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Útdráttur 

 

Kostun viðburða er einn af valkostum markaðssamskipta sem hefur orðið meira sýnilegri 

með árunum. Kostun er áhrifarík leið markaðssamskipta þar sem hún gefur fyrirtækinu 

tækifæri til að auka kunnugleika og virði vörumerkisins og skapa hugrenningartengsl með 

því að hafa áhrif á upplifun neytandans.  

Markmið ritgerðar er að kanna hvort kostun íþróttaviðburða hefur áhrif á 

vörumerkjavitund og vörumerkjaímynd fyrirtækja. Ástæðan fyrir því að höfundi þótti 

áhugavert að kanna þennan þátt markaðssamskiptana og tengsl kostunar við íþróttaviðburði 

er aukinn áhugi á íþróttum sem höfundur hefur orðið var við hér á landi. 

Megindleg rannsókn var framkvæmd þar sem spurningarlisti var lagður fyrir 

almenning.  Tvö vörumerki í sömu atvinnugrein voru borin saman þegar könnuð var vitund 

vörumerkja, þar sem annað vörumerkið er talið virkt í kostunarstarfsemi en hitt ekki eins 

virkt. Vitund þeirra vörumerkja sem talin eru virkari í kostunarstarfsemi er svo notuð til að 

mæla hvort hún hefur áhrif á ímynd vörumerkjanna. Að lokum er skoðað hvort neytendur 

telji almennt að kostun íþróttaviðburða hafi jákvæða tengingu við vörumerki og leiði til 

bættrar ímyndar vörumerkisins. Þá er gerður samanburður á bakgrunnsbreytum sem snúa að 

því hvort neytendur hafa tengingu við íþróttir og ef þeir hafa það ekki.  

Helstu niðurstöður voru þær að munur er á vitund vörumerkja sem eru virk í 

kostunarstarfsemi og þeirra sem eru ekki eins virk í slíkri starfsemi. Aukin vörumerkjavitund 

er því til staðar þegar fyrirtæki taka þátt í kostunarstarfsemi íþróttaviðburða. Niðurstöður 

leiddu einnig í ljós að ímynd vörumerkja er talin betri meðal neytenda þegar þeir hafa vitund 

fyrir að þau kosti íþróttaviðburði. Neytendur sem hafa tengingu við íþróttaviðburði, þ.e. æfa 

íþróttir eða horfa reglulega á íþróttir, hafa betri ímynd en þeir sem ekki hafa slíka tengingu. 

Kostun íþróttaviðburða er einnig talin hafa jákvæðari tengingu við vörumerki meðal þeirra 

sem tengjast íþróttaviðburðum.   
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1  Inngangur 

Vörumerki gegna mikilvægu hlutverki í markaðsstefnu fyrirtækja (e. Marketing strategy). 

Fyrirtæki með árangursrík vörumerki eru sífellt að byggja upp og viðhalda svokölluðu 

vörumerkjavirði. Það er þekkt að fyrirtæki nota mismunandi markaðssamskipti til að byggja 

upp, styðja við og styrkja vörumerki sitt með því að vinna stöðugt í vörumerkjavitund og 

vörumerkjaímynd. Neytendur verða þá varir við auðkenni vörumerkisins, sem myndar 

trúverðugt vörumerkjavirði (Pelsmacker, Geuens og Van den Bergh, 2013). 

Markaðssamskipti eða kynningarráðar eru hluti af söluráðunum fjórum, þ.e. vara, 

verð, vettvangur og að lokum vegsauki sem kallast einnig kynningarráði. Með hjálp 

markaðssamskipta geta fyrirtæki náð sínum markmiðum er varðar markaðssetningu þeirra. 

Til eru margskonar tól markaðssamskipta, þ.e. auglýsingar, sölukynningar, almannatengsl 

og kynningarstarfssemi,  markaðssetning og kostun viðburða, sem og persónuleg sala. 

Auglýsingar eru hvað mest áberandi þegar kemur að vali á markaðssamskiptum en það eru 

þó til fleiri mismunandi tæki, sem hægt er að notast við þegar kemur að markaðssetningu. 

Markaðssamskipti stuðla að viðskiptagrunduðu vörumerkjavirði (e. Costumers Based Brand 

Equity) með því að skapa vörumerkjavitund og gera greinarmun á sameiginlegum 

eiginleikum vörumerkja annarsvegar og sérstöðu þeirra hinsvegar. Auk þess að skapa 

vörumerkjaímynd, sem kallar fram jákvæðar skoðanir og tilfinningar og bjóða upp á sterkari 

tengsl á milli vörumerkja og neytenda(Keller, Apéria og Georgson, 2012). 

 Kostun viðburða er einn af valkostum markaðssamskipta sem hefur orðið meira 

sýnilegri með árunum. Kostun er áhrifarík leið markaðssamskipta þar sem hún gefur 

fyrirtækinu tækifæri til að auka kunnugleika og virði vörumerkisins og skapa 

hugrenningartengsl með því að hafa áhrif á upplifun neytandans á vörumerkinu (Mullin, 

Hardy og Sutton, 2007). Í rannsókn Gross, Taylor og Shuman (eins og vísað er til í Javalgi, 

Traylor, Gross og Lampman, 1994, bls. 48) segir „að styrkja sérstaka viðburði sem styðja 

markmið fyrirtækisins til að auka vörumerkjaímynd, auka vörumerkjavitund eða ýta beint 

undir sölu á vöru og þjónustu fyrirtækisins“. Fyrirtæki nota þá kostun til að tengja sig við 

ýmiskonar viðburði sem markhópur þeirra gæti haft áhuga fyrir og með því auka 

möguleikann á sterkri og einstakri tengingu neytandans við vörumerkið (Cornwell, Roy og 

Steinard II, 2001). 

Ein tegund kostunar er kostun íþróttaviðburða. Þrátt fyrir að tengsl hafi verið á milli 

markaðssetningar og íþróttaviðburða í einhverju formi allt frá fornöld (skylmingakappleikir 
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á tímum Rómaveldis) var vörumerkið Coca-Cola fyrsta fyrirtækjasamsteypan sem nýtti sér 

íþróttaviðburð í auglýsingaskyni þegar það auglýsti í dagskrá Ólympíuleikanna árið 1896, 

sem haldnir voru í Grikklandi. Kostun íþróttaviðburða hefur síðan þróast og vaxið, 

sérstaklega undanfarna tvo áratugi. Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar voru 

kostunarsamningar að mestu leyti í formi styrkja, þar sem íþróttamenn eða aðilar þeim 

tengdir nálguðust fyrirtæki í leit að fjárhagslegum stuðningi til að viðkomandi gæti stundað 

sína íþrótt. Var þá höfðað til samfélagslegrar ábyrgðar þeirra fyrirtækja sem 

stuðningsbeiðnin beindist að. Á níunda áratugnum var samstarf milli fyrirtækja og 

íþróttagreinar, íþróttaliðs, eða íþróttaviðburðar talið réttlæta fjárveitingar fyrirtækja til 

þeirra. Gerðu fyrirtæki sér þá væntingar til þess að samstarfið myndi leiða til jákvæðrar 

ímyndar og umfjöllunar um þau. Þróunin síðan er að fyrirtæki líta nú til dags á kostun íþrótta 

og íþróttaviðburða sem fjárfestingu sem skilar arðsemi. Þróun í fjárfestingu fyrirtækja í 

íþróttum og íþróttaviðburðum er viðurkenning á mikilvægi þess að fyrirtæki velji þessa leið 

markaðssetningar og íþróttastefnu sem henti markmiðum markaðssetningar þeirra (Morgan 

og Summers, 2005). 

Kostun íþróttaviðburða er ekki ný af nálinni hér á landi. Styrktarsamningar eru til að 

mynda gerðir við íþróttasamtök, íþróttafélög og íþróttamenn, en dæmi um þetta eru t.d. 

Íslandsmót, ungliðamót og kemur vörumerki fyrirtækjanna fram í nafni mótana. Þarna má 

m.a. nefna  Dominos deild karla og kvenna í körfuknattleik („Körfuknattleikssamband 

Íslands“, e.d.), Olís deild karla og kvenna í handknattleik („HSÍ“, e.d.) og Pepsi deild karla 

og kvenna í knattspyrnu svo dæmi séu tekin („Alltaf í boltanum með KSÍ | 

Knattspyrnusamband Íslands“, e.d.). Icelandair er styrktaraðili Íþrótta- og Ólympíusambands 

Íslands og tengir vörumerki sitt við fjölda íþróttaviðburða með þeim hætti, s.s. landsleiki 

íslenskra landsliða í handknattleik, körfuknattleik og knattspyrnu („Við erum öll í sama 

liði“, e.d.). Þessi markaðssetning er þekkt erlendis en sem dæmi hefur Coca-Cola verið einn 

traustasti styrktaraðili Alþjóða knattspyrnusamandansins (FIFA) undanfarna áratugi, en 

fyrirtækið hefur verið formlegur samstarfsaðili við Heimsmeistarakeppnina í knattspyrnu frá 

því keppnin var haldin í Vestur-Þýskalandi árið 1974 (FIFA.com, e.d.). Fyrirtækið hefur 

sömuleiðis verið formlegur styrktaraðili Ólympíuleikanna samfleytt síðan árið 1928 

(„Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et 

Athletes des Jeux Olympiques“, e.d.). 
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1.1  Markmið rannsóknar 

Í ritgerðinni verður einn möguleiki markaðssamskipta tekinn til skoðunar en það er kostanir 

viðburða. Eins og áður kom fram er kostun gott tækifæri til að samþætta alla 

kynningarráðana. Ukman (2015) bendir á að með kostun geta fyrirtæki tengt sig við 

ákveðinn viðburð og nýta þessa tengingu í auglýsingastarfssemi, almannatengslum eða 

sölukynningum. Fyrirtæki nota kostun til að ná hinu ýmsu markmiðum sem tengjast 

markaðssetningu þeirra. Ukman (2015) gerði grein fyrir helstu markmiðum kostunar. Sem 

dæmi má nefna að auka tryggð vörumerkis, skapa vitund og sýnileika, breyta og bæta 

ímynd, auka sölu og umferð smásala, stuðla að samfélagsábyrgð, sýna eiginleika 

vörumerkisins o.fl. Ákveðið var að kanna áhrif kostunar á vitund og ímynd vörumerkja þar 

sem þau eru lykilatriði við uppbyggingu á vörumerki og sköpun vörumerkjavirðis (Keller 

o.fl, 2012). 

Markmið ritgerðar er að kanna hvort kostun íþróttaviðburða hefur meiri áhrif á 

vörumerkjavitund og vörumerkjaímynd fyrirtækja. Ástæðan fyrir því að höfundi þótti 

áhugavert að kanna þennan þátt markaðssamskiptana og tengsl kostunar við íþróttaviðburði 

er sá aukni áhugi, sem er á íþróttum hér á landi og höfundur hefur orðið var við en 

samkvæmt tölfræði Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands 1994-2013 hefur fjöldi iðkenda 

vaxið úr því að vera um 51 þúsund árið 1994 í að vera tæplega 89 þúsund árið 2013. Sem 

hlutfall af fjölda Íslendinga samkvæmt Þjóðskrá hefur hlutfall iðkenda vaxið úr því að vera 

19% árið 1994 í að vera 28% af fjölda Íslendinga árið 2013 (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands,2013).   

Framkvæmd var rannsókn sem snéri að hvort kostun íþróttaviðburða hefur meiri 

áhrif á vörumerkjavitund og vörumerkjaímynd fyrirtækja. Rannsóknarspurningar eru 

eftirfarandi:  

 

1. Er vitund neytenda um vörumerki meiri ef þau  taka þátt í kostun íþróttaviðburða? 

2. Er ímynd vörumerkja betri meðal neytenda ef þeir hafa vitund um að þau kosti 

íþróttaviðburði?  

3. Bæta vörumerki sem kosta íþróttaviðburði ímynd sína og öðlast jákvæða tengingu í 

huga neytenda, sem hafa tengingu við íþróttaviðburði?  

 

Markmið fyrstu rannsóknarspurningar er að sjá hvort munur sé á vörumerkjavitund 

þeirra vörumerkja sem eru talin virk í kostun íþróttaviðburða og þeirra sem ekki eru talin 
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eins virk. Þá er vörumerkjavitund mæld út frá vörumerkjaminni, þar sem neytendur gera 

grein fyrir vörumerkjum og íþróttaviðburðum sem koma fyrst upp í huga þeirra. 

Vörumerkjavitund er einnig mæld út frá spurningum sem tengjast vörumerkjakennslum, þ.e. 

kunnugleika og sýnileika vörumerkis. Önnur rannsóknarspurningin á að kanna hvort munur 

sé á ímynd vörumerkja eftir því hvort neytandi hefur vitund um að þau kosti íþróttaviðburði 

eða ekki. Þá er ímynd mæld út frá reynslu neytenda af vörumerkjum, tengslum vörumerkja 

og íþróttaviðburða og að lokum ímynd vörumerkjanna þegar á heildina er litið. Þriðja 

rannsóknarspurningin á að kanna hvort neytendur telji almennt að kostun íþróttaviðburða 

hafi jákvæða tengingu við vörumerki og leiði til bættrar ímyndar vörumerkisins. Þá er 

gerður samanburður á bakgrunnsbreytum sem snúa að því hvort neytendur hafa tengingu við 

íþróttir eða ekki. 

1.2  Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðinni er skipt upp í nokkra hluta, þar sem fyrst er fjallað um fræðin að baki kostun 

og vörumerkjavirði. Þá næst er vörumerkjaímynd og vörumerkjavitund skilgreind betur út 

frá líkani Kellers (1993) um viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði (e. Customer based 

brand equity). Kostununarstarfssemi og markmið þeirra verða svo tekin fyrir og nánar fjallað 

um kostun íþróttaviðburða sérstaklega ásamt umfjöllun um fyrri rannsóknir. Í seinni hluta 

ritgerðarinnar verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem byggt er á og gert grein fyrir 

framkvæmd hennar, mælitækjum og þátttakendum í rannsókninni. Megindlegri rannsókn er 

beitt þar sem spurningarlisti var lagður fyrir þátttakendur á veraldarvefnum. Spurningarnar 

snúa að vörumerkjavitund og vörumerkjaímynd. Tvö vörumerki í sömu atvinnugrein verða 

borin saman þegar könnuð er vitund vörumerkja, þar sem annað vörumerkið er talið virkt í 

kostunarstarfssemi en hitt ekki eins virkt. Vitund þeirra vörumerkja sem talin eru virkari í 

kostunarstarfssemi er svo notuð til að mæla hvort hún hefur áhrif á ímynd vörumerkjanna. 

Þá verður skoðað hvort munur sé á ímynd vörumerkjanna eftir því hvort þátttakendur viti af 

kostunarstarfssemi þess eða ekki. Tvær spurningar snúa svo að ímynd vörumerkja sem kosta 

íþróttaviðburði. Þá er skoðað hvort munur sé á ímynd þátttakenda til vörumerkjanna eftir því 

hvort þeir stundi íþróttir, eigi börn sem stundi íþróttir eða horfi á íþróttir reglulega. Unnið 

verður úr svörum með tölfræðilegri greiningu og gert grein fyrir niðurstöðum hennar. 

Reiknuð eru meðaltöl og tilgátupróf framkvæmd til að kanna hvort martækur munur sé á 

meðaltölum. Að lokum verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og ályktað um hana í 

sérstökum umræðu kafla. 
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2   Vörumerki 

Þegar það kemur að markaðsstefnu fyrirtækja er uppbygging vörumerkja mikilvægt ferli, þar 

sem þau geta skapað langtíma hagnað fyrirtækja (Pelsmacker o.fl., 2013). Bandarísku 

markaðssamtökin (AMA) skilgreina vörumerki sem ,,heiti, hugtak, merki, tákn eða hönnun, 

sem er notað til að auðkenna vöru og þjónustu þess fyrirtækis og aðgreina þau frá 

samkeppnisaðilum” (Keller o.fl., 2012, bls. 4). Þessi aðgreining er kölluð 

vörumerkjaauðkenni (e. Brand elements) og er hún einnig notuð til að skapa vitund, gott 

orðspor og sýnileika á markaði. Hægt er að auðkenna allt sem tengist vörumerkinu, þ.e. 

vörur, þjónustu, verslanir, samtök, einstaklinga o.s.frv. Þá er notað auðkenni eins og heiti, 

myndmerki, slagorð, auglýsingastef, pakkningar og persónur (Keller o.fl., 2012).  

Þessi skilgreining AMA á vörumerki hefur þó verið gagnrýnd (Chernatony og Riley, 

1998), þar  sem hún er talin  einungis tengjast nafni og sjónrænu auðkenni vörumerkisins. 

Stór hluti við sköpun vörumerkja er upplifun neytenda á markaðssetningu fyrirtækja og 

tengingu þeirra við vörumerkið. Einn mikilvægasti þátturinn til að skapa vörumerki er 

uppbygging vörumerkjavirðis, þar sem vörumerki er skilgreint í hugum neytenda. Þá skapa 

neytendur sér sterk, jákvæð og einstök hugrenningartengsl við vörumerkið (Keller o.fl., 

2012).  

2.1  Vörumerkjavirði 

Vörumerkjavirði er vítt hugtak sem snýr að sköpun vöru- og þjónustuvirðis. 

Vörumerkjavirði myndast af áhrifum markaðssetningar fyrirtækja og getur skapað bæði 

fjárhagslegan ávinning og haft jákvæða og sterka tengingu í hugum neytenda (Keller, 1993). 

Samkvæmt Kakati og Choudhury (2013) eru til mismunandi nálganir á skilgreiningu 

vörumerkjavirðis. Fræðimenn eins og Aaker (1991), Keller (1993), Feldwick o.fl. (1996).  

skilgreina vörumerkjavirði hver á sinn hátt en leggja þó allir áherslu á vörumerkjavirði sem 

á sér stað í huga neytandans, þar sem gerð er grein fyrir þekkingu neytenda á vörumerkinu. 

 Hér verður lögð nokkur áhersla á skilgreiningu Kellers (1993) á vörumerkjavirði, en 

nálgun hans byggist á líkani sem kallast viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði. Það verður 

þó einnig komið inn á skilgreiningar annarra fræðimanna á vörumerkjavirði, en þeim svipar 

til nálgunar Kellers. Lögð er áhersla á vörumerkjavitund og vörumerkjaímynd sem er 

lykilatriði við uppbyggingu viðskiptavinagrundaðs vörumerkjavirðis. 
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2.2   Viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði 

Líkanið um viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði (e. Customer based brand equity) er 

notað við stjórnun, byggingu og mælingu vörumerkjavirðis. Þá er vörumerkjavirði skoðað 

frá sjónarhorni neytandans og er nálgun þessi notuð til að hafa áhrif og skilgreina 

neytendahegðun. Þá skynja neytendur ákveðið virði sem vara eða þjónusta hefur og ákveðna 

tengingu við vörumerkið (Aaker og Biel, 2013). Hugarfar neytenda, þ.e. það sem þeir finna, 

heyra og sjá um vörumerkið af fyrri reynslu hefur mikil áhrif á vörumerki. Þá eru ákveðnar 

markaðsaðgerðir fyrirtækja notaðar til að skapa ákveðna eiginleika fyrir vöruna eða 

þjónustuna, sem hafa jákvæð áhrif á viðbrögð neytenda. Þá yrðu sömu viðbrögð ekki til 

staðar hefði slík markaðsaðgerð ekki verið beitt fyrir sömu vöru eða þjónustu. Sem dæmi 

geta þessir ákveðnir eiginleikar skapast þegar vara eða þjónusta fær heiti, og þessir ákveðnu 

eignleikar væru ekki til staðar ef sama vara eða þjónusta hefði ekki slíkt nafn (Keller, 1993). 

Samkvæmt Keller o.fl. (2012) er tilgangurinn með viðskiptavinagrunduðu 

vörumerkjavirði að finna út hvernig neytendur skynja virði vörumerkisins. Það er mælt með 

því að skilgreina hvort vitund og þekking neytenda á vörumerkinu sé á háu stigi og að 

vörumerkið hafi sterk, jákvæð og einstök vörumerkjatengsl í minni neytenda. 

Viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði gerir grein fyrir hvernig vörumerkjaþekking 

neytenda hefur mismunandi áhrif á þá. Það er talið jákvætt þegar vörumerki eru skilgreind 

og markaðasett þannig að neytandinn bregðist við á jákvæðan hátt. Neytendur sætta sig 

betur við að framlengja samband sitt við vörumerkið. Þeir eru því ekki eins viðkvæmir fyrir 

verðhækkunum og eru viljugri til að leita að vörumerkinu við nýjar dreifileiðir. 

2.3   Vörumerkjaþekking 

Vörumerkjaþekking er lykilatriði við að byggja upp sterkt vörumerki, þegar  skoðað er út frá 

sjónarhorni viðskiptavinagrundaðs vörumerkjavirðis. Vörumerkjaþekking hefur aðgreinandi 

áhrif þar sem skilgreint er betur einkenni vörumerkja sem neytendur ættu að vera meðvitaðir 

um og hjálpar til við að skapa vörumerkjavirði (Maclnnis, Shapiro og Mani, 1999). 

Markaðsfræðingar skoða meðal annars hvort og hvaða vörumerkjaþekking sé til staðar í 

minni neytenda og nota gjarnan líkanið til að gera betur grein fyrir slíku. Samkvæmt 

líkaninu má skipta vörumerkjaþekkingu í tvo þætti: vörumerkjavitund og vörumerkjaímynd. 

Mynd 1 sýnir víddir vörumerkjaþekkingar. (Keller o.fl., 2012)  
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Mynd 1: Víddir vörumerkjaþekkingar 

 

2.3.1   Vörumerkjavitund 

Vörumerkjavitund veltur á minni neytenda og getu þeirra til að tilgreina vörumerkið við 

mismunandi aðstæður. Vörumerkjavitund er nauðsynlegt skref í átt að uppbyggingu 

vörumerkjavirðis (Keller, 1993). Til þess að varan sé keypt verður neytandinn að sjálfsögðu 

að vita af og muna eftir vörumerkinu, þ.e. að vörumerkjavitund sé til staðar. 

Vörumerkjavitund felur í sér að vörumerkið er ofarlega, jafnvel efst í huga neytenda (e. Top 

of mind) eða að neytendur hugsa oft um vörumerkið og þekkja það við mismunandi 

aðstæðum (Nedungadi & Hutchinson, 1985). 

 Samkvæmt Keller o.fl. (2012) má gjarnan skipta vörumerkjavitund í tvo hluta. Þegar 

neytendur hafa heyrt um vörumerkið áður eða þekkja vörumerkið frá sjónrænu minni, t.d. 

með nafni eða myndmerki, er sú vitund kölluð vörumerkjakennsl (e. Brand recognition). Þá 

er kunnugleiki oft metin út frá fyrri reynslu neytenda á vörunni eða þjónustunni.  Hins vegar, 

þegar neytendur muna eftir ákveðinni vöru eða þjónustu við mismunandi aðstæður, sem 

tengjast vörumerkinu, er það kallað vörumerkjaminni (e. Brand recall). Það felur í sér að 

neytendur þekki hverjir eiginleikar vörunnar eru, hvað einkennir hana og fyrir hvað hún 

stendur, s.s. gæði, verð, myndmerki, tákn, framleiðslufyrirtækið, afköst/frammistaða og 

auglýsingaeiginleika. Það skiptir einnig máli að vörumerki séu viðkunnanleg, yfirfæranleg 

og aðlögunarhæf.  
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Vörumerki þurfa að velja nafn og hafa myndmerki sem eru áberandi og öðruvísi, 

sem leiðir til þess að vörumerkið verði minnistætt og þýðingarmikið í hugum neytenda sem 

skapar því aukna vörumerkjavitund. Sýnileiki og umtal vörumerkja þarf einnig að vera 

mikið þannig neytendur eru meðvitaðir um auðkenni vörumerkja í gegnum ólík 

markaðssamskipti. Það er líklegra að vörumerki séu minnisstæð í huga neytenda þegar þeir 

verða meira varir við það (Keller o.fl., 2012). 

2.3.2   Vörumerkjaímynd 

Vörumerki öðlast jákvæða ímynd þegar þau skapa sér sterk, jákvæð og einstök 

hugrenningartengsl í viðskiptavinagrunduðu vörumerkjavirði. Það er hægt að skapa 

hugrenningartengsl með beinni upplifun, samskiptum og umtali, ályktunum um vörumerkið 

sjálft eða kenna vörumerkið við fyrirtæki, land, dreifileið eða ákveðna persónu, stað eða 

viðburð (Keller o.fl., 2012). 

Sterk vörumerkjatengsl hafa áhrif á upplifun neytenda á vöru og þjónustu, og verða 

sterkari þegar neytandinn hefur ákveðin tengsl við vöruna og sterkar tilfinningar til hennar. 

Tvö hugtök eru notuð þegar kemur að því að byggja sterkari viðskiptatengsl við neytandann. 

Það eru vörumerkjaeiginleiki annars vegar, sem felst í að skilgreina eiginleika vörunar eða 

þjónustunnar og vörumerkjaávinningur hins vegar, þar sem gerð er grein fyrir persónulegu 

virði og hvað þessir eiginleikar þýða í augum neytenda (Keller, 1993). 

Þegar kemur að því að skapa jákvæð hugrenningartengsl þarf að kanna hug neytenda 

og samkeppnina á markaði til að ákvarða um hve hagstæð staðan er fyrir vörumerkið. 

Markaðsherferðir eiga einnig stóran þátt í að mynda jákvæð hugrenningartengsl, auk þess að 

skapa ímynd um að varan sé talin æskileg í hugum neytenda, mætir væntingum þeirra og 

skilar góðum árangri. Sköpun jákvæðra hugrenningartengla er gerð með því að sannfæra 

neytendur að vara þeirra hafi þá eiginleika sem þarf til að uppfylla þeirra þarfir og langanir 

(Keller, 1993). Þá er það reynsla neytenda á vörumerkinu sem hefur áhrif á það hvort varan 

eða þjónustan uppfyllir þarfir þeirra og myndar beina eða óbeina tryggð með persónulegum 

hugrenningastenslum (Brakus, Schmitt og Zarantonello, 2009, bls. 52) 

Þegar kemur að því að staðsetja vörumerki á markaðnum þarf bæði að gera grein 

fyrir sameiginlegum eiginleikum vörumerkisins og samkeppnisaðilans og hvað það er sem 

aðgreinir vöruna í samkeppninni (Aaker, 2009). Góðum hugrenningartengslum tekst einmitt 

að aðgreina vöruna í samkeppninni og ná þannig samkeppnisforskoti til að laða neytendur að 

vörumerkinu. Þessi aðgreining getur bæði tengst vörunni beint og óbeint, þ.e. getur varðað 
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eiginleika vörunnar sjálfrar eða eiginleika sem tengjast ákveðinni notkun hennar eða 

notkunaraðstæðum o.s.frv. (Keller o.fl., 2012) 
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3  Kostun 

Kostun (e. sponsorship) er eitt af tækjum markaðssamskiptanna og er það að verða sífellt 

mikilvægara um allan heim. Markaðssamskipti, eða samval kynningarráða hafa það hlutverk 

að upplýsa neytandann um vöru og þjónustu fyrirækisins með það að markmiði að sannfæra 

hann og hafa áhrif á kaupákvörðun hans (Mullin o.fl., 2007). Helstu kynningarráðar sem 

notast má við eru sýnilegir á mynd 2. Þetta eru auglýsingar, sölukynningar, almannatengsl 

og kynningarstarfssemi,  markaðssetning og kostun viðburða og persónuleg sala en til eru 

margskonar gerðir þessara markaðssamskipta (Keller o.fl., 2012). Kostunarstarfssemi svipar 

til auglýsingastarfssemi þar sem markmið þeirra er að skapa vitund og miðla jákvæðum 

skilaboðum til neytenda um vöru og þjónustu fyrirtækisins (Erdogan og Kitchen, 1998).   

 

 

Mynd 2: Samval kynningarráða 

 

 

Samkvæmt Mullin o.fl. (2007, bls. 315) er ,,kostun samþættaðri en aðrir 

kynningarráðar þar sem hún inniheldur yfirleitt tvo eða fleiri samval kynningarráða til að 

styðja við hugrenningartengsl, þekkingu, virði, uppljóstrun og að lokum tækifæri til að 

hjálpa við að ná settum markmiðum“. Kostun felst í að fyrirtæki fari í samstarf við einhvers 

konar stofnun eða verkefni og veiti því stuðning, s.s. útvega fjármagn, varning, þjónustu eða 

einhvers konar aðstoð. Hægt er að kosta stofnanir eða verkefni tengda íþróttum, list, 

menntun, fjölmiðlum, sjónvarpsefni, alls kyns viðburðum o.s.frv. (Pelsmacker o.fl., 2013). 

Meenaghan (1991) bendir á að fyrirtæki geta kostað ákveðna starfsemi eða viðburð með 

fjárframlagi og fær þess í stað rétt til að tengjast tiltekinni starfsemi. Þá eru báðir aðilar með 
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ákveðnar skyldur gagnvart hvor öðrum. Mullin o.fl. (2007) skilgreina hugtakið kostun sem 

réttindi fyrirtækja til að tengja eða umgangast beint ákveðna vöru eða viðburð með þeim 

tilgangi að öðlast ávinning af tengingu þeirra við samstarfið eða samtökin.  

3.1  Tegundir kostunar 

Til eru margskonar gerðir af kostunum, en hver og ein hefur sína kosti og ókosti. Allar eiga 

þær þó það sameiginlega markmið að byggja upp og auka vitund og ímynd fyrirtækisins 

(Keller o.fl., 2012). Pelsmacker o.fl. (2013) skilgreina að kostun geti verið tengd viðburðum, 

málstað, ljósvakamiðlum og launsáturs markaðssetningu. Farið er stuttlega yfir hverja 

skilgreiningu. 

Kostun viðburða er þekktust, en þar eru tækifærin margþætt. Viðburðirnir geta verið 

tengdir íþróttum, skemmtunum, list og menningu. Þessi gerð  kostunar getur verið 

stökkpallur fyrir auglýsingaherferð, uppbyggingu gagnasafns eða úrtaks, auk þess sem það 

gefur færi á að komast framhjá banni við auglýsingum. Þá hafa fyrirtæki möguleika á að 

kosta fjölbreytta viðburði sem geta bæði náð til breiðra og sérstakra markhópa. Lista- og 

menningarviðburðir haldast í hendur á meðan íþróttaviðburðir eru ólíkir. Íþróttaviðburðir 

hafa aðra markhópa en lista- og menningarviðburðir og eru almennt fjölmennari. Það er 

meira um fjölmiðlaumfjöllun og almannatengsl á íþróttaviðburðum. Kostun listrænna 

viðburða er einnig að færast í aukanna. Bent er á að kostun við listræna viðburði hafi aukist 

og að ákveðin mettun sé orðin í kostun íþróttaviðburða (Pelsmacker o.fl., 2013). 

Kostun þátta í ljósvakamiðlum (broadcast) er einnig mjög mikilvæg gerð kostunar og 

hefur hún vaxið sífellt með árunum, en hún tengist mest auglýsingastarfssemi. Þá fara 

fyrirtæki í samstarf við tiltekinn ljósvakamiðil eða sjónvarpsefni og fá í staðinn að koma 

fyrirtækinu eða vöru sinni á framfæri í ljósvakamiðlinum. Þá er hægt að nefna fyrirtækið í 

ljósvakamiðlinum, sýna vöru fyrirtækisins eða hafa hana í handriti sjónvarpsefnisins, en það 

er oft kallað vöruinnsetning (Pelsmacker o.fl., 2013).  

Kostun á málstað hefur þann tilgang að styrkja góð málefni og samtvinnar þannig 

almannatengsl, sölukynningu og góðgerðarstarfsemi fyrirtækja. Fyrirtæki geta styrkt góð 

málefni fjárhagslega, með því t.d. að eyrnamerkja ákveðna upphæð af sölu til þeirra. Þessi 

tegund kostunar er algeng ef fyrirtæki ætlar sér að byggja upp góða ímynd á vörumerki sínu 

(Pelsmacker o.fl., 2013).  

Að lokum má nefna skilgreiningu Irwins o.fl. (sem vísað er til í bók Pelsmacker o.fl., 2013) 

á markaðssetningu úr launsátri, en það er þegar fyrirtæki tengja sig við ákveðinn viðburð og 

nýta viðburðinn í auglýsingaskyni án leyfis eða án þess að vera opinber kostunaraðili þess.  
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3.2  Markmið og áhrif kostunar   

Áður en fyrirtæki setja sér ákveðin grunnmarkmið hvað varðar markaðssamskiptamiðla sína 

verða þeir að skilgreina markhópinn sem þeir vilja ná til. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir 

markhópnum og með hvaða hætti ná eigi til hans. Velja þarf réttu markaðssamskiptin, þar 

sem þau verða að hæfa markmiðum markaðssetningar fyrirtækisins, stefnu, skilaboðum og 

fjárhagsáætlanagerð  (Pelsmacker o.fl., 2013). 

Kostun er sveigjanlegt tæki sem þjónar fjölda markmiða og er fremur ólík öðrum 

markaðssamskipta tækjum. Fyrirtækið eflir sitt vörumerki og hagsmuni með því að veita 

stuðning til viðeigandi viðburða eða málstaða. Kostun getur verið mjög áhrifarík þegar það 

kemur að markaðsstarfsemi og verður margfalt áhrifaríkari þegar hún er hluti af samhæfðum 

markaðssamskiptum. Viðburðurinn sem er kostaður gæti t.d. fengið umfjöllun með hjálp 

almannatengsla í fjölmiðlum. Það er mikilvægt að stuðla að samþættingu 

markaðssamskiptanna og ekki síður þegar það kemur að þessu tiltekna tæki (Erdogan og 

Kitchen, 1998). 

Ávinningur kostunar tengist ýmsum gerðum af markmiðum fyrirtækja er varðar 

vörumerki og stefnumiðuð markmið. Samkvæmt Henseler, Wilson og Westberg (2011) er 

eitt af grunnmarkmiðum kostunar að fyrirtækið nýti sér t.d. íþróttaviðburðinn sem ákveðið 

hugrenningartengsl, sem hjálpar fyrirtækinu að skapa vörumerkjavirði. Þá er algengt að 

fyrirtæki nýti sér kostun til að auka vörumerkjavitund meðal viðskiptavina til að byggja upp, 

styrkja og breyta ímynd vörumerkis þeirra. Þegar tilgangurinn er að auka vitund er hannaður 

fjöldi auglýsinga þar sem kostunarstarfssemi vörumerkisins er gerð sýnileg til neytenda. 

Hastings (1984) er með svipaða nálgun hvað varðar markmið kostunar og skilgreinir hann 

tvö grunnmarkmið sem gegna mismunandi tilgangi hvað auglýsingastarfsemi varðar. Annars 

vegar er það að efla jákvæð skilaboð og ímynd fyrirtækisins. Hins vegar er markmiðið að 

auka vitund um vörumerkið og fyrirtækið. Eins og áður kom fram, hvað almenna 

auglýsingastarfsemi varðar, hefur fyrirtækið góða stjórn á efni og skilaboðum sem þeir 

ákveða að auglýsa. Fyrirtæki hafa þó takmarkaða stjórn á kostunum þar sem skilaboðin geta 

verið óbein (Erdogan og Kitchen, 1998).  

3.3.  Kostun íþróttaviðburða  

Kostun íþróttaviðburða er þegar fyrirtæki fer í samstarf við samtök eða félag um fjármögnun 

verkefnis eða viðburðar, s.s. íþróttamót. Vinsældir íþrótta og íþróttaviðburða hafa skapað 

fyrirtækjum einstakt markaðssetningartækifæri og þau hafa verið að nýta sér hana. 

Samkvæmt Morgan og Summers (2005) er kostun íþrótta þriðja stærsta auglýsingarmiðlunin 
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á eftir útgáfu blaða og tímarita og sjónvarpi. Með því að tengja sig við íþrótt og/eða 

íþróttaviðburði getur fyrirtæki tengt sig betur við aðdáanda íþróttarinnar eða íþróttaliðs, sem 

er jafnframt neytandi á markaði. Sú skuldbinding sem neytandinn sýnir gagnvart sinni íþrótt 

og íþróttaliði sem aðdáandi, gefur markaðssérfræðingum fyrirtækja tilefni til að ætla að hægt 

sé að byggja upp langtíma viðskiptasamband og vörumerkjahollustu gagnvart slíkum 

neytendum. Þessa eiginleika vonast markaðssérfræðingar fyrirtækja eftir því að ná með 

kostun íþróttaviðburða, þ.e. að varan fái ekki eingöngu athygli heldur vörumerkjahollustu 

frá einstaka markhópi.  

3.3.1. Markmið kostunar á íþróttaviðburðum 

Kostun sem tengist íþróttum, málstað eða öðrum viðburðum hefur verið talin öflugt 

markaðssamskiptatæki þegar vörumerki vilja byggja vitund og ímynd sína. Madrigal (2000) 

telur  að kostun viðburða gefi fyrirtæki tækifæri til að tengja  vörumerki eða ákveðna vöru 

við þá sterku tilfinningu sem neytandinn hefur gagnvart íþróttaliði, en það getur leitt til þess 

að vörumerkið verði þýðingarmikið fyrir neytandann. Þá getur verið áhrifaríkt að ná til 

stuðningsmannahópa  íþróttaviðburðar eða íþróttaliðsins sem kostað er, þ.e. þeirra sem 

sækja viðburðinn eða eru sjónvarpsáhorfendur.   

Tilgangur kostunar er ekki aðeins að bæta vitund og þekkingu neytenda á 

vörumerkinu, heldur er það einnig notað til að auka skynjun og útbreiðslu meðal 

stuðningsmanna og/eða þeirra sem sækja viðburðinn á vöru fyrirtækisins sem styrkir 

viðburðinn (Bennet, 1999). Kostun viðburða getur því styrkt samband vörumerkisins við 

markhópinn með því að verða hluti af sérstakri upplifun neytandans, sem getur verið eins 

konar stökkpallur til að byggja upp vörumerkjavirði fyrirtækisins (Cornwell o.fl., 2001). 

 

3.3.2.   Rannsóknir á kostun íþróttaviðburða 

Ímynd fyrirtækja sem kosta íþróttir og áhrif þess á kaupáform er umfjöllunarefni í rannsókn 

Pope og Voges (1999). Þar könnuðu þeir fyrst hvort vitund þátttakenda væri til staðar á 

kostunarstarfssemi fyrirtækisins, þ.e. hvort þeir gátu nefnt ákveðinn íþróttaviðburð sem 

fyrirtækið kostaði. Vitund þátttakenda var svo tengd við ímynd og kaupáform þeirra hjá 

fyrirtækjunum. Niðurstöður þeirra gáfu til kynna að ekki væri beint samband á milli ímyndar 

vegna kostunar og kaupáforma, heldur réðust kaupáform frekar að fyrri reynslu neytanda af 

vörunni.  

Rannsókn Javalgi o.fl. (1994) skoðar samband kostunar og fyrirtækjaímyndar. Þeir 

telja að færri rannsóknir sé að finna sem skoða hvers konar áhrif kostun hefur á ímynd 
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fyrirtækja. Einnig telja þeir að lítill skilningur sé til staðar á því hvers konar áhrif kostun 

hefur á ímynd. Niðurstaða þeirra er að kostun getur bætt ímynd fyrirtækja en áhrifin eru 

mismunandi milli fyrirtækja. Önnur niðurstaða þeirra er að kostun sé aðeins einn þáttur sem 

neytendur horfa til þegar þeir mynda sér skoðun á fyrirtæki. Gwinner og Eaton  (1999) sýna 

einnig hvernig kostun hefur áhrif á vörumerkjavitund meðal annars með eftirfarandi hætti; 

sala í kjölfar viðburða, kannanir í kjölfar viðburða (e. Exit Polls), aðsókn á viðburð, fjöldi 

umtala í fjölmiðlum o.fl. 

Hafþór Atli Rúnarsson (2010) fjallar um markmið fyrirtækja með kostun og árangur 

þess. Beitti höfundur tveimur rannsóknaraðferðum við mat á árangrinum; annars vegar  

eigindalegri rannsóknaraðferð við að afla upplýsinga um markmið þriggja fyrirtækja með 

kostun á efstu deildum karla og kvenna í knattspyrnu, hver væri árangurinn og hvernig hann 

væri mældur, og hins vegar,  megindlega rannsóknaraðferð til að kanna viðhorf fólks 

gagnvart kostunarstarfsemi í íþróttum. Niðurstöður hans gefa til kynna að viðhorf fólks 

gagnvart kostunarstarfsemi í íþróttum væri jákvætt og að fyrirtæki öðluðust betri ímynd. 

Guðmundur Fannar Vigfússons (2012) fjallar um vitund og ímynd vörumerkja sem kosta 

íþróttir á Íslandi, líkt og þessi ritgerð gerir. Hann leggur þó áherlsu á fyrirtæki sem kosta 

keppnisdeildir íþróttasambanda. Niðurstöður hans gefa til kynna að meiri vitund sé á 

vörumerkjum sem kosta efstu deild í knattspyrnu og körfuknattleik en í öðrum 

deildarkeppnum. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að ímynd og viðhorf þátttakenda gagnvart 

kostunarstarfssemi væri almennt jákvæð, líkt og í rannsókn Hafþórs Atla Rúnarssonar 

(2010). 
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4   Rannsóknaraðferð 

Megindleg rannsókn var framkvæmd til að leita svara við rannsóknarspurningum sem höfðu 

það markmið að kanna hvort kostun íþróttaviðburða hafði áhrif á vitund og ímynd 

vörumerkja. Spurningarkönnun var lögð fyrir þátttakendur til að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 

1. Hafa neytendur betri vitund um vörumerki sem eru hluti af kostun íþróttaviðburða? 

2. Er ímynd vörumerkja talin betri þegar neytendur hafa vitund fyrir að þau kosti 

íþróttaviðburði?  

3. Eru vörumerki sem kosta íþróttaviðburði að bæta ímynd sína og öðlast jákvæða 

tengingu að mati neytenda sem hafa ákveðna tengingu við íþróttaviðburði?  

 

Vörumerkin voru borin saman eftir atvinnugreinunum sem valin voru. Ímynd 

vörumerkja sem talin eru virk í kostunarstarfssemi íþróttar voru svo rannsökuð út frá vitund 

neytenda á kostunarstarfi vörumerkjanna. Rannsakandi taldi einnig áhugavert að kanna 

ímynd einstaklinga á kostun íþróttaviðburða óháð ákveðnu vörumerki. Þá var kannað hvort 

munur væri á ímynd eftir bakgrunnsspurningum, sem voru hvort einstaklingur æfir íþróttir 

með íþróttafélagi, hvort barn hans æfir íþróttir og hversu oft hann horfði á íþróttaviðburði í 

sjónvarpi eða mætti á íþróttaviðburði. 

4.1   Mælitæki rannsóknar 

Rannsóknaraðferð er byggð að hluta til á rannsókn Javalgi o.fl. (1994) og rannsókn Pope og 

Voges (1999). Rannsóknaraðferð ber saman fyrirtæki sem talin eru virkir kostunaraðilar 

íþróttaviðburða við fyrirtæki sem eru ekki eins virk í kostunarstarfssemi. Þá er  

vörumerkjaminni mælt með því að kanna hvort svarendur muna eftir ákveðnum 

íþróttaviðburði sem fyrirtækið hefur kostað. Þá eru einnig borin saman vörumerkjakennsl 

hvers fyrirtækis eftir atvinnugreinum, en sú aðferð var hvorki notuð í rannsókn Javalgi 

(1994) né Pope og Voges (1999). Ímynd vörumerkjanna er svo könnuð, þar sem bornir eru 

saman þeir sem töldu að fyrirtækið kostaði ákveðinn íþróttaviðburð og þeir sem gátu ekki 

nefnt neinn ákveðinn viðburð sem fyrirtækin kostuðu, líkt og í rannsókn Javalgi o.fl. (1994). 

Í rannsókn Pope og Voges (1999) voru valdar 5 atvinnugreinar. Í þessari rannsókn 

voru tvö fyrirtæki valin í hverjum flokki, þar sem annað fyrirtækið var talið virkur 
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kostunaraðili íþrótta en hitt ekki. Þátttakendur könnunar voru svo beðnir um að svara því 

hvort þeir töldu fyrirtæki vera virkan kostunaraðila, auk þess sem vitund þátttakenda var 

könnuð, þar sem þau gerðu grein fyrir íþróttakóða, íþróttaliði eða íþróttamanni sem þau 

mundu eftir að fyrirtæki hafi kostað. Ímynd vörumerkja voru síðan könnuð og borin saman. 

(Pope & Voges, 1999)  

Við val á fyrirtækjum hafði rannsakandi samband við markaðsráðgjafa hjá 

markaðsráðgjafafyrirtækinu Manhattan Marketing og markaðsstjóra hjá 

Knattspyrnusambandi Íslands. Sendur var tölvupóstur til beggja aðila og spurt hvaða 

fyrirtæki þeir töldu vera helstu kostunaraðila íþróttaviðburða á Íslandi. Farið var inn á 

vefsíður helstu íþróttasamtaka á Íslandi til að fá upplýsingar um helstu kostunaraðila þeirra.  

Ákveðið var að velja þrjár ólíkar atvinnugreinar og bera svo saman tvö vörumerki í 

hverri atvinnugrein. Valin voru vörumerki út frá þeim forsendum að þau væru í virkri 

samkeppni auk þess sem munur á kostunarstarfssemi vörumerkjanna er talin nokkuð 

áberandi. Notuð voru þrjú vörumerki sem talin voru virkir kostunaraðilar íþróttaviðburða en 

við val á fyrirtækum voru bæði skoðuð svör markaðsráðgjafa og vefsíður íþróttasamtaka eða 

íþróttasambanda. Til samanburðar voru valin þrjú vörumerki sem ekki eru talin eins virk 

þegar kemur að kostun íþróttaviðburða. Valin voru þau vörumerki sem markaðsráðgjafar 

nefndu ekki þegar þeir voru spurðir hver væru helstu kostunaraðilar íþróttaviðburða. 

Atvinnugreinarnar sem urðu fyrir valinu voru flugfélög, olíufélög og skyndibitastaðir. 

Flugfélögin Icelandair og Wow air voru borin saman þar sem Icelandair er talinn virkari í 

kostun íþróttaviðburða. Olíufélögin Olís og Skeljungur voru borin saman þar sem Olís er 

talinn virkari í kostun íþróttaviðburða. Að lokum voru  skyndibitastaðirnir Dominos og 

Pizzan bornir saman þar sem Dominos er talinn virkari í kostun íþróttaviðburða.  

Spurningalisti var útbúin fyrir rannsóknina þar sem spurningar snéru að 

vörumerkjavitund og vörumerkjaímynd, auk þess sem þessi hugtök voru tengd við kostun 

íþróttaviðburða. Notast var við mælitæki og skilgreiningar sem tengjast kostun viðburða, 

vörumerkjavitund og vörumerkjaímynd þegar spurningalistinn var útbúinn, sbr. umfjöllun 

um  hugtök og fræðin hér að ofan.  

Til að kanna vörumerkjavitund var notast við mælitæki sem tengjast 

vörumerkjaminni og vörumerkjakennslum, en þau eru hluti af vörumerkjavitund (Keller 

o.fl., 2012). Byrjað var á því að kanna vörumerkjaminni þar sem svarendur áttu að svara 

opinni spurningu. Svarendur áttu að nefna fyrsta vörumerkið sem þeim datt í hug, tengt 

atvinnugreinunum þremur sem fyrir valinu urðu, þegar þeir hugsuðu um kostun 

íþróttaviðburða á Íslandi. Svarendur fóru svo á næstu síðu þar sem vörumerkin sex sem 
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rannsakandi valdi að kanna voru birt og svara átti opinni spurningu um hvert og eitt þeirra. 

Þar áttu svarendur að gera grein fyrir íþróttaviðburð, íþróttasambandi eða íþróttafélagi sem 

þau tengdu við vörumerkin. Næst voru vörumerkjakennsl þátttakenda könnuð. Þá voru 

svarendur spurðir þriggja spurninga sem tengdust mælingum á vörumerkjakennslum, en þá 

voru spurningar miðaðar við hvert og eitt vörumerki. Fimm punkta Likert kvarði var notaður 

við mælingu á spurningunum. Talan 1 var lægsta tölugildið og merkti ,,mjög ósammála”, 

mjög lítið” o.s.frv. og talan 5 var hæsta tölugildið og merkti ,,mjög sammála”, ,,mjög mikið” 

o.s.frv. Fjórar spurningar tengdust vörumerkjaímynd hjá hverju og einu vörumerki. Þær 

spurningar voru uppbyggðar eins og spurningarnar sem mældu vörumerkjakennsl, s.s. 

miðaðar við hvert fyrirtæki og fimm punkta Likert kvarði notaður. Tvær spurningar snéru 

svo að hvort kostun íþróttaviðburða bætti ímynd og hafði jákvæða tengingu hjá fyrirtækjum 

almennt, þ.e. ekki tengt ákveðnu fyrirtæki líkt og í fyrri spurningum. Þá var einnig notast við 

fimm punkta Likert skala, eins og í hinum spurningunum.  

Í lok spurningarlistans var spurt um nokkrar bakgrunnsbreytur. Þátttakendur svöruðu 

þá hvert kyn þeirra væri og hver aldur þeirra væri. Rannsakanda fannst áhugavert að kanna 

hvort þátttakendur hefðu einhverskonar tengsl við íslenska íþróttaviðburði eða íþróttafélag 

og spurði því þátttakendur um áhorf þeirra á íþróttaviðburðum og hvort einstaklingur og/eða 

barn þeirra æfir íþróttir. Spurningarlistann má sjá í heild sinni í Viðauka A.  

4.2   Framkvæmd rannsóknar 

Við uppsetningu spurningarlistans var notast við tölvutækt form á vefsíðunni  

www.docs.google.com/forms/. Áður en spurningarlistinn var lagður fyrir þátttakendur var 

hann forprófaður af nokkrum einstaklingum til að sjá hvort spurningar væru skýrar og 

uppsetning spurningarlistans í lagi. Opnað var fyrir svörun þann 9. apríl 2016 og lokað fyrir 

svörun þann 19. apríl 2016. 

 Notast var við hentugleikaúrtak við söfnun gagna. Hentugleikaúrtak byggir á því að 

rannsakandi velur mögulega þátttakendur. Rannsóknin var sett inn á samskiptamiðilinn 

Facebook þar sem rannsakandi bað vini og vandamenn um að svara spurningalistanum. 

Rannsakandi sendi einnig hóp-tölvupóst á alla nemendur og starfsfólk Háskólans í 

Reykjavík. Til þess að fá fleiri svör og ná til fjölbreyttari aldurshópa var tölvupóstur einnig 

sendur til starfsfólks Landhelgisgæslunnar. Ákveðið var að senda á starfsmenn 

Landhelgisgæslunnar, þar sem rannsakandi þekkti til fyrirtækisins og vissi að þar starfaði 

fjölmennur og nokkuð fjölbreyttur hópur. Haft var samband við starfsmannastjóra 

fyrirtækisins og hún beðin að senda starfsfólki tölvupóst með könnuninni.  

http://www.docs.google.com/forms/
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Gögn spurningakönnunar voru flutt í reikningsforritið Excel þar sem  úrvinnsla 

gagna fór fram. Valin voru ákveðin gögn til að bera saman og sett upp í töflur og myndir. Þá 

var reiknað meðaltöl, staðalfrávik og framkvæmt tilgátuprófpróf til að svara 

rannsóknarspurningum.  

4.3   Þátttakendur rannsóknar 

Þýði rannsóknarinnar voru allir Íslendingar en tilgangur rannsóknar var að kanna viðhorf til 

rannsóknarefnisins meðal neytenda hér á landi. Fyrir utan að vera búsettir hér á landi eiga 

svarandur það sameiginlegt að vera neytendur. Alls svöruðu 182 manns spurningarlistanum 

og allir svöruðu honum í heild sinni. Bakgrunnsspurningar könnunarinnar snéru meðal 

annars að kyni og aldri. Karlmenn voru í meirihluta eða 53,8%. Aldursbilið 21-30 ára var í 

miklum meirihluta, eða 57,1%. Eins og áður kom fram fannst rannsakanda  áhugavert að 

notast við bakgrunnsbreytur sem gætu hugsanlega tengst stuðningi einstaklinga við íslenska 

íþróttaviðburði eða íþróttafélög sem hugsanlega hefðu áhrif á ímynd vörumerkja sem kosta 

íþróttaviðburði. Það voru spurningar sem snéru að hversu oft þátttakendur horfðu á 

íþróttaviðburði og hvort þátttakendur og/eða börn þeirra stunduðu íþróttir. Flestir sögðust 

horfa stundum á íþróttaviðburði, eða 33,5 %. Þá sögðust 30,8% horfa sjaldan á 

íþróttaviðburði. Það voru svo 28,6% sem stunduðu íþróttir hjá íþróttafélagi og 26,4% 

þátttakenda sem áttu börn sem stunduðu íþróttir. Tafla 1 sýnir nánari upplýsingar um 

bakgrunnsbreytur rannsóknar.  

 

Tafla 1: Upplýsingar um bakgrunnsbreytur 

Kyn Aldur 

Áhorf 

íþróttaviðburða 

Stundar þú 

íþróttir? 

Stundar barn þitt 

íþróttir? 

Karl 53.8% 
20 ára eða 

yngri 
1.1% Oft 21.4% Já 28.6% Já 26.4% 

Kona 46.2% 21-30 ára 57.1% Stundum 33.5% Nei 71.4% Nei 18.1% 

   31-40 ára 16.5% Sjaldan 30.8%     Á ekki barn 55.5% 

   41-50 ára 13.2% Aldrei 14.3%        

    
51 árs eða 

eldri 
12.1%             
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4.4 Takmarkanir rannsóknar 

Takmarkanir rannsóknar voru þær að notast var hentugleikaúrtak en með slíku úrtaki er ekki 

hægt að alhæfa niðurstöður rannsóknar. Eins er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður vegna 

svarhlutfalls, en það voru einungis 182 manns sem svöruðu könnuninni en þýðið voru allir 

íbúar á Íslandi. Skekkja er á aldurshlutfalli svarenda þar sem meirihluti þeirra er á aldrinum 

21-30 ára, eða um 57%. Möguleg ástæða þess er vegna þess að könnuninni var dreift á 

samskiptamiðilum auk þess sem könnunin var send í tölvupósti til allra nemenda við 

Háskólann í Reykjavík. Tölvupóstur var þó sendur til starfsfólks Landhelgisgæslunar með 

þeim tilgangi að fá meiri dreifingu í aldurshlutfalli.   
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5   Niðurstöður  

Hér verður fyrst fjallað um niðurstöður sem snúa að vitund um vörumerki sem talin eru virk 

í kostun íþróttaviðburða. Þar á eftir er síðan umfjöllun um hvort munur sé á 

vörumerkjavitund þeirra vörumerkja sem talin eru virk í kostun íþróttaviðburða og þeirra 

vörumerkja sem talin eru ekki virk í slíkri starfssemi, en þá voru tvö vörumerki í sömu 

atvinnugrein borin saman. Þá verða borin saman meðaltöl á fullyrðingum sem snúa að 

vörumerkjavitund og reiknað hvort marktækur munur sé á vörumerkjavitund beggja 

vörumerkja. Niðurstöður snúa einnig að ímynd vörumerkja þeirra fyrirtækja sem talin voru 

virkir kostunaraðilar. Þá voru svarendur sem töldu að vörumerkið kostaði ákveðinn 

íþróttaviðburð bornir saman við svarendur sem töldu vörumerkið ekki kosta ákveðinn 

íþróttaviðburð og kannað hvort munur væri á þessum hópum þegar kemur að ímynd 

vörumerkjanna. Þá eru borin saman meðaltöl á fullyrðingum sem snúa að vörumerkjaímynd 

beggja hópa og reiknað hvort marktækur munur sé á hópunum.  

Niðurstöður munu einnig sýna hvort það hafi meiri áhrif á ímynd vörumerkja 

almennt þegar svarendur hafa ákveðna tengingu við íþróttaviðburði, þ.e. hvort einstaklingar 

horfa reglulega á íþróttaviðburði, æfa íþróttir og/eða eiga börn sem æfa íþróttir. Í kaflanum 

verða nánari útskýringar á hvers vegna þessar breytur voru notaðar. 

Þrátt fyrir að spurningarlisti sem lagður var fyrir hafi verið ítarlegri verður aðeins 

fjallað um niðurstöður sem snúa að rannsóknarefninu í þeim tilgangi að gera umfjöllun 

hnitmiðari. 

5.1   Niðurstöður vörumerkjavitundar 

Vörumerkjavitund samanstendur af vörumerkjaminni (e. Brand recall) og 

vörumerkjakennslum (e. Brand recognition), eins og áður hefur komið fram. 

Vörumerkjaminni er mæling á hversu vel neytendur þekkja til og muna eftir vörumerkinu í 

tengingu við ákveðnar aðstæður. Þá snýr vörumerkjakennsl að því þegar neytendur þekkja 

vörumerkið frá sjónrænu minni, s.s. með nafni, myndmerki, pakkningum o.s.frv. eða hafa 

heyrt um hana áður. Sýnileiki og umtal vörumerkis spilar einnig stórt hlutverk þegar það 

kemur að því að muna og þekkja vörumerki vel (Keller o.fl., 2012). 
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5.1.1.   Vörumerkjaminni 

Fyrsta spurningin kannaði hvaða vörumerki í hverri atvinnugrein kemur fyrst upp í huga 

þátttakenda þegar þeir hugsa um og tengja vörumerki við kostun íþróttaviðburðar. Eins og 

áður kom fram voru valdar atvinnugreinarnar skyndibitastaður, flugfélög og olíufélög. 

Markmið þessarar spurningar var að sjá hversu mikla vitund vörumerkin sem talin eru virkir 

kostunaraðilar íþróttaviðburða höfðu þegar einstaklingar hugsa um kostun íþróttaviðburða. 

Þá var notað ákveðið mælitæki sem tengist vörumerkjaminni þar sem kannað er hvort 

vörumerkið sé efst í huga neytenda (e. Top of mind) í tengslum við kostun íþróttaviðburða. 

 Þegar spurt var um vitund á skyndibitastað og tengingu hans á kostun  

íþróttaviðburða  var markmiðið að sjá hversu oft þátttakendur nefndu Dominos, en það voru 

um 46% sem nefndu Dominos sem er meirihluti þátttakenda. Nefnd voru einnig 

skyndibitastaðir eins og Subway, KFC og Saffran.  

 Þegar spurt var um vitund á flugfélagi og tengingu við kostun íþróttaviðburða nefndu 

71% þátttakendur Icelandair, en markmiðið var einmitt að sjá hversu oft þátttakendur nefndu 

Icelandair. Aðeins voru nefnd tvö önnur flugfélög eins og við mátti búast, en þau voru 

WOW air og Flugfélag Íslands. 

Spurt var svo um vitund á olíufélagi þegar það tengdist kostun íþróttaviðburða. Það 

voru 43% manns sem nefndu Olís en það hlutfall kom rétt á eftir olíufélaginu N1. Olís hefur 

því ekki bestu vitundina meðal íslenskra olíufélaga þegar einstaklingar hugsa um kostun 

íþróttaviðburða. Mynd 3 sýnir niðurstöður fyrstu spurningar. 

 

 

Mynd 3: Vörumerkjaminni virkra kostunaraðila 

 

46% 

71% 

43% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 Dominos  Icelandair Olís

Vitund fyrirtækja sem kosta 
íþróttaviðburði 



22 
 

 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir gætu nefnt ákveðinn íþróttaviðburð, 

íþróttasamband eða íþróttafélag sem er kostað af hverju vörumerki, var markmiðið að sjá 

hversu mikil vitund var meðal neytenda á kostunarstarfssemi vörumerkjanna. Skoðaður var 

munur á vörumerkjum eftir atvinnugreinum, þar sem annað vörumerkið er talið virkt í 

kostun íþróttaviðburða en hitt vörumerkið ekki eins virkt.  

Mynd 4 sýnir samanburð á vitund á kostunarstarfssemi Dominos annars vegar og 

Pizzunar hins vegar. Eins og sjá má er verulega mikill munur á vitund vörumerkjanna. 

Mikill meirihluti, eða 80% þátttakenda nefndu íþróttaviðburði sem það taldi að Dominos 

kostaði. Aðeins 10% þátttakenda nefndu íþróttaviðburð sem þeir töldu trú á að Pizzan 

kostaði, sem kemur ekki á óvart þar sem Pizzan hefur ekki verið virkt í kostun 

íþróttaviðburða. 

 

 

Mynd 4: Samanburður á vitund Dominos og Pizzunnar 

 

 Mynd 5 sýnir samanburð á vitund á kostunarstarfssemi Icelandair annars vegar og 

WOW air hins vegar. Niðurstöður leiddu í ljós að 70% þátttakenda nefndu íþróttaviðburð 

sem þeir töldu að Icelandair kostaði og 57% nefndu íþróttaviðburð sem þeir töldu að WOW 

air kostaði.  
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Mynd 5: Samanburður á vitund Icelandair og WOW air 

  

 Mynd 6 sýnir samanburð á vitund á kostunarstarfssemi Olís annars vegar og 

Skeljung hins vegar. Niðurstöður sýna að 65% þátttakenda nefndu íþróttaviðburð sem þeir 

töldu að Olís kostaði og 48% þátttakenda nefndu íþróttaviðburð sem þeir töldu að 

Skeljungur kostaði.  

  

 

Mynd 6: Samanburður á vitund Olís og Skeljungs 

 

 

7
0

%
 

5
7

%
 

 I C E L A N D A I R   W O W  A I R  

FJÖLDI  ÞEIRRA S EM T ALDI  FYRIRT Æ KJA 
KOS T A ÁKV EÐIN N  ÍÞRÓT T AV IÐBURÐ  

6
5

%
 

4
8

%
 

 O L Í S   S K E L J U N G U R  

FJÖLDI  ÞEIRRA S EM T ALDI  
FYRIRT Æ KJA KOS T A ÁKV EÐIN N  

ÍÞRÓT T AV IÐBURÐ  



24 
 

 

5.1.2.   Vörumerkjakennsl 

Spurningarlisti innihélt þrjár spurningar til að kanna vörumerkjakennsl hvers vörumerkis. 

Markmið þessara spurninga var að svara rannsóknarspurningunni hvort neytendur hafa betri 

vitund á vörumerkjum sem taka virkan þátt í kostun íþróttaviðburða á Íslandi. Í því 

samhengi var kannað hvort munur væri á vitund þeirra vörumerkja sem eru talin virk í 

kostun íþróttaviðburða og þeim sem ekki eru talin virk í kostun íþróttaviðburða.  Eins og 

áður hefur komið fram voru þrjár atvinnugreinar kannaðar. Gert var tilgátupróf og 

eftirfarandi tilgátur settar upp:  

 

H0: Það er ekki martækur munur á vörumerkjavitund þeirra vörumerkja sem eru virkir í 

kostun íþróttaviðburða og þeim sem ekki eru virk í kostun íþróttaviðburða. 

H1: Það er martækur munur á vörumerkjavitund þeirra vörumerkja sem eru virkir í kostun 

íþróttaviðburða og þeim sem ekki eru virk í kostun íþróttaviðburða. 

 

Tafla 2: Vörumerkjavitund WOW air og Icelandair 

Vitund 
WOW air Icelandair 

Tölfræðipróf 
Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Hversu auðveldlega þekkir þú 

fyrirtækið? 
4,80 0,53 4,92 0,34 t(182) = 3,41, p<0,05 

Hversu auðveldlega þekkir þú 

logo fyrirtækis? 
4,78 0,62 4,88 0,48 t(182) = 2,35, p<0,05 

Er sýnileiki og umtal fyrirtækis 

mikið eða lítið? 
4,43 0,82 4,62 0,68 t(182) = 3,43, p<0,05 

 

Í töflu 2 má sjá meðaltöl, staðalfrávik og tilgátupróf fyrir vörumerkjavitund WOW 

air og Icelandair. Taflan sýnir einnig að marktækan mun má sjá á vörumerkjunum tveimur í 

öllum fullyrðingum sem tengjast vitund (p<0,05). Það er því munur á vörumerkjavitund hjá 

Icelandair, sem talið er virkt í kostun íþróttaviðburða og WOW air, sem ekki er talið eins 

virkt í kostun íþróttaviðburða.  

Þó um sé að ræða marktækan mun á meðaltölum fullyrðinga er þó fremur lítill 

munur á þeim, þar sem þau eru öll á milli tölugildanna 4,5 – 5. Sýnileiki og umtal WOW air 

er þó aðeins fyrir neðan 4,5. Niðurstöður sýna þá að Icelandair hefur meiri vitund en WOW 

air þegar kannað er út frá vörumerkjaminni fyrirtækjanna. 
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Tafla 3: Vörumerkjavitund Skeljungs og Olís 

Vitund 
Skeljungur Olís 

Tölfræðipróf 
Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Hversu auðveldlega þekkir þú 

fyrirtækið? 
4,55 0,80 4,84 0,52 t(182) = 6,05, p<0,05 

Hversu auðveldlega þekkir þú 

logo fyrirtækis? 
4,60 0,83 4,82 0,50 t(182) = 3,74, p<0,05 

Er sýnileiki og umtal fyrirtækis 

mikið eða lítið? 
3,05 1,07 3,62 0,95 t(182) = 7,68, p<0,05 

 

Í töflu 3 má sjá meðaltöl, staðalfrávik og tilgátupróf fyrir vörumerkjavitund 

Skeljungs og Olís. Þátttakendur þekkja bæði fyrirtækin og þeirra myndmerki mjög vel. 

Meiri  munur er þó á sýnileika og umtali fyrirtækjanna, þar sem tölugildi Skeljungs segir að 

það sé í meðallagi, en tölugildi Olís er nær tölugildinu 4, sem þýðir að sýnileiki og umtal 

þess sé fremur mikið. 

Sjá má í töflunni að um tölfræðilega  marktækan mun er að ræða  á vörumerkjunum 

tveimur hvað varðar allar fullyrðingar sem tengjast vitund (p<0,05). Það er því munur á 

vörumerkjavitund um Olís, sem talið er virkt í kostun íþróttaviðburða og Skeljungs, sem 

ekki er talið eins virkt í kostun íþróttaviðburða. Niðurstöður sýna þá að Olís hefur meiri 

vitund en Skeljungur þegar kannað er vörumerkjaminni til fyrirtækjanna. 

 

Tafla 4: Vörumerkjavitund Dominos og Pizzunnar 

Vitund 
Dominos Pizzan 

Tölfræðipróf 
Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Hversu auðveldlega þekkir þú 

fyrirtækið? 
4,86 0,44 3,63 1,52 t(182) = 11,47, p<0,05 

Hversu auðveldlega þekkir þú 

logo fyrirtækis? 
4,90 0,44 3,43 1,56 t(182) = 12,51, p<0,05 

Er sýnileiki og umtal fyrirtækis 

mikið eða lítið? 
4,52 0,70 2,16 0,96 t(182) = 27,93, p<0,05 

 

Í töflu 4 má sjá meðaltöl, staðalfrávik og tilgátupróf fyrir vörumerkjavitund Dominos 

og Pizzunnar. Það er fremur mikill munur á meðaltölum fullyrðinganna hjá vörumerkjunum 

tveim. Þátttakendur þekkja Dominos og myndmerki þeirra mjög auðveldlega á meðan  

þátttakendur þekkja Pizzuna fremur auðveldlega, en myndmerki þeirra í meðallagi. Mikill 
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munur er á sýnileika og umtali vörumerkjanna, þar sem Dominos er talið hafa mjög mikinn 

sýnileika og umtal, en Pizzunni er fremur lítinn.  

Tafla 4 sýnir einnig að marktækan mun má sjá á vörumerkjunum tveimur í öllum 

fullyrðingum sem tengjast vitund (p<0,05). Það er því munur á vörumerkjavitund hjá 

Dominos, sem talið er virkt í kostun íþróttaviðburða og Pizzunni, sem er talið ekki eins virkt 

í kostun íþróttaviðburða. Niðurstöður sýna þá að Dominos hefur meiri vitund en Pizzan 

þegar kannað er vörumerkjaminni til fyrirtækjanna. 

5.2   Niðurstöður vörumerkjaímyndar 

Hægt er að nota kostun á íþróttaviðburðum sem ákveðið hugrenningartengsl, með því 

markmiði að bæta ímynd, sem skapar meira vörumerkjavirði. Þá verða hugrenningartengsl 

vörumerkis að vera sterk, jákvæð og einstök í huga neytenda. Sköpun jákvæðra 

hugrenningartengla meðal neytenda snýr meðal annars að því að uppfylla þarfir og langanir 

þeirra (Keller, 1993). Þá hefur reynsla neytenda á vörumerkinu áhrif á það hvort varan eða 

þjónustan uppfylli þarfir þeirra (Brakus o.fl., 2009). Til að kanna vörumerkjaímynd hvers 

fyrirtækis voru lagðar fram fjórar spurningar en þær má sjá í töflum 5 til 10 hér á eftir. 

Það er einnig þekkt að fyrirtæki nýti sér kostun til að auka vörumerkjavitund meðal 

viðskiptavina til að byggja upp, styrkja og breyta ímynd vörumerkisins (Henseler o.fl., 

2011). Í rannsókn Javalgi o.fl. (1994) og Pope og Voges (1999) var meðal annars rannsakað 

hvernig kostun íþróttaviðburða hefði áhrif á vörumerkjaímynd. Þá var meðal annars 

rannsakað samband vitundar og fyrirtækjaímyndar, þ.e. hvort þeir svarendur töldu trú um að 

fyrirtækin kostuðu ákveðinn íþróttaviðburð höfðu betri ímynd gagnvart fyrirtækinu en þeir 

sem töldu ekki trú um það. Farið var eftir rannsóknaraðferð Javalgi (1994) og Pope og 

Voges (1999) þegar kannað var hvort kostun íþróttaviðburða hefði áhrif á ímynd 

vörumerkjanna. Þá var ímynd þeirra sem valdir voru virkir kostunaraðilar íþróttaviðburða 

könnuð. Ímyndin var borin saman út frá spurningunni þar sem svarendur áttu að nefna 

íþróttaviðburð sem þeir töldu að fyrirtækið kostaði. Svarendur sem nefndu íþróttaviðburð 

voru svo bornir saman við svarendur sem nefndu engan íþróttaviðburð. Borin voru saman 

meðaltöl hverrar fullyrðingar sem snúa að ímynd vörumerkjana. 

Kannað var einnig hvort ímynd vörumerkjanna væri betri ef þau voru efst í huga 

neytenda þegar þeir hugsuðu um kostun íþróttaviðburða. Svarendur sem nefndu Icelandair, 

Olís og Dominos voru bornir saman við svarendur sem nefndu ekki þessi vörumerki. 

Tilgátupróf var framkvæmt og eftirfarandi tilgátur settar upp:  
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H0: Það er ekki marktækur munur á ímyndarþáttum vörumerkis eftir því hvort vörumerkið 

kom efst upp í huga neytenda þegar þeir hugsuðu um kostun íþróttaviðburða eða ekki.  

H1: Það er marktækur munur á ímyndarþáttum vörumerkis eftir því hvort vörumerkið kom 

efst upp í huga neytenda þegar þeir hugsuðu um kostun íþróttaviðburða eða ekki. 

 

Tafla 5: Ímyndarþættir Icelandair eftir vitund 

Icelandair 

Fullyrðingar sem snúa að ímynd 

Vitund svarenda 

til staðar 

Vitund svarenda 

ekki til staðar Tölfræðipróf 

  Meðaltal  Meðaltal 

Hefur þú góða eða slæma reynslu af 

fyrirtækinu? 
4,52 4,12 t(80) = 3,44 ; p<0,05 

Hefur fyrirtæki sterka tengingu við 

ákveðinn íþróttaviðburð? 
4,33 3,33 t(77) = 5,14 ; p<0,05 

Hefur fyrirtækið einstaka tengingu við 

ákveðinn íþróttaviðburð? 
4,04 3,25 t(87) = 4,15 ; p<0,05 

Hversu góða eða slæma ímynd hefur 

fyrirtækið? 
4,55 4,27 t(96) = 2,73 ; p<0,05 

 

Í töflu 5 má sjá mun á meðaltölum út frá hvort vitund Icelandair hafi verið til staðar 

eða ekki þegar spurt var um hvaða flugfélag neytendur tengdu við kostun íþróttaviðburða. 

Þá má sjá tilgátupróf til að kanna hvort munur sé á hverjum ímyndarþætti fyrir sig.  

Martækan mun má sjá á öllum ímyndarþáttum Icelandair eftir því hvort vörumerkið 

kom efst upp í huga neytenda þegar þeir hugsuðu um kostun íþróttaviðburða eða ekki 

(p<0,05). Þá er mesti munurinn á milli hópana þegar spurt var um hvort Icelandair hafði 

sterka tengingu við  ákveðinn íþróttaviðburð. Fullyrðingin sem var með hæsta meðalgildið 

var þegar svarendur voru spurðir hversu góða eða slæma ímynd Icelandair hefði á heildina 

litið. Meðalgildin voru hæst hjá báðum hópum þegar spurt var um þessa spurningu, eða 4,55 

þegar vitund var til staðar og 4,27 þegar vitund var ekki til staðar, enda minnsti munurinn 

þar á.  
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Tafla 6: Ímyndarþættir Olís eftir vitund 

Olís 

Fullyrðingar sem snúa að ímynd 

Vitund 

svarenda til 

staðar 

Vitund 

svarenda ekki 

til staðar 
Tölfræðipróf 

  Meðaltal  Meðaltal 

Hefur þú góða eða slæma reynslu af 

fyrirtækinu? 
3,76 3,57 t(167) = 1,43 ; p>0,05 

Hefur fyrirtæki sterka tengingu við ákveðinn 

íþróttaviðburð? 
4,25 3,65 t(179) = 3,84 ; p<0,05 

Hefur fyrirtækið einstaka tengingu við 

ákveðinn íþróttaviðburð? 
3,97 3,40 t(176) = 3,32 ; p<0,05 

Hversu góða eða slæma ímynd hefur 

fyrirtækið? 
3,81 3,70 t(167) = 0,87 ; p>0,05 

 

Tafla 6 sýnir meðaltöl út frá hvort vitund Olís hafi verið til staðar eða ekki þegar 

spurt var um hvaða olíufélag neytendur tengdu við kostun íþróttaviðburða. Framkvæmt var 

tilgátupróf til að kanna hvort munur sé á hverjum ímyndarþætti fyrir sig. 

Martækan mun má sjá á tveimur ímyndarþáttum Olís eftir því hvort vörumerkið kom 

efst upp í huga neytenda þegar þeir hugsuðu um kostun íþróttaviðburða eða ekki (p<0,05). 

Það voru fullyrðingarnar hvort neytendur væru sammála eða ósammála því hvort Olís hafði 

sterka tengingu við ákveðinn íþróttaviðburð og einstaka tengingu við ákveðinn 

íþróttaviðburð. Það er ekki martækur munur á milli hópana þegar mæld var reynsla neytenda 

af Olís (p>0,05). Eins var ekki marktækur munur á milli hópana þegar spurt var hvort Olís 

hefði á heildina litið góða eða slæma ímynd (p>0,05) 

  



29 
 

 

Tafla 7: Ímyndarþættir Dominos eftir vitund 

Dominos 

Fullyrðingar sem snúa að ímynd 

Vitund 

svarenda til 

staðar 

Vitund svarenda 

ekki til staðar Tölfræðipróf 

  Meðaltal  Meðaltal 

Hefur þú góða eða slæma reynslu af 

fyrirtækinu? 
4,15 4,06 t(178) = 0,75 ; p>0,05 

Hefur fyrirtæki sterka tengingu við 

ákveðinn íþróttaviðburð? 
4,67 4,05 t(162) = 4,48 ; p<0,05 

Hefur fyrirtækið einstaka tengingu við 

ákveðinn íþróttaviðburð? 
4,49 3,82 t(171) = 4,37 ; p<0,05 

Hversu góða eða slæma ímynd hefur 

fyrirtækið? 
4,20 4,06 t(180) = 1,23 ; p>0,05 

 

Tafla 7 sýnir mun á meðaltölum út frá hvort vitund Dominos hafi verið til staðar eða ekki 

þegar spurt var um hvaða skyndibitastað neytendur tengdu við kostun íþróttaviðburða. Þá 

má sjá tilgátupróf til að kanna hvort munur sé á hverjum ímyndarþætti fyrir sig. 

Martækan mun má sjá á tveimur ímyndarþáttum Dominos eftir því hvort vörumerkið 

kom efst upp í huga neytenda þegar þeir hugsuðu um kostun íþróttaviðburða eða ekki 

(p<0,05). Það voru fullyrðingarnar um hvort neytendur væru sammála eða ósammála því 

hvort Olís hafði sterka tengingu við ákveðinn íþróttaviðburð og einstaka tengingu við 

ákveðinn íþróttaviðburð. Það er ekki tölfræðilega marktækur munur á milli hópana þegar 

mæld er reynsla neytenda á Dominos (p>0,05). Eins var ekki marktækur munur á milli 

hópana þegar spurt var hvort Dominos hefði á heildina litið góða eða slæma ímynd (p>0,05).  

Það virðist vera að vitund þátttakenda hafi ekki áhrif á reynslu þeirra af vörumerkinu 

né ímynd vörumerkja á heildina litið, þar sem hvorki var marktækur munur á milli hópana 

hjá Olís né Dominos þegar þessir þættir voru kannaðir. 

 

H0: Það er ekki martækur munur á ímyndarþáttum vörumerkis eftir því hvort neytendur 

hafa vitund um að vörumerki kosti ákveðinn íþróttaviðburð eða ekki. 

H1: Það er martækur munur á ímyndarþáttum vörumerkis eftir því hvort neytendur hafa 

vitund um að vörumerki kosti ákveðinn íþróttaviðburð eða ekki. 
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Tafla 8: Ímyndarþættir Icelandair eftir vitund kostunarstarfsemi þeirra 

Icelandair 

Fullyrðingar sem snúa að ímynd 

Íþróttaviðburður 

nefndur 

Íþróttaviðburður 

ekki nefndur Tölfræðipróf 

  Meðaltal  Meðaltal 

Hefur þú góða eða slæma reynslu á 

fyrirtækinu? 
4,54 4,11 t(86) = 3,67 ; p<0,05 

Hefur fyrirtæki sterka tengingu við 

ákveðinn íþróttaviðburð? 
4,51 2,96 t(81) = 9,33 ; p<0,05 

Hefur fyrirtækið einstaka tengingu við 

ákveðinn íþróttaviðburð? 
4,15 3,04 t(98) = 6,44; p<0,05 

Hversu góða eða slæma ímynd hefur 

fyrirtækið? 
4,57 4,24 t(97) = 3,21 ; p<0,05 

 

Í töflu 8 má sjá mun á meðaltölum eftir því hvort neytendur hafa vitund um að Icelandair 

kosti ákveðinn íþróttaviðburð eða ekki. Tilgátupróf var framkvæmt til að kanna hvort munur 

sé á hverjum ímyndarþætti fyrir sig. 

Martækan mun má sjá á öllum ímyndarþáttum Icelandair eftir því hvort neytendur 

nefndu ákveðinn íþróttaviðburð sem fyrirtækið kostaði eða nefndu engan íþróttaviðburð. 

(p<0,05). Þá er mesti munurinn á milli hópanna þegar spurt var um hvort Icelandair hafi 

sterka tengingu við  ákveðinn íþróttaviðburð. Þar sýndu tölugildin að annar hópurinn væri 

mjög sammála fullyrðingunni en hinn hvorki sammála né ósammála.  

Samkvæmt þessum niðurstöðum er ímynd Icelandair talin betri hjá þeim neytendum 

sem höfðu vitund um ákveðinn íþróttaviðburð sem Icelandair kostar heldur en þeir sem ekki 

höfðu þá vitund. Meðalgildin voru mjög há hjá þeim sem töldu Icelandair kosta ákveðinn 

íþróttaviðburð, þar sem þrír ímyndarþættir voru nálægt því að fá tölugildið 5. 
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Tafla 9: Ímyndarþættir Olís eftir vitund á kostunarstarfsemi þeirra 

Olís 

Fullyrðingar sem snúa að ímynd 

Íþróttaviðburður 

nefndur 

Íþróttaviðburður 

ekki nefndur Tölfræðipróf 

  Meðaltal  Meðaltal 

Hefur þú góða eða slæma reynslu af 

fyrirtækinu? 
3,75 3,48 t(107) = 1,89 ; p>0,05 

Hefur fyrirtæki sterka tengingu við 

ákveðinn íþróttaviðburð? 
4,32 3,14 t(105) = 7,31 ; p<0,05 

Hefur fyrirtækið einstaka tengingu við 

ákveðinn íþróttaviðburð? 
4,03 2,94 t(125) = 6,35; p<0,05 

Hversu góða eða slæma ímynd hefur 

fyrirtækið? 
3,87 3,51 t(126) = 2,80 ; p<0,05 

 

Tafla 9 sýnir  mun á meðaltölum eftir því hvort neytendur hafi vitund um að Olís kosti 

ákveðinn íþróttaviðburð eða ekki. Þá má sjá tilgátupróf til að kanna hvort munur sé á 

hverjum ímyndarþætti fyrir sig. 

Marktækan mun má sjá á þremur ímyndarþáttum Olís eftir því hvort neytendur 

nefndu ákveðinn íþróttaviðburð sem fyrirtækið kostaði eða nefndu engan íþróttaviðburð  

(p<0,05). Þá er mesti munurinn á milli hópanna þegar spurt var um hvort Olís hafi sterka 

tengingu við  ákveðinn íþróttaviðburð, líkt og hjá Icelandair. Þar sýndu tölugildin að annar 

hópurinn væri fremur sammála fullyrðingunni en hinn hvorki sammála né ósammála. Þó svo 

tölfræðipróf sýni martækan mun á milli hópa þegar spurt var um ímynd Olís, er munurinn þó 

lítill miðað við hinar fullyrðingarnar sem voru marktækar.Það var ekki marktækur munur á 

milli hópanna á reynslu þeirra á Olís (p>0,05). Á heildina litið má samt sjá að ímynd Olís er 

talin betri hjá þeim neytendum sem höfðu vitund á ákveðnum íþróttaviðburði sem Olís 

kostar heldur en þeim sem höfðu ekki vitund.  
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Tafla 10: Ímyndarþættir Dominos eftir vitund á kostunarstarfsemi þeirra 

Dominos 

Fullyrðingar sem snúa að ímynd 

Íþróttaviðburður 

nefndur 

Íþróttaviðburður 

ekki nefndur Tölfræðipróf 

  Meðaltal  Meðaltal 

Hefur þú góða eða slæma reynslu af 

fyrirtækinu? 
4,14 3,94 t(51) = 1,21 ; p>0,05 

Hefur fyrirtæki sterka tengingu við 

ákveðinn íþróttaviðburð? 
4,60 3,25 t(41) = 6,24 ; p<0,05 

Hefur fyrirtækið einstaka tengingu við 

ákveðinn íþróttaviðburð? 
4,35 3,22 t(45) = 5,00 ; p<0,05 

Hversu góða eða slæma ímynd hefur 

fyrirtækið? 
4,21 3,81 t(49) = 2,58 ; p<0,05 

 

Í töflu 10 má sjá mun á meðaltölum og tilgátupróf til að kanna hvort munur sé á hverjum 

ímyndarþætti fyrir sig. Sjá má mun á meðaltölum eftir því hvort neytendur hafi vitund um að 

Dominos kosti ákveðinn íþróttaviðburð eða ekki. 

Niðurstöður sýna að það er martækur munur á þremur ímyndarþáttum Dominos eftir 

því hvort neytendur nefndu ákveðinn íþróttaviðburð sem fyrirtækið kostaði eða nefndu 

engan íþróttaviðburð. (p<0,05). Þá er mesti munurinn á milli hópanna þegar spurt var um 

hvort Dominos hafi sterka tengingu við  ákveðinn íþróttaviðburð, líkt og hjá Icelandair og 

Olís. Þar sýndu tölugildin að annar hópurinn væri mjög sammála fullyrðingunni en hinn 

hvorki sammála né ósammála. Þó svo tölfræðipróf sýni martækan mun á milli hópa þegar 

spurt var um ímynd Dominos, er munurinn þó lítill miðað við hinar fullyrðingarnar sem voru 

marktækar. 

Ekki var martækur munur á milli hópanna þegar spurt var um reynslu neytenda á 

Dominos (p>0,05), líkt og hjá Olís. Á heildina litið má samt sjá að ímynd Dominos er talin 

betri hjá þeim neytendum sem höfðu vitund um ákveðna íþróttaviðburði sem Dominos 

kostar heldur en þeim sem höfðu ekki þá vitund.  
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5.2.1 Ímynd og jákvæð tenging vörumerkja  

Í þessum kafla er kannað hvort neytendur telja kostun íþróttaviðburða vera jákvæða 

tengingu fyrir vörumerki almennt og leiða til bættrar ímyndar. Þá var ekki verið að spyrja 

um ákveðið vörumerki, líkt og í fyrri spurningum 

 

Tafla 11: Ímynd og jákvæð tenging vörumerkja 

Fullyrðingar Meðaltal Staðalfrávik 

Telur þú  það bæta ímynd 

fyrirtækis mikið eða lítið þegar 

það tekur þátt í kostun? 

4,01 0,9 

Telur þú fyrirtæki og kostun 

þeirra á íþróttaviðburðum  hafa 

jákvæða tengingu? 

4,21 0,75 

 

Tafla 11 sýnir svör þeirra spurninga sem snéru að ímynd vörumerkja og þegar þau 

eru tengd við kostun íþróttaviðburða. Hér eru teknir saman allir þátttakendur könnunar og 

reiknað meðaltal og staðalfrávik. Meðaltöl sýna að þátttakendum finnst ímynd fyrirtækja 

batna fremur mikið þegar þau kosta íþróttaviðburði, sem og hafa fremur jákvæða tengingu.  

Spurningarnar voru einnig bornar saman út frá þrem bakgrunnsbreytum. Eins og 

fram kom í fræðilega hlutanum greindi Madrigal (2000) að kostun íþróttaviðburða gefur 

fyrirtækinu tækifæri til að öðlast bætta ímynd með því að tengja sitt vörumerki við þá sterku 

tilfinningu sem neytandinn hefur gagnvart íþróttaliði. Þá væri hægt ná til hópa eins og 

stuðningsmanna íþróttaviðburðarins eða íþróttaliðsins sem kostað er, t.d. þeirra sem sækja 

íþróttaviðburði eða sjónvarpsáhorfendur íþróttaviðburða.  

Bakgrunnsbreyturnar sem notaðar voru snúa því að ákveðinni tengingu neytenda við 

íþróttaviðburði eða íþróttafélög. Því var ákveðið að kanna ímynd og tengingu við 

íþróttaviðburð út frá áhorfi neytenda á íþróttum, hvort neytendur æfðu íþróttir og/eða hvort 

neytendur ættu börn sem æfa íþróttir. Gert var tilgátupróf fyrir bakgrunnsbreyturnar og þrjár 

tilgátur settar upp.  

 

Fyrsta tilgátan tengist töflu 12: 

H0: Það er ekki martækur munur á meðaltölum fullyrðinga eftir því hvort neytendur horfi 

oft, stundum, sjaldan eða aldrei á íþróttaviðburði  

H1: Það er martækur munur á meðaltölum fullyrðinga eftir því hvort neytendur horfi oft, 

stundum, sjaldan eða aldrei á íþróttaviðburði  
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Tafla 12: Ímynd og jákvæð tenging út frá áhorfi íþróttaviðburða 

Fullyrðingar 
Áhorf á íþróttum 

Tölfræðipróf 
Aldrei Sjaldan  Stundum Oft 

  Meðaltal Meðaltal Meðaltal Meðaltal   

Telur þú að það bæta ímynd 

fyrirtækis þegar það tekur 

þátt í kostun? 

3,35 3,86 4,13 4,46 F(3,178) = 10,23, p < 0,05 

Telur þú fyrirtæki og kostun 

þeirra á íþróttaviðburðum 

hafa jákvæða tengingu? 

3,73 4,05 4,33 4,56 F(3,178) = 8,72, p < 0,05 

 

Tafla 12 sýnir að það er martækur munur á bæði ímynd og jákvæðri tengingu eftir 

því hvort neytendur horfi oft, stundum, sjaldan eða aldrei á íþróttaviðburði (p<0,05). 

Tölugildið á bættri ímynd og jákvæðri tengingu hækkar eftir því sem áhorf á íþróttum er 

meira. Við skoðun þeirra hópa sem horfa oft, stundum og sjaldan á íþróttir eru þeir næstir 

tölugildinu 4, sem þýðir að þeir telja ímynd vörumerkja batna fremur mikið þegar það tekur 

þátt í kostun íþróttaviðburða. Þeir sem horfa aldrei á íþróttir telja að ímynd vörumerkisins 

hvorki batni mikið né lítið.  

Vörumerki og kostun þeirra á íþróttaviðburðum hefur mjög jákvæða tengingu meðal 

þeirra sem horfa oft á íþróttaviðburði, en fremur jákvæða tengingu hjá þeim sem horfa 

stundum, sjaldan og aldrei á íþróttaviðburði. 

 

Önnur tilgátan tengist töflu 13: 

H0: Það er ekki martækur munur á meðaltölum fullyrðinga eftir því hvort neytendur stundi 

íþróttir hjá íþróttafélagi eða ekki. 

H1: Það er martækur munur á meðaltölum fullyrðinga eftir því hvort neytendur stundi 

íþróttir hjá íþróttafélagi eða ekki. 
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Tafla 13: Ímynd og jákvæð tenging þeirra sem stunda íþróttir og stunda ekki íþróttir 

Fullyrðingar 
Stundar 

íþróttir 

Stundar ekki 

íþróttir 
Tölfræðipróf 

  Meðaltal Meðaltal   

Telur þú að það bæta ímynd 

fyrirtækis þegar það tekur þátt í 

kostun? 

4,38 3,85 F(1,180) = 13,80, p < 0,05 

Telur þú fyrirtæki og kostun þeirra á 

íþróttaviðburðum hafa jákvæða 

tengingu? 

4,5 4,09 F(1,180) = 11,59, p < 0,05 

 

Tafla 13 sýnir að það er martækur munur á bæði ímynd og jákvæðri tengingu eftir 

því hvort neytendur stundi íþróttir hjá íþróttafélagi eða ekki (p<0,05). Tölugildið á bættri 

ímynd og jákvæðri tengingu er hærra þegar neytendur stunda íþróttir hjá íþróttafélagi. Báðir 

hópar telja ímynd vörumerkja batna fremur mikið þegar þau taka þátt í kostun íþrótta-

viðburða. Kostun íþróttaviðburða hefur þó mjög jákvæða tengingu að mati þeirra sem stunda 

íþróttir, en fremur jákvæða tengingu hjá þeim sem stunda ekki íþróttir. 

 

Þriðja tilgátan tengist töflu 14: 

H0: Það er ekki martækur munur á meðaltölum fullyrðinga eftir því hvort börn þátttakenda 

stunda íþróttir hjá íþróttafélagi eða ekki. 

H1: Það er martækur munur á meðaltölum fullyrðinga eftir því hvort börn þátttakenda 

stundi íþróttir hjá íþróttafélagi eða ekki. 

 

Tafla 14: Ímynd og jákvæð tenging þeirra sem eiga börn sem stunda íþróttir eða ekki 

Fullyrðingar 
Eiga barn sem 

stundar íþróttir 

Eiga barn sem 

stundar ekki 

íþróttir 

Tölfræðipróf 

  Meðaltal Meðaltal   

Telur þú að það bæta ímynd 

fyrirtækis þegar það tekur þátt í 

kostun? 

3,98 3,79 F(1, 79) = 0,72, p > 0,05 

Telur þú fyrirtæki og kostun þeirra 

á íþróttaviðburðum hafa jákvæða 

tengingu? 

4,19 3,97 F(1, 79) = 0,22, p > 0,05 
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Tafla 14 sýnir að ekki er martækur munur á ímynd né jákvæðri tengingu eftir því hvort börn 

neytenda stunda íþróttir hjá íþróttafélagi eða ekki. (p>0,05). Niðurstöður sýna að báðir hópar 

telja ímynd vörumerkja batna fremur mikið þegar þau taka þátt í kostun íþróttaviðburða. 

Niðurstöður sýna einnig að báðir hópar telja kostunarstarfssemi vörumerkja á 

íþróttaviðburðum hafa fremur jákvæða tenging. Því má segja að þessi tenging við 

íþróttaviðburði hafi ekki áhrif á ímynd vörumerkisins, þ.e. þeir sem eiga börn sem stunda 

íþróttir hafa ekki jákvæðari tengingu né telja ímynd fyrirtækja batna meira en þeir sem eiga 

ekki börn í íþróttum. Hér voru aðeins tekin meðaltöl hjá þeim sem áttu börn og voru það 80 

svarendur. 
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6   Umræða 

6.1  Samanburður fyrirtækja  á vörumerkjavitund  

Samkvæmt Henseler o.fl. (2011) er eitt af grunnmarkmið kostunar að fyrirtækið nýti sér t.d. 

íþróttaviðburðinn sem ákveðið hugrenningartengsl, sem hjálpar fyrirtækinu að skapa 

vörumerkjavirði. Þá er algengt að fyrirtæki nýti sér kostun til að auka vörumerkjavitund 

meðal viðskiptavina til að byggja upp, styrkja og breyta ímynd vörumerkis þeirra. 

Niðurstöður rannsóknar þessarar ritgerðar gefa almennt tilefni til að álykta að neytendur hafi 

betri vitund um fyrirtæki sem taka þátt í kostun viðburða. Segja má að niðurstöðurnar séu 

nokkuð áhugaverðar og þess vert að greina frekar frá og ræða.  

Olís var ekki algengasta olíufélagið sem svarendur nefndu þegar þeir voru spurðir 

um vitund á olíufélagi sem kostunaraðila íþróttaviðburða, heldur var það olíufélagið N1. Hér 

gæti það hafa haft áhrif að þrátt fyrir að Olís sé kostunaraðili úrvalsdeildar karla í 

handknattleik í dag, þá var N1 kostunaraðili þeirrar deildar á tímabilinu 2007-2013 eða áður 

en Olís gerðist kostunaraðili deildarinnar og nafni hennar breytt í Olís deildin. N1 var því 

lengur kostunaraðili en Olís, sem gæti að einhverju leyti skýrt hærra hlutfall N1 í þessum 

efnum (,,HSÍ“, e.d.) Þegar þátttakendur voru spurðir hvaða olíufélag þeim detti fyrst í hug 

þegar kæmi að kostun íþróttaviðburða, valdi um helmingur Skeljung en 65% valdi Olís. 

Skýring á því hvers vegna Skeljungur mælist svo háttgæti legið í því að félagið hefur verið 

kostunaraðili íþróttaviðburða hjá ungliðum, þar sem nafn þess eða forvera þess var tengt  

íþróttaviðburðum, s.s. Stjörnumót Skeljungs eða Shell mótið (Orkumótið) í 

Vestmannaeyjum, sem fyrirtækið hefur  stutt frá 1991. Ekki er því óeðlilegt  að svarendur 

hafi talið Skeljung vera kostunaraðila íþróttaviðburða, þrátt fyrir að nokkuð fleiri svarendur 

þekkja Olís sem kostunaraðila íþróttaviðburða (,,Orkumótið í eyjum”, e.d.) 

Hægt er að fjalla niðurstöður og samanburð Icelandair og WOW Air með 

sambærilegum hætti. Þegar spurt var um vitund á flugfélagi og tengingu við kostun 

íþróttaviðburða nefndu 71% þátttakendur Icelandair og kemur þessi meirihluti ekki á óvart. 

Icelandair hefur í fjölda ára verið styrktaraðili Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands og tengt 

sig mjög alþjóðlegu íþróttalífi eins og landsliðum Íslands í knattspyrnu, handknattleik og 

körfuknattleik. Velgengni þessara landsliða hefur verið eftirteknaverð og áhugi og umræður 

á kappleikjum landsliðanna náð langt út fyrir fyrri mörk hins hefðbundna stuðningsmanns. 

Icelandair hefur auðvitað notið góðs af þessum aukna áhuga og velgengni landsliða og 
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slagorð félagsins „Við erum öll í sama liði“ er þekkt, enda félagið verið öflugt að tengja 

vörumerki sitt og kostunina saman („Við erum öll í sama liði“, e.d.). 

Það þarf ekki að koma á óvart að ríflega helmingur þátttakenda telur bæði 

flugfélögin vera kostunaraðila íþróttaviðburða þrátt fyrir að svarendur velji Icelandair 

sýnilega oftar. Þrátt fyrir að WOW air sé aðeins nokkra ára gamalt hefur félagið náð 

markverðum árangri í að markaðssetja vörumerki sitt. Einn þáttur í markaðssetningu 

fyrirtækisins er kostun íþróttaviðburða en félagið hefur frá árinu 2012 staðið fyrir hinni 

árlegu hjólreiðakeppninni WOW Cyclothon, þar sem hjólreiðarmenn hjóla hringinn í 

kringum Ísland. Keppnin vekur ávallt gríðarlega athygli og mörg þúsund manns hafa tekið 

þátt (,,WOW Cyclothon – Sagan, e.d.). Það að um 57% svarenda rannsóknar horfi til WOW 

air sem kostunaraðila íþróttaviðburða kemur því ekki á óvart.  

Augljós munur er hins vegar á milli Dominos og Pizzan, sem er eðlilegt, enda hefur 

Pizzan ekki verið sérstakur stuðningsaðili íþróttaviðburða ólíkt Dominos, sem  er aðal 

styrktaraðili Dominos deildarinnar í Körfuknattleik („Körfuknattleikssamband Íslands“, 

e.d.). 

Borin eru saman meðaltöl á fullyrðingum sem snúa að vitund vörumerkjanna og 

reiknað hvort marktækur munur sé á þekkingu vörumerkja, myndmerki þeirra og sýnileika 

og umtali. Niðurstöður sýna að marktækur munur er á vörumerkjavitund þeirra vörumerkja 

sem eru virkir í kostun íþróttaviðburða og þeim sem ekki eru virk í kostun íþróttaviðburða. 

Munurinn á milli Dominos og Pizzunnar var sýnilega mestur og var mikill munur á 

meðaltölum allra fullyrðinga. Að mati höfundar gæti möguleg ástæða verið sú að Pizzan er 

lítið áberandi þegar það kemur að kostunarstarfsemi. Þá var töluverður munur þegar spurt 

var um sýnileika og umtal Dominos og Pizzunnar, en mikilvægt er að sýnileiki og umtal sé 

til staðar svo neytendur séu meðvitaðir um auðkenni vörumerkja (Keller o.fl., 2012).  

Á heildina litið leiða niðurstöður í ljós að aukin vörumerkjavitund er til staðar þegar 

fyrirtæki taka þátt í kostunarstarfsemi íþróttaviðburða. Munur er á vitund vörumerkja sem 

eru virkir í kostunarstarfsemi og þeirra sem eru ekki eins virk í slíkri starfsemi, bæði þegar 

hún er mæld út frá vörumerkjaminni og vörumerkjakennsl. 

6.2  Kostunar íþróttaviðburða hefur jákvæð áhrif á vörumerkjaímynd 

Tvær rannsóknarspurninganna snúa að vörumerkjaímynd. Sú fyrri kannar ímynd vörumerkja 

út frá vitund um að þau séu hluti af kostun íþróttaviðburða. Niðurstöður sýna að munur er á 

nokkrum ímyndarþáttum vörumerkis eftir því hvort vörumerkið kom efst upp í huga 

neytenda þegar þeir hugsuðu um kostun íþróttaviðburða eða ekki. Munur var á sterkri og 
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einstakri tengingu allra vörumerkjanna. Ekki var munur á reynslu neytenda af vörumerkinu 

né ímynd vörumerkjanna á heildina litið hjá Olís og Dominos. Niðurstöðurnur sýna einnig 

að munur er á nokkrum ímyndarþáttum vörumerkis eftir því hvort neytendur hafa vitund um 

að vörumerki kosti ákveðinn íþróttaviðburð eða ekki. Ekki var munur á reynslu neytenda af 

vörumerkjunum Olís og Dominos. Það var heldur ekki marktækur munur á ímynd neytenda 

á heildina litið hjá Olís. 

Niðurstöðurnar sýna hins vegar að neytendur telja kostun íþróttaviðburða bæta 

ímynd vörumerkis fremur mikið og hafa fremur jákvæða tengingu. Niðurstöður sýna einnig 

að ímynd og jákvæð tenging eykst eftir því hvort svarendur horfa reglulega á íþróttaviðburði 

eða æfa íþróttir. Það er þó ekki munur á þessum fullyrðingum eftir því hvort börn neytenda 

æfi íþróttir eða ekki. Madrigal (2000) telur að kostun viðburða gefi fyrirtæki tækifæri til að 

tengja sitt vörumerki eða ákveðna vöru við þá sterku tilfinningu sem neytandinn hefur 

gagnvart íþróttaliði, sem gæti leitt til þess að vörumerkið verði þýðingarmikið fyrir 

neytandann. Þeir sem áhuga hafa á íþróttum eru líklegri til að horfa á kostun íþróttaviðburða 

með jákvæðari augum en þeir sem ekki hafa áhuga á íþróttum.  

Á heildina litið sýna niðurstöður að ímynd vörumerkja er talin betri meðal neytenda 

þegar þeir hafa vitund fyrir að þau kosti íþróttaviðburði, sem og neytenda sem tengjast 

íþróttaviðburðum. Almennt er litið á kostun sem ákveðna tegund af styrkveitingu hér á landi. 

Því er litið jákvæðum augum á kostun almennt og þeirra fyrirtækja sem eiga í hlut. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Hafþórs Atla Rúnarssonar (2010) sem gefa sömuleiðis 

til kynna að viðhorf fólks gagnvart kostunarstarfsemi í íþróttum sé jákvætt og að fyrirtæki 

öðluðust betri ímynd fyrir vikið. 

 

6.3  Lokaorð 

Áhugavert væri að rannsaka þetta viðfangsefni frekar, til dæmis ímynd og vitund 

vörumerkja út frá einstaka íþróttum og/eða íþróttaviðburðum. Ímynd vörumerkis væri hægt 

að kanna á öðruvísi hátt. Sem dæmi væri hægt að kanna ákveðna ímyndarþætti fyrirtækja 

fyrst áður en svarendur eru upplýstir um kostun fyrirtækjanna og svo aftur eftir að hafa 

fengið upplýsingar um kostunarstarfsemi fyrirtækjana. Út frá þessu væri kannað hvort 

munur væri á ímynd fyrirtækisins. Það  væri einnig mjög áhugavert að rannsaka hvernig 

fjárfestingarákvarðanir fyrirtækja eru greindar og ákvarðaðar í þessum efnum og mögulegan 

ábata fyrirtækja sem rekja má beint til kostun þeirra á íþróttaviðburðum. Án efa munu 
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greiningum og rannsóknum á þessu efni fjölga í framtíðinni eftir því sem þessi tegund 

miðlunar heldur áfram að vaxa. 

Samkvæmt Morgan og Summers (2005) er þróun  fjárfestingar fyrirtækja í íþróttum 

og íþróttaviðburðum viðurkenning á mikilvægi þess að fyrirtæki velji íþróttastefnu sem henti 

markmiðum markaðssetningar þeirra. Í grunninn má því segja að kostun íþróttaviðburða 

auki vitund neytenda á vörumerkinu sem um ræðir og bætir ímynd þeirra, sem og að 

tengingin er sterkari eftir því hvort neytandinn hafi ákveðna tengingu við íþróttir eða ekki. 

Fyrirtæki sem eru að kosta íþróttaviðburði eru því ekki aðeins að styðja íþróttastarf í 

góðgerðarskyni heldur að fjárfesta í ímynd síns vörumerkis. Slíkt er mikilvægt fyrir vöxt 

fyrirtækja og arðsemi til framtíðar. 
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Viðauki A  

 

Spurningalisti 

 

Kæri þátttakandi, 

 

Sigríður Eva Sanders heiti ég og er nemandi við Háskólann í Reykjavík. Þessi könnun er 

hluti af B.Sc. lokaverkefninu mínu í viðskiptafræði.  

 

Könnunin snýr að kostun íþróttaviðburða á Íslandi, en kostun felst í að fyrirtæki fari í 

samstarf við stofnanir (t.d. íþróttasamtök og/eða íþróttaviðburði) eða veiti því einhvers konar 

stuðning. Kannað er einnig vitund og ímynd ákveðna fyrirtækja.  

 

Fullum trúnaði er heitið og svör verða ekki rakin til einstakra þátttakenda. Þér er hvorki 

skylt að svara einstaka spurningum né spurningalistanum í heild en þátttaka þín væri mjög 

vel metin. Könnunin tekur aðeins 2-5 mínútur. 

 

Hægt er að hafa samband við mig ef einhverjar spurningar vakna á netfanginu 

sigridures13@ru.is 

 

 

1. Hvaða skyndibitastað dettur þér fyrst í hug þegar kemur að kostun íþróttaviðburða á 

Íslandi? 

 ________________________________ 

 

2. Hvaða flugfélag dettur þér fyrst í hug þegar kemur að kostun íþróttaviðburða á Íslandi? 

 

 ________________________________ 

 

3. Hvaða olíufélag dettur þér fyrst í hug þegar kemur að kostun íþróttaviðburða á Íslandi? 

 

 ________________________________ 
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4. Hversu virkt eða óvirkt telur þú eftirfarandi fyrirtæki vera í kostunarstarfsemi 

íþróttaviðburða á Íslandi? 

  Mjög virkt Fremur virkt Í meðallagi Fremur óvirkt Mjög óvirkt 

WOW air           

Skeljungur           

Dominos           

Pizzan           

Icelandair           

Olís           

 

 

5. Hvaða íþróttaviðburð/íþróttasamband/íþróttafélag tengir þú við eftirfarandi fyrirtæki? 

 

WOW air 

 ________________________________ 

 

Skeljungur 

 ________________________________ 

 

Dominos 

 ________________________________ 

 

Pizzan 

 ________________________________ 

 

Icelandair 

 ________________________________ 

 

Olís 

 ________________________________ 
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6. Hversu auðveldlega eða erfiðlega áttu með að þekkja eftirfarandi fyrirtæki? 

 

Mjög 

auðveldlega 

Fremur 

auðveldlega Í meðallagi 

Fremur 

erfiðlega 

Mjög 

erfiðlega 

WOW air           

Skeljungur           

Dominos           

Pizzan           

Icelandair           

Olís           

 

7. Hversu auðveldlega eða erfiðlega áttu með að þekkja myndmerki (logo) hjá eftirfarandi 

fyrirtæki? 

 

Mjög 

auðveldlega 

Fremur 

auðveldlega Í meðallagi 

Fremur 

erfiðlega 

Mjög 

erfiðlega 

WOW air           

Skeljungur           

Dominos           

Pizzan           

Icelandair           

Olís           

 

8. Telur þú sýnileika og umtal eftirfarandi fyrirtækis vera mikið eða lítið? 

 Mjög mikið 

Fremur 

mikið Í meðallagi Fremur lítið Mjög lítið 

WOW air           

Skeljungur           

Dominos           

Pizzan           

Icelandair           

Olís           

 

 

 



47 
 

 

9. Hefur þú góða eða slæma reynslu af eftirfarandi fyrirtæki? 

 Mjög góða Fremur góða Í meðallagi Fremur slæma Mjög slæma 

WOW air           

Skeljungur           

Dominos           

Pizzan           

Icelandair           

Olís           

 

10. Ég tel eftirfarandi fyrirtæki hafa sterka tengingu við ákveðinn íþróttaviðburð, 

íþróttasamband eða íþróttafélag. 

 

Mjög 

sammála 

Fremur 

sammála Hvorki né 

Fremur 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

WOW air           

Skeljungur           

Dominos           

Pizzan           

Icelandair           

Olís           

 

11. Ég tel eftirfarandi fyrirtæki hafa einstaka tengingu við ákveðinn íþróttaviðburð, 

íþróttasamband eða íþróttafélag. 

 

Mjög 

sammála 

Fremur 

sammála Í meðallagi 

Fremur 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

WOW air           

Skeljungur           

Dominos           

Pizzan           

Icelandair           

Olís           
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12. Á heildina litið, hversu góða eða slæma ímynd telur þú eftirfarandi fyrirtæki hafa? 

 Mjög góða Fremur góða Í meðallagi 

Fremur 

slæma 

Mjög 

slæma 

WOW air           

Skeljungur           

Dominos           

Pizzan           

Icelandair           

Olís           

 

 

13. Telur þú það bæta ímynd fyrirtækis mikið eða lítið þegar það tekur þátt í kostun 

íþróttaviðburða? 

( ) Bætir mjög mikið 

( ) Bætir fremur mikið  

( ) Hvorki né 

( ) Bætir fremur lítið 

( )Bætir mjög lítið 

 

14. Telur þú fyrirtæki og kostun þeirra á íþróttaviðburðum hafa jákvæða eða neikvæða 

tengingu? 

( ) Mjög jákvæð tenging 

( ) Fremur jákvæð tenging  

( ) Í meðallagi 

( ) Fremur neikvæð tenging 

( ) Mjög neikvæð tenging 
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15. Hefur kostunarstarfsemi fyrirtækja mikil eða lítil áhrif á kaup þín á vöru eða þjónustu 

fyrirtækisins? 

( ) Mjög mikið áhrif 

( ) Fremur mikil áhrif  

( ) Hvorki né 

( ) Fremur lítil áhrif 

( ) Mjög lítil áhrif 

 

16. Stundar þú íþróttir hjá íþróttafélagi? 

( ) Já 

( ) Nei 

 

17. Stundar barnið þitt/börnin þín íþróttir hjá íþróttafélagi? 

( ) Já 

( ) Nei 

( ) Á ekki barn 

 

18. Hversu oft horfir þú og/eða ferð þú á íslenska íþróttaviðburði? 

( ) Oft 

( ) Stundum 

( ) Sjaldan 

( ) Aldrei 

 

19. Hvert er kyn þitt? 

( ) Karl 

( ) Kona 

 

20. Hver er aldur þinn? 

( ) 20 ára eða yngri 

( ) 21-30 ára 

( ) 31-40 ára 

( ) 41-50 ára 

( ) 51 árs eða eldri 

 


