna hluta sem fyrirtækið sérhæfir sig í 

og gefur því forskot á keppinauta sem einbeita sér að heildarmarkaðsfærslu, eða 

óaðgreindri aðferð. Mögulegur fylgifiskur þessarar stefnu er kæruleysi sem getur leitt til 

viðkvæmni fyrirtækis fyrir samkeppnisinngöngu í þennan tiltekna hluta svo að 

nauðsynlegt er að hafa varann á. Þessi aðferð þykir aðlaðandi hvað stjórnun varðar þar 

sem kostnaði er haldið í lágmarki. Ástæðan er sú að aðeins einu samvali söluráða er 

stjórnað og þar með frekari möguleiki á stærðarhagkvæmni. Kosti einbeittu stefnunnar 

þarf að vega á móti hugsanlegum áhættum. Fyrst ber að líta á að í þessari stefnu eru öll 

egg fyrirtækisins í sömu körfunni svo að ef stefnan mistekst hefur fyrirtækið enga 

áætlun til vara. Önnur áhætta sem þarf að hafa í huga er að ef samkeppnisaðilar sjá 

keppinaut sinn blómstra í þessum ákveðna hluta, eru líkur á að þeir reyni sjálfir að fara 

inn á hann (Blythe, 2012). 

4.2.3 Aðgreind stefna 

Ákveðinn millivegur er til milli þessara tveggja leiða við markaðsmiðun sem kallast 

aðgreind aðferð. Með þessari aðferð er markhópunum skipt upp í nokkra hluta og 

áhersla lögð á sérhæfingu á ákveðnu sviði innan markaðarins sem fyrirtækið starfar á 
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(Kotler og Armstrong, 2010). Aðferðin felur í sér þróun á nokkrum samvölum söluráða 

sem hver um sig þjónar mismunandi hluta. Líkt og einbeitta stefnan leyfir þessi aðferð 

fyrirtækinu að sníða tilboð sín til að henta einstökum hlutum og viðhalda þar með 

ánægju neytenda. Aðgreinda aðferðin sigrar eitt af vandamálum einbeittu stefnunnar 

þar sem hún dreifir áhættunni yfir markaðinn þar sem ef tekjur hjá einum hluta 

markaðarins minnka getur fyrirtækið fengið tekjur frá öðrum hlutum (Blythe, 2012). 

 Aðgreinda aðferðin krefst ítarlegs yfirlits yfir bæði markaðinn og þróun hans sem 

getur leitt til snemmbúinnar uppgötvunar á nýjum tækifærum eða jafnvel hlutum. 

Þekking á umhverfi markaðarins er mikilvæg fyrir fyrirtæki en krefst á sama tíma 

kostnaðar og því þurfa fyrirtæki að vera varkár með að ofmeta sig ekki þegar kemur að 

því að velja fjölda hluta sem það ætlar sér að reyna að ná (Blythe, 2012).  

M.A.C. Cosmetics kýs að notast við þessa aðferð þar sem fyrirtækið vill ná til allra 

neytenda á markaði, sbr. slagorð þeirra ,,Allur aldur, allir kynþættir, öll kyn”. M.A.C. 

skiptir markhópunum upp í nokkra hluta og nálgast hvern hóp fyrir sig með ólíkum hætti 

miðað við sérhæfingu, t.d. förðunarfræðinga og almenning. 

4.3 Staðfærsla 
Staðfærsla snýr að sambandi vörumerkis við önnur vörumerki sem deila sama hluta eða 

hlutum. Staðfærsla er sú ímynd sem fyrirtæki á að hafa í huga, eða á hugarkorti, 

markhópsins miðað við önnur vörumerki (Blythe, 2012). 

Til að ná sem mestu samkeppnisforskoti ættu fyrirtæki ávallt að hafa aðgreiningu 

(e. points of difference) og sameiginlega þætti (e. points of parity) í huga. 

Aðgreiningarþættir vörumerkis eru þeir þættir sem eru mikilvægir í huga markhópsins. 

Fyrirtæki greina vörumerki sín og finna út hvaða eiginleikar vörumerkisins gefa því 

yfirburðastöðu gagnvart samkeppninni (jákvæð aðgreining), hvaða eiginleikar gera 

vörumerkið óæðri gagnvart samkeppninni (neikvæð aðgreining) og hvar vörumerkið er 

jafnt samkeppninni (sameiginlegir þættir). Skilaboð vörumerkisins ættu ætíð að leggja 

áherslu á jákvæðu aðgreiningu þess með auglýsingum og öðrum samskiptaleiðum til að 

koma á jákvæðri ímynd og læsa stöðu sinni í huga markhópsins með slagorði (e. slogan) 

eða þulu (e. mantra). Skilaboð vörumerkisins þurfa einnig að gera lítið úr neikvæðu 

aðgreiningu sinni til að gefa það í skyn að hún skipti í raun ekki máli (Johansson og 

Carlson, 2015).  Aðgreiningin skiptist í tvennt, annars vegar er um að ræða áþreifanlega 
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þætti og hins vegar óáþreifanlega þætti. Áþreifanlegu þættirnir eru tengdir vörunni eða 

þjónustunni sjálfri, t.d. umbúðir eða gæði vöru og þjónustu, og óáþreifanlegu þættirnir 

vörumerkinu, t.d. orðspor (Keller o.fl., 2008). Aðgreining vörumerkis ætti að vera þættir 

sem erfitt er fyrir önnur vörumerki að herma eftir og þ.a.l. gera það tiltekna vörumerki 

mikilvægt og einstakt í huga markhópsins (Johansson og Carlson, 2015).  

Stundum virðast tilboð líta eins út hjá mismunandi samkeppnisaðilum, en 

kaupendur skynja mun sem byggist á vörumerkjaímyndinni, eða aðgreiningu 

vörumerkisins. Fyrirtæki eða vörumerki ættu að leggja áherslu á þá kosti og staðfærslu 

sem aðgreina vöru þeirra frá samkeppnisaðilum. Þróunin á sterku og afgerandi 

vörumerki kallar bæði á mikla sköpunargáfu og vinnu. Fyrirtæki geta ekki þróað ímynd í 

huga almennings á einni nóttu með nokkrum auglýsingum, verkefnið er mun flóknara en 

svo (Kotler og Armstrong, 2010). 

Staðfærsla vörunnar veltur fyrst og fremst á viðhorfum viðkomandi markaðs svo 

markaðsfólkið verður annaðhvort að taka viðhorfum neytendanna eins og þau eru, 

sníða vöruna svo að hún passi við afstöðu neytendanna eða að leitast eftir því að breyta 

viðhorfum markaðarins í heild sinni. Yfirleitt er bæði auðveldara og ódýrara að breyta 

vörunni heldur en að reyna að breyta neytendunum en stundum er viðhorf markaðarins 

svo neikvætt að framleiðandinn telur sig knúinn til að endurstaðsetja (e. reposition) 

vöruna (Blythe, 2012). 

Aðferðum staðfærslu er almennt beitt til að leiða ímynd vörumerkis og aðgreina 

vörumerkið frá samkeppnisaðilunum, þ.e. ná ákveðinni stöðu á markaði, en staðfærslan 

veitir hins vegar litla leiðsögn við stjórnun og að viðhalda stöðugri ímynd þegar til lengri 

tíma er litið (Park o.fl., 1986). 
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5 Aðferðafræði 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna ímynd vörumerkisins M.A.C. Cosmetics. Í 

þessum hluta verður fjallað um þátttakendur, mælitæki og framkvæmd 

rannsóknarinnar. 

5.1 Þátttakendur 
Könnunin var birt á persónulegri Facebook síðu höfundar, persónulegri Twitter síðu 

höfundar og á Facebook hópnum Beautytips. Þátttakendur könnunarinnar voru alls 389 

og voru konur í miklum meirihluta. Langflestir þátttakendur voru 24 ára eða yngri og 

með ýmist grunnskóla- eða framhaldsskólapróf. Nánari upplýsingar um bakgrunn 

þátttakenda má sjá í töflu 1. 

Tafla 1. Bakgrunnsbreytur. 

 

5.2 Mælitæki  
Í fyrstu var gerð forkönnun þar sem tekin voru stutt og óformleg viðtöl við átta 

einstaklinga, bæði lærða förðunarfræðinga og almenna neytendur. Tilgangurinn var að 

draga fram ímyndarþætti vörumerkisins sem ætlunin var að mæla með 

spurningalistanum. Í þessari forkönnun komu ýmsir ímyndarþættir fram. Sem dæmi má 

nefna: Gæðavörur, prófanir á dýrum, ungt, töff, mikið úrval, förðunarburstar, góð 

þjónusta, flottar umbúðir, svartur, Viva Glam, varalitir, Fix+, snobb, jafnrétti, speglar og 

fleira. Notast var við niðurstöður úr forkönnuninni við gerð könnunarinnar sjálfrar sem 

var gerð með megindlegri rannsóknaraðferð. Spurningar könnunarinnar voru í heildina 

25 talsins, þar af 21 spurning um vörumerkið og fjórar bakgrunnsspurningar. 

Fyrsta spurningin var opin þar sem könnuð var ,,top-of-mind” vitund með því að 

spyrja þátttakendur hvaða vörumerki kæmi fyrst upp í hugann þegar þeir hugsa um 
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snyrtivörur. Önnur spurning sneri að því hvaða vörumerki yrði fyrir valinu við 

snyrtivörukaup en þar var einnig verið að kanna hvort vörumerkið væri ofarlega í huga 

þátttakenda þegar þeir versluðu sér snyrtivörur. Þriðja spurningin var í raun framhald af 

spurningu 2 þar sem spurt var um ástæður fyrir vörumerkjavali við snyrtivörukaup. 

Fjórða spurning kannaði hvort þátttakendurnir þekktu vörumerkið en þeir sem svöruðu 

þessari spurningu neitandi færðust beint yfir í bakgrunnsspurningarnar. Þátttakendur 

sem svöruðu þessari spurningu játandi héldu áfram með könnunina og svöruðu því 

hvort þeir ættu vöru frá M.A.C. og voru beðnir um að tilgreina hversu vel ákveðnir 

ímyndarþættir ættu við vörumerkið. Ímyndarþættirnir sem lagt var mat á voru gæði, 

úrval, leiðandi á markaði, nútímalegt, prófanir á dýrum, frumkvæði að nýjungum, 

jafnrétti, jákvætt orðspor, góð þjónusta, samfélagsleg ábyrgð, áreiðanlegt fyrirtæki, 

sanngjarnt verðlag, ánægt starfsfólk og ánægðir viðskiptavinir. Notast var við fimm 

punkta skala þar sem einn táknaði ,,mjög illa”, tveir ,,frekar illa”, þrír ,,hlutlaus”, fjórir 

,,frekar vel” og fimm ,,mjög vel”.   

5.3 Framkvæmd 
Notast var við þjónustu Google sem kallast ,,Google Forms”. Könnuninni var deilt á 

samfélagsmiðlunum Twitter og Facebook bæði á persónulegri síðu höfundar og á 

Facebook hópnum fræga, Beauty Tips. Könnunin var send út miðvikudaginn 23. 

september 2015 og lokað á mánudeginum 5. október 2015. Þátttakendur fengu 

takmarkaðar upplýsingar er þeir tóku könnuninna en einungis kom fram að markmið 

hennar væri að kanna ímynd vörumerkis. 
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6 Niðurstöður 

Niðurstöðukaflanum er skipt upp í þrjá hluta; vitund og þekking á M.A.C. Cosmetics, 

ímyndarþættir og viðhorf gagnvart M.A.C. Cosmetics. 

6.1 Vitund og þekking á M.A.C. Cosmetics 
Þegar spurt var hvaða vörumerki kæmi fyrst upp í hugann þegar þátttakendur hugsuðu 

um snyrtivörur svaraði meirihlutinn M.A.C. Cosmetics.  

 

Mynd 3. Hvaða vörumerki kemur fyrst upp í hugann þegar þú hugsar um snyrtivörur? 

Í spurningu tvö var spurt hvaða vörumerki yrði fyrir valinu við kaup á 

snyrtivörum. Reyndust 31,8% þátttakenda svara M.A.C. Cosmetics, 14,2% svöruðu 

L’Oréal, jafnmargir svöruðu Maybelline eða 14,2% og 5% svöruðu The Body Shop. Þetta 

gefur til kynna að L’Oréal, Maybelline og The Body Shop séu þau vörumerki sem M.A.C. 

er í helstu samkeppni við.  

Þátttakendur sem svöruðu spurningu tvö með M.A.C. Cosmetics nefndu ástæður 

fyrir vali sínu á því vörumerki. Oftast komu eftirfarandi þættir upp: Gæði (50,0%), 
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leiðandi á markaði (24,5%), góð reynsla (14,9%), og úrval (6,1%). Svör við þessari 

spurningu gáfu til kynna að bæði gæði og vinsældir vörumerkisins vegi meira en hátt 

verðlag þess þegar kemur að vali einstaklinga á snyrtivörum. 

Þegar spurt var í spurningu fjögur hvort þátttakendur þekktu vörumerkið M.A.C. 

Cosmetics voru 95,1% þátttakenda sem þekktu vörumerkið og 4,8% sem höfðu aldrei 

heyrt þess getið.  

Í spurningu fimm kom í ljós að 72,9% þátttakenda áttu vöru frá M.A.C. 

Cosmetics. 

6.2 Ímyndarþættir 
Niðurstöður úr ímyndarþáttunum má sjá í töflu 2. 

Tafla 2. Ímyndarþættir. 

 

Höfundur ákvað að ekki væri þörf á að kanna mun á milli kynja þar sem svo fáir 

karlmenn reyndust svara könnuninni. 

Munur á viðhorfi þátttakanda með tilliti til aldurs var kannaður á 

ímyndarþáttunum 14. Hér voru hóparnir sameinaðir og búnir til nýir hópar: Yngri en 20 

ára, 20 til 24 ára og 25 ára eða eldri. Munur var á öllum hópum varðandi 

ímyndarþættina ,,gæði” (F(2, 352)=4,712;p=0,010), ,,úrval” (F(2, 350)=6,042;p=0,003), 

,,nútímalegt” (F(2, 348)=7,740;p=0,001), ,,góð þjónusta” (F(2, 348)=3,223;p=0,041), 

,,áreiðanlegt fyrirtæki” (F(2, 346)=9,568;p=0,000) og ,,ánægt starfsfólk” (F(2, 
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348)=5,919;p=0,003). Munurinn á þessum þremur hópum og öllum þessum 

ímyndarþáttum hafði sama mynstrið en það voru þátttakendur yngri en 20 ára og 

þátttakendur 20 til 24 ára sem gáfu alltaf hærri einkunn en 25 ára eða eldri. Varðandi 

ímyndarþáttinn ,,leiðandi á markaði”  var munur á 20 til 24 ára og 25 ára eða eldri (F(2, 

347)=5,328;p=0,005). Þátttakendur sem voru á aldrinum 20 til 24 ára tengdu sterkt við 

ímyndarþáttinn ,,leiðandi á markaði” en 25 ára eða eldri þátttakendur voru hlutlausari. 

Ímyndarþátturinn ,,frumkvæði að nýjungum” sýndi einnig mun á milli 20 til 24 ára og 25 

ára eða eldri (F(2, 344)=3,761;p=0,024) og sami munur kom út úr ímyndarþættinum 

,,ánægðir viðskiptavinir” (F(2, 347)=4,942;p=0,008). Sama sagan gilti einnig um þessa 

ímyndarþætti, þ.e. yngri hópurinn gaf hærri einkunn. Ímyndarþátturinn ,,samfélagsleg 

ábyrgð” sýndi hins vegar mun á milli yngri en 20 ára og 20 til 24 ára (F(2, 

344)=6,037;p=0,003). Hér gaf yngsti hópurinn M.A.C. Cosmetics hærri einkunn. 

Niðurstöður úr þessum prófunum gefa í skyn að þó munurinn á milli hópa sé ekki alltaf 

stórvægilegur þá hefur yngri kynslóðin jákvæðara viðhorf á M.A.C. Cosmetics en sú eldri.   

Einnig var kannað hvort munur væri á viðhorfi þátttakenda á ímyndarþáttum 

vörumerkisins eftir menntun. Dreifigreining leiddi í ljós að munur reyndist vera í áliti 

þátttakenda á ,,gæðum”, ,,úrvali”, ,,nútímalegt” og ,,ánægðum viðskiptavinum”. 

Munurinn á ,,gæðum” lá annars vegar á milli grunnskólamenntunar og iðnmenntunar og 

hins vegar á milli framhaldsskólamenntunar og iðnmenntunar (F(4, 349)=4,089;p=0,003) 

en í bæði skiptin gáfu iðnmenntaðir þátttakendur vörumerkinu lægri einkunn. Í ,,úrvali” 

reyndist annars vegar vera munur á framhaldsskólamenntuðum þátttakendum og 

iðnmenntuðum þar sem iðnmenntaðir gáfu lægri einkunn og hins vegar 

háskólamenntuðum og framhaldsskólamenntuðum þátttakendum þar sem 

háskólamenntaðir gáfu lægri einkunn (F(4, 347)=4,232;p=0,002). Varðandi 

ímyndarþáttinn ,,nútímalegt” var munur á iðnmenntuðum þátttakendum og 

grunnskólamenntuðum annars vegar og hins vegar iðnmenntuðum og 

framhaldsskólamenntuðum (F(4, 345)=3,309;p=0,011). Í bæði skiptin gáfu iðnmenntaðir 

þátttakendur aftur lægri einkunn. Í ímyndarþættinum ,,ánægðir viðskiptavinir” lá aðeins 

munur á milli framhaldsskólamenntaðra þátttakenda og iðnmenntaðra (F(4, 

344)=3,243;p=0,012) og þar gáfu iðnmenntaðir þátttakendur enn og aftur lægri einkunn. 

Í þessum prófunum kom í ljós að iðnmenntaðir þátttakendur tengdu alltaf veikast við 

alla ofangreinda ímyndarþætti í samanburði við aðra þátttakendur. 
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 Síðast var kannað hvort munur væri á viðhorfi þátttakenda eftir tekjum. Hóparnir 

voru sameinaðir í þrjá stærri hópa, þ.e. 200.000 kr. eða lægri, 201.000-400.000 kr. og 

401.000 kr. eða hærri. Samkvæmt dreifigreiningu og post hoc prófi reyndist vera munur 

á ímyndarþáttunum ,,gæði” og ,,áreiðanlegt fyrirtæki”. Í ,,gæðum” fannst munur á milli 

tekjulægsta og tekjuhæsta hópnum (F(2,342)=3,119;p=0,045). Í ,,áreiðanlegu fyrirtæki” 

fannst einnig munur á þessum sömu hópum (F(2,337)=6,461;p=0,002). Í báðum tilfellum 

sýndu niðurstöður að tekjulægsti hópurinn tengdi sterkar við bæði ,,gæði” og 

,,áreiðanlegt” fyrirtæki heldur en tekjuhæsti hópurinn. 

6.3 Viðhorf gagnvart M.A.C. Cosmetics 
Meirihluti þátttakenda, eða 56,1%, voru frekar eða mjög jákvæðir gagnvart 

vörumerkinu. Fæstir svöruðu að þeir væru mjög neikvæðir gagnvart vörumerkinu, eins 

og sjá má á mynd 4. Kannað var hvort munur væri á milli aldurshópa þar sem þeir voru 

sameinaðir í færri hópa en svo reyndist ekki vera (p>0,05) og sömu niðurstöður fengust 

þegar kannað var hvort munur væri á viðhorfi þátttakenda á M.A.C. eftir tekjum þeirra 

(p>0,05).  

 

Mynd 4. Hversu neikvæð/ur eða jákvæð/ur ert þú gagnvart vörumerkinu M.A.C. Cosmetics? 

Algengasta svarið við líkum á vörukaupum þátttakenda á vöru frá M.A.C. 

Cosmetics á næstu sex mánuðum var ,,mjög líklegt” en tæp 28% þátttakenda svöruðu 
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því. Eins og sjá má á mynd 5 svöruðu 46,3% þátttakenda að þeir væru annaðhvort frekar 

eða mjög líklegir til að kaupa vöru frá M.A.C. á næstu sex mánuðum. Einnig var athugað 

hversu líklegir viðskiptavinir væru til að versla vöru frá M.A.C. á næstu sex mánuðum 

með tilliti til hvort einstaklingur ætti vöru frá M.A.C. og þar reyndist vera munur 

(t(361)=9,267;p<0,05). Þátttakendur sem áttu vöru frá M.A.C. Cosmetics voru töluvert 

líklegri til að versla við M.A.C. á næstu sex mánuðum (meðaltal: 3,57) heldur en þeir 

sem áttu ekki vöru frá M.A.C. (meðaltal: 2,10). 

 

Mynd 5. Hversu ólíklegt eða líklegt er að þú munir kaupa þér vöru frá M.A.C. Cosmetics á næstu sex 
mánuðum? 
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7 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að fá svör við rannsóknarspurningu verkefnisins: ,,Hver er 

ímynd vörumerkisins M.A.C. Cosmetics?”.  

 Niðurstöðurnar sýna svo ekki verður um villst að M.A.C. Cosmetics býr yfir miklu 

vörumerkjavirði þar sem bæði nafnvitund og skynjuð gæði þess eru sterk. Vörumerkið 

er öflugt og ímynd þess og staða frekar jákvæð í huga neytenda (Wilson o.fl., 2012). 

Þátttakendum rannsóknarinnar þótti M.A.C. standa upp úr vegna einstakra gæða, 

afgerandi stöðu þess á markaði, góðrar reynslu og mikils úrvals varanna. Hér hefur 

M.A.C. augljóslega tekist vel til við að auðkenna vörur sínar og þjónustu og aðgreina þær 

þannig frá vörum og þjónustu samkeppnisaðila sinna. M.A.C þykir einstakt og býr yfir 

sterkum aðgreiningarþáttum eins og nefndir eru að ofan svo samkeppnisaðilar 

vörumerkisins eiga erfitt með að ná sömu stöðu á snytivörumarkaðnum (Keller o.fl., 

2008). 

Í ljós kom að 95,1% þátttakenda þekktu vörumerkið M.A.C. Cosmetics og að 

72,9% þátttakenda ættu vöru frá vörumerkinu. Þessar niðurstöður teljast að sjálfsögðu 

mjög góðar og sýna hversu góðan sess M.A.C. Cosmetics hefur tekist að mynda sér á 

snyrtivörumarkaðnum (Friðrik Eysteinsson, 2003).  

 Við greiningu á ímyndarþáttum vörumerkisins kom M.A.C. vel út í þeim öllum að 

utanskildum prófunum á dýrum og sanngjörnu verðlagi. M.A.C. Cosmetics hefur sætt 

mikilli gagnrýni vegna óljósrar stöðu sinnar til prófana á dýrum en þessar prófanir 

vörumerkisins á dýrum eru mörgum dýraunnendum sem þyrnir í augu. Flestir virðast 

vera sammála um gæði varanna frá M.A.C. Cosmetics en verðlagið virðist hins vegar 

vera að stöðva nokkra aðila við kaup á þeim. 

  Viðhorf gagnvart M.A.C. Cosmetics var kannað en líkt og áður kom fram eru 

flestir, eða 56,1% þátttakenda, sem horfa á vörumerkið jákvæðum augum. Tæpur 

helmingur þátttakenda, eða 46,3%, svöruðu að þeir væru frekar eða mjög líklegir til að 

kaupa sér vöru frá M.A.C. Cosmetics á næstu sex mánuðum. Þessar niðurstöður sýna að 

vörumerkjatryggð neytenda við M.A.C. Cosmetics er talsverður þrátt fyrir mikið framboð 
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á staðkvæmdarvörum og að kostnaður við að skipta um snyrtivörumerki sé lítill sem 

enginn (Wilson o.fl., 2012).  

 Í heildina ályktar höfundur rannsóknarinnar að ímynd vörumerkisins M.A.C. 

Cosmetics sé tiltölulega jákvæð. Það fer ekki á milli mála hversu stóran sess M.A.C. hefur 

skipað sér á snyrtivörumarkaðnum og einnig hversu mikil vörumerkjatryggð ríkir 

gagnvart M.A.C. Cosmetics. Flestir virðast sammála um gæði varanna frá M.A.C. en það 

helsta sem stöðvar neytendur við kaup á vörum frá M.A.C. eru hátt verðlag og óskýr 

svör vörumerkisins við prófanir þess á dýrum. Niðurstöður þessarar rannsóknar gætu 

hjálpað stjórnendum M.A.C. Cosmetics að bæta ímynd sína enn frekar. Það helsta sem 

þeir ættu að beina athygli sinni að væri mögulega verðlækkun á vörum og skýrari svör 

og ástæður gagnvart prófunum þeirra á dýrum. 

7.1 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 
Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru úrtakið. Úrtakið gefur ekki nægilega góða 

mynd af þýðinu þar sem könnunin var að mestu bundin við Facebook hópinn Beauty 

Tips þar sem meirihlutinn er frekar einsleitur hópur. Úrtakið var í raun hentugleikaúrtak 

sem endurspeglar þýðið ekki nægilega vel en ástæðan fyrir því að slíkt úrtak var notað 

var til að fá sem flest svör og til að ná viðunandi marktækni. Hlutfall kvenna var mun 

hærra en eðlilegt er (á að vera 50%) en samkvæmt Hagstofu Íslands er næstum tvöfalt 

líklegra að konur taki þátt í spurningakönnunum. Helsta skýringin á þessari skekkju er 

viðfangsefni rannsóknarinnar en einnig birting könnunarinnar á Beauty Tips þar sem 

meðlimirnir eru nær eingöngu kvenkyns. Önnur skekkja var aldurshlutfallið en flestir 

voru á aldrinum 20 til 24 ára og lítið var um að eldra fólk svaraði könnuninni. Hér hefur 

Beauty Tips aftur haft áhrif og einnig mögulega aðgangur eldra fólks að internetinu. 

Tekjurnar sýndu einnig mikla skekkju þar sem úrtakið var of einsleitt. 

Áhugavert væri að gera aðra og stærri rannsókn sem deilt væri á fjölbreyttari 

samfélagsmiðlum og einnig á annan hátt til að ná til eldri kynslóða og fá eðlilegra hlutfall 

í raun öllum bakgrunnsspurningunum. Þar sem snyrtivörumerkjum, fagfólki og 

áhugafólki um snyrtivörur fer fjölgandi væri einnig áhugavert að gera sambærilega 

rannsókn fyrir fleiri snyrtivörumerki og þá sérstaklega L’Oréal og Maybelline sem fylgdu 

fast á eftir M.A.C. Cosmetics í vinsældum samkvæmt þessari rannsókn. 
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Viðauki  

Ágæti þátttakandi! 

 

Ásrún Ísleifsdóttir heiti ég og er að gera lokaverkefni mitt til BS gráðu í viðskiptafræði 

með það markmið að kanna ímynd vörumerkis. Mér þætti vænt um ef þú gætir svarað 

eftirfarandi spurningum, það tekur ekki nema x-y mínútur. 

 

 Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna! 

 

Ásrún Ísleifsdóttir, asi9@hi.is. 

 

 

 

1. Hvaða vörumerki kemur fyrst upp í hugann þegar þú hugsar um snyrtivörur?  

_____________________ 

 

2. Ef þú værir að fara að kaupa þér snyrtivörur, hvaða vörumerki yrði fyrir valinu? 

_______________________________ 

 

3. Hver er ástæðan fyrir því vali? 

_______________________________ 

 

4. Þekkir þú fyrirtækið M.A.C. Cosmetics? 

(já/nei) 
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5. Átt þú vöru frá M.A.C. Cosmetics?  

(já/nei) 

 

6. Hversu illa eða vel finnst þér eftirfarandi atriði eiga við um M.A.C. Cosmetics?  

 Gæði 

 Úrval 

Leiðandi á markaði 

 Nútímalegt 

Prófanir á dýrum 

Frumkvæði að nýjungum 

Jafnrétti 

 Jákvætt orðspor 

 Góð þjónusta 

 Samfélagsleg ábyrgð 

 Áreiðanlegt fyrirtæki 

Sanngjarnt verðlag 

 Ánægt starfsfólk 

 Ánægðir viðskiptavinir 

 

7. Hversu neikvæð/ur eða jákvæð/ur ert þú gagnvart vörumerkinu M.A.C. Cosmetics?  

 

8. Hversu ólíklegt eða líklegt er að þú munir kaupa þér vöru frá M.A.C. Cosmetics á 

næstu sex mánuðum?  

 

9. Hvert er kyn þitt? 

 Karl 

 Kona 

 Annað 
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10. Hver er aldur þinn? 

 Yngri en 20 ára 

 20-24 ára 

 25-29 ára 

 30-34 ára 

 35-39 ára 

 40-44 ára  

45-49 ára 

50 ára eða eldri 

 

11. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið?   

 Grunnskólapróf 

 Framhaldsskólapróf 

 Iðnmenntun 

 Háskólapróf 

 Annað? 

 

12. Hverjar eru tekjur þínar fyrir skatt á mánuði? 

 100.000 kr. eða lægri 

 101.000-200.000 kr. 

 201.000-300.000 kr. 

 301.000-400.000 kr. 

 401.000-500.000 kr. 

 501.000 kr. eða hærri 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna!  
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