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Útdráttur 

Fyrirtæki geta í dag notað sér margar leiðir til að reyna að auka sölu og vonandi hagnað. 

Ein þeirra leiða er að koma sér upp fleiri en einu vörumerki á sama markaði. Markmið 

þessara rannsóknar er að gera grein fyrir þeim kostum og göllum sem fylgja því að stjórna 

mörgum vörumerkjum á sama markaði. Ásamt þeim leiðum sem hægt er að fara. Þar má 

einna helst nefna að breikka línuna, framlengja vörumerki eða setja á laggirnar nýtt 

vörumerki. Þegar vörumerkin í eigu fyritækis eru orðin mörg skiptir máli að koma upp 

skipulagi á stjórnun vörumerkjanna. Það má gera með því að búa til vörumerkjamöppu 

utan um vörumerkin. Algengustu form á hönnun vörumerkjamöppu eru vörumerkjahús, 

Undirvörumerki, Blönduð vörumerkjastefna, Stuðningsvörumerki og Hús af 

vörumerkjum. Þegar komið er með nýtt vörumerki skiptir aðgreining miklu máli. 

Aðgreining á vörumerkjum í eigu fyrirtækisins er mikilvæg til að koma í veg fyrir að skörun 

geti orðið á milli þeirra. Hægt er að aðgreina vörumerki með fjórum algengum leiðum. 

Það er aðgreiningu á innihaldi , eiginleikum, þjónustu og kerfi. Rannsókn var gerð þar sem 

skoðað voru umbúðir og hillu hlutdeild á kaffimarkaðnum og alifuglamarkaðnum. 

Rannsókn þessi var gerð í tveimur verslunum Bónus og einni verslun Krónunnar. Skoðað 

var hvaða skilaboð vörumerki eru að senda. Ásamt því hvort hilluhlutdeild var meiri eftir 

því sem vörumerki eða tegundir sem framleiðendur bjóða upp á voru fleiri. Leitast var 

svara við tveimur rannsóknar spurningum, 1. Hverjir eru kostir og gallar þess að reka tvö 

eða fleiri vörumerki á sama markaði? 2. Getur fyrirtæki notið ávinnings af því? Helstu 

niðurstöður voru að kostirnir eru þó nokkrir. Þar má einna helst nefna möguleiki á 

aukningu markaðshlutdeildar, samnýtingar auðlinda og stærðarhagkvæmni ef rétt er 

hugað að rekstri nokkura vörumerkja. Gallar við  rekstur margra vörumerkja á sama 

markaði fela í sér aukinni hættu á skörun á milli vörumerkjanna sé stefna þeirra ekki skýr. 

Einnig getur vörumerkjavirðið þynnst út ef að breikkun línunnar eða framlenging 

vörumerkis veldur neytendum vonbrigðum. Séu þessir kostir og gallar teknir til greina eru 

auknar líkur á að ávinningi fyrirtækja með tvö eða fleiri vörumerki á sama markaði 
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1.  Inngangur 

Fyrirtæki eru sífellt að leita leiða til að auka hagnað. Algeng leið til þess er að setja á 

laggirnar tvö eða fleiri vörumerki á sama markaði sem bjóða sambærilegar vörur þar sem 

ólíkar áherslur eiga að aðgreina þær, til að mynda lægra verð eða aukin gæði.  

Ritgerðin byggir bæði á fræðilegu yfirliti ásamt vettvangsrannsókn.  

Meginmarkmið þessa verkefnis er að átta sig á því hvaða atriði stjórnendur þurfa að hafa 

í huga þegar fyrirtæki er með rekstur á tveimur eða fleiri vörumerkjum á sama markaði. 

Lágmarka þarf líkur þess að vörumerki og vörur berjist um sama markhópinn og nýta sér 

þess í stað þau samlegðaráhrif sem tvö vörumerki geta haft umfram eitt vörumerki. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum. Hverjir eru kostir og gallar 

þess að reka tvö eða fleiri vörumerki á sama markaði? Getur fyrirtæki notið ávinnings af 

því?   Ávinningurinn sem um er að ræða getur verið í margvígslegu formi allt frá því að 

vera aukin markaðshlutdeild, hillupláss eða samnýting starfsfólks. 

Ritgerðin skiptist í þrjá megin kafla þar sem ofantaldar rannsóknarspurningar er 

gert skil. Í fyrsta lagi er fjallað um vörumerki og uppbyggingu þess. Þar verður meðal 

annars skilgreind hugtök ásamt því að fjalla um það hvað mótar vörumerki í huga 

neytenda. Í öðru lagi verður varpað ljósi á það hvernig stjórna skal tveimur eða fleiri 

vörumerkjum á sama markaði. Þar er lögð áhersla á að útlista helstu aðferðir við að koma 

upp auka vörumerki með það að leiðarljósi að auka markaðshlutdeild. Í þriðja lagi verður 

fjallað um rannsókn sem framkvæmd var með það markmið að auka innsýn rannsakanda 

á rekstri fyrirtækja með tvö eða fleiri vörumerki á sama markaði hér á landi. Við vinnu 

þessarar ritgerðar var notast við bækur, ritrýndar greinar, vefsíður og gögn sem 

rannsakandi aflaði með vettvangsrannsókn sinni.  
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2. Vörumerki og uppbygging. 

Hvað er vörumerki? Orðið vörumerki (e.Brand) á rætur sínar að rekja til sagnarinnar að 

brennimerkja. Vörumerki þjónar þeim tilgangi að auðkenna vörur fyrirtækja svo að 

neytendur greini á milli þeirra. Vörumerki eru hluti af okkar daglega lífi og nú í dag sjáum 

við vörumerki hvert sem við lítum. Þau standa fyrir ákveðið notagildi, stöðu og loforð sem 

seljendur gefa og neytendur hafa myndað við notkun (Richard, Foster og Morgan, 1998). 

Það sem byggir upp vörumerki eru eftirfarandi þrír þættir. Ímynd (e. Brand image), 

einkenni (e. Identity) og persónuleiki (e. Personality). Þessir þrír þættir móta síðan 

vörumerkjavirðið (e. Brand equity) (Johansson og Carlson, 2014). Ásamt því að fjalla um 

þessi þrjú atriði verður gerð grein fyrir þekkingu á vörumerkjum sem hefur mótandi áhrif 

á ímynd og vörumerkjavitund. Að lokum verða útlistuð þau atriði sem gera það að verkum 

að neytendur versla vörur frá ákveðnum vörumerkjum fram yfir aðrar. 

 Einkenni 

Einkenni vörumerkis koma fram í firmamerki, nafni þess, því hversu rótgróið vörumerkið 

er, hvernig vörur það býður upp á ásamt fleiri þáttum. Einkennin eru þau skilaboð sem 

stjórnendur vilja að vörumerkið sendi til neytenda. Sterkt vörumerki er með augljós og 

greinileg einkenni sem koma skýrt fram í auglýsingum. Sé vörumerki sterkt mun hinn 

dæmigerði viðskiptavinur hafa nokkuð góða hugmynd um hver einkenni vörumerkisins 

eru (Johansson og Carlson, 2014; Kapferer,2008). „Einkenni vörumerkja er upprunaleiki 

þess og kjarni. Ef skipulagsheild vill skapa varanlega ímynd í huga neytenda, þá þarf að 

skapa einkenni vörumerkisins fyrst“ (Shirazi , Lorestani og Mazidi, 2013, bls. 159).  

Einkenni vörumerkis er mikilvægt til að koma í veg fyrir að viðskiptavinir rugli því við önnur 

vörumerki með sambærilega vörur eða þjónustu. Hætta á slíkum ruglingi eykst eftir því 

sem vörumerki stækkar og breiðir úr sér yfir á aðra markaði. Því skiptir máli að einkenni 

vörumerkis séu höfð að leiðarljósi óháð markaði eða vöru sem um er að ræða 

(Kapferer,2008). Einkenni vörumerkis er gjarnan talið vera mikilvægt atriði í stjórnun 

vörumerkja. Þar sem það er einn sá þáttur sem að mótar ímynd vörumerkja og hefur um 

leið áhrif á hvaða stöðu vörumerkið hefur í huga neytenda. Skýr og vel skilgreind einkenni 

gera það að verkum að vörumerki geta aðgreint sig frá samkeppnisaðilum og um leið náð 

samkeppnisforskoti þar sem vörumerkið er álitið öðruvísi í samanburði við önnur 

vörumerki (Shirazi , Lorestani og Mazidi, 2013) 
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 Þekking á vörumerkinu 

Þekking á vörumerkjum (e. Brand Knowledge) myndast með samskiptum á milli 

vörumerkja og neytenda. Hvort sem það er í gegnum auglýsingar eða notkun á vörum. Sú 

þekking sem mótast í huga neytenda á vörumerki verður til þess að ákveðin aðgreining 

myndast. Neytandinn man og þekkir það vörumerki sem hann metur mest vegna 

einkenna þess. Um leið greinir neytandinn á milli vörumerkisins og 

samkeppnisvörumerkja út frá þeim atriðum sem hann þekkir(Blair og Chiou, 2014). Þessi 

þekking getur verið grunnur að samkeppnisforskoti vörumerkja. Sérstaklega þegar um er 

að ræða vöru sem er mikið notuð í okkar hversdagslega lífi. Þegar um er að ræða 

hversdagslega vöru er ákvarðanataka hraðari. Við þær aðstæður kynnir neytandinn sér  

síður aðra kosti sem í boði eru (Richards,Foster og Morgan, 1998). 

 

Mynd 1. Þekking á vörumerkinu mótar ímynd og vörumerkjavitund. 

Þekking á vörumerkinu er forsenda þess að neytandi geti tekið afstöðu til vörumerkisins  

og er um leið undirstöðu atriði fyrir ímynd vörumerkis og vörumerkjavitund eins og sjá 

má hér á mynd 1. Án þess að hafa þekkingu á vörumerkinu getur neytandi ekki tekið 

marktæka afstöðu til þess (Blair og Chiou, 2014). Hér verður fjallað nánar um þessi tvö 

undirstöðu atriði nánar. 

Ímynd vörumerkja segir til um hvað kemur upp í huga viðskiptavina þegar vörumerkið 

er nefnt á nafn. Ímynd byggist á skoðun viðskiptavina á vörumerkinu. Sé ímyndin góð ýtir 

hún frekar undir jákvæða afstöðu einstaklinga á vörum vörumerkisins. Sé hún slæm ýtir 

hún undir neikvæða afstöðu. Samfélagsmiðlar og orðspor (e. Word of mouth) eru atriði 

sem hafa áhrif á ímynd vörumerkja. Erfitt getur verið að stýra því hvernig ímynd 

vörumerkja þróast. Þó er hægt að hafa áhrif á hana með vel skilgreindum einkennum sem 

fjallað var um hér að ofan (Johansson og Carlson, 2014). Til að fólk hafi myndað sér skoðun 

á vörumerki þarf að vera til staðar þekking á því fyrir hvað vörumerkið stendur, á hvaða 

vettvangi það starfar ásamt því hvers eðlis vörur þess og þjónusta er (Friðrik og Þórhallur, 

2010).  
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Vörumerkjavitund (e. Brand awareness) er hugtak sem notað er um það hvort að 

neytendur kannist við eða þekki vörumerki. Vörumerkjavitund myndast þar af leiðandi út 

frá nafni, vörum, þjónustu, eða öðrum einkennum þess (Huang og Sarigöllu, 2012). 

Vörumerkjavitundin verður að vera til staðar til þess að skapa jákvæða ímynd í garð 

vörumerkja. Henni er náð fram með því að ýta undir kunnugleika vörumerkja í augum 

viðskiptavina. Til að neytandi geti tekið afstöðu til vöru, þjónustu eða annars sem tengist 

vörumerkinu verður að vera til vörumerkjavitund. Þessi afstaða sem við höfum til 

vörumerkisins hefur um leið áhrif á ímynd þess. Vörumerkjavitund er eitt þeirra atriða 

sem hefur áhrif á kauphegðun neytenda. Mörg vörumerki í dag geta rakið hluta af 

vinsældum sínum til þeirrar breiðu vörumerkjavitundar sem þau hafa (Huang og Sarigöllu, 

2012; Keller, 2013). 

 Persónuleiki 

Persónuleiki vörumerkis segir til um hverskonar persóna vörumerkið væri, væri  það 

mannlegt. Vörumerki eru oft og tíðum tengd við fræga einstaklinga í auglýsingum á 

vörumerkinu sem aftur hefur áhrif og mótar persónuleika vörumerkisins. Með því að ná 

á skýran og greinilegan hátt að móta persónuleika vörumerkis er möguleiki að aðgreina 

vörumerki enn frekar í samkeppni við önnur vörumerki. Persónuleiki vörumerkis á að 

endurspegla hluta af einkennum vörumerkis á þann veg að hægt er að sjá móta fyrir 

persónuleikanum í þeim (Azoula og Kapferer, 2003). Þrátt fyrir að ákveðin vörumerki 

virðast hafa persónuleg einkenni sem önnur hafa ekki þá eiga neytendur oft og tíðum 

erfitt með að greina þau hjá sumum vörumerkjum. Þetta varð niðurstaðan í rannsókn sem 

Raomaniuk og Ehrenberg framkvæmdu þar sem persónuleiki valinna vörumerkja var 

skoðaður. Þeir vöruflokkar sem neytendur áttu auðveldast með að tengja persónuleg 

einkenni við voru orkudrykkir, tölvu- og rafmagnsvörur. Hugtakið sem einkenndi þær 

vörur var nýjungagirni en hugtak orkudrykkja var orkumikill. (Romaniuk og Ehrenberg, 

2012).   

 Vörumerkjavirði 

Vörumerkjavirði er hugtak sem lýsir því virði sem vörumerki gefur vöru (Erdem og Swait, 

1998). Þeim mun hærra sem að vörumerkjavirði er hjá neytendum því  dýpri og sterkari 

eru tengsl hans við vörumerkið. Þetta hefur þau áhrif að neytendur velja frekar vörur frá 

því vörumerki fram yfir önnur (Johansson og Carlson, 2014). Sé vörumerkjavirðið hátt hjá 
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neytendum gefur það til kynna að vörumerkið standi vel að vígi í samkeppninni. Þannig 

er hugtakið góður mælikvarði á það hvernig vörumerkið stendur gagnvart 

samkeppnisaðilum (Richards,Foster og Morgan, 1998). Vara sem er með lítið eða ekkert 

vörumerkjavirði í huga viðskiptavina hefur minni líkur á að verða fyrir valinu heldur en 

vara sem er með hátt vörumerkjavirði (Erdem og Swait, 1998). Vörumerkjavirði má skipta 

í tvennt. Annars vegar viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði (e. Customer based brand 

equity) og hins vegar fjárhagslegt vörumerkjavirði (e. Financial brand equity).  

Viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði er skilgreint sem sá jákvæði hugur sem neytendur 

bera til vörumerkisins. Fjárhagslegt vörumerkjavirði tiltekur  virði vörumerkis fyrir  

fyrirtæki. Það inniheldur viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði. Eftirfarandi fjórir þættir 

byggja upp vörumerkjavirði. Hugrenningatengsl  (e. Brand association), vörumerkjatryggð 

(e. Brand loyalty), vörumerkjavitund (e. Brand awareness) og skynjuð gæði (e. Perceived 

quality) (Fayrene og Lee, 2011). Þessi atriði verða útskýrð nánar hér að neðan. 

Hugrenningatengsl vörumerkis er skilgreint sem þau tengsl sem neytendur hafa til 

vörumerkisins og þeirra vara sem það bíður upp á. Þessi tengsl geta falið í sér tilfinningar, 

skoðun, ímynd, reynslu, trú eða viðhorf til vörumerkisins eða vöru. Hugrenningatengsl til 

vörumerkisins geta verið neikvæð eða jákvæð. Stjórnendur vilja að skoðun, tillfinningar 

og almennt viðhorf til vörumerkis sé sem jákvæðast (Fayrene og Lee, 2011). 

Skynjuð gæði er skilgreint sem mat neytenda á gæðum vöru innan vörumerkis 

borið saman við vörur samkeppnisaðila. Séu gæði vörunnar og vörumerkis metin hátt af 

neytendum geta þau haft bein áhrif á kaup þeirra. Hærri gæði leiða til betri vöru sem 

margir neytendur leitast eftir. Um leið gerir það að verkum að vörumerki getur rukkað 

hærra verð sem mögulega skilur eftir sig auknar tekjur fyrir vörumerkið. Ef neytandi 

skynjar að gæði vörunnar sem vörumerkið bíður uppá er hátt þá hefur það um leið áhrif 

á tryggð við vörumerkið (Fayrene og Lee, 2011). 

Vörumerkjatryggð felst í því hversu sterkt sambandið milli vörumerkisins og 

neytenda þess er. Ef neytendur leitast við að versla sem oftast vörur af vörumerkinu er 

ljóst að tryggð vörumerkisins er mikill. Ef tryggðin er mikill eru auknar líkur á því að hún 

leiði til jákvæðs orðspors vörumerkisins. Mikill tryggð neytenda við vörumerkið er 

mikilvæg þar sem hún er líkleg til að skila tekjum yfir líftíma viðskiptavinar. Ólíkt hinum 
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þremur þáttunum sem móta vörumerkjavirði þá byggist vörumerkjatryggð á reynslu af 

vörum vörumerkis (Fayrene og Lee, 2011). 

Ekki verður gerð frekari grein fyrir fjórða þættinum, vörumerkjavitund sem mótar 

vörumerkjavirði þar sem hann var skilgreindur hér að ofan í kafla 2.2. 

 Hvað veldur því að neytendur versla við ákveðið vörumerki. 

Hvað veldur því að neytendur vilja frekar velja Coca Cola heldur en Pepsi, eða jafnvel 

öfugt. Bragð og verð ásamt ýmsum öðrum þáttum spila stórt hlutverk en álit neytanda á 

vörumerkinu getur einnig haft áhrif á valið. Ef vörumerki hefur öðlast traust neytandans 

gerir það að verkum að sá hinn sami velji frekar vörur frá því þar sem áhættan er minni 

eftir því sem traustið er meira  (Hu, 2011; Johansson og Carlson, 2014). Til að hægt sé að 

tala um traust vörumerki þurfa eftirfarandi þrír þættir að eiga við vörumerkið. 

Sjálfstjáning (e. Self Expression) felur í sér að neytandinn vilji senda ákveðin 

skilaboð til samfélagsins í gegnum vörumerkið. Skilaboðin eru þess eðlis að vilja sína hvers 

konar lifsstíl neytandinn lifir með tilteknu vörumerki. Þannig er vörumerkið ákveðinn vísir 

um það hvaða tekjur hann hefur, hvers konar hópi hann tilheyrir og svo framvegis. Þar af 

leiðandi kaupir viðskiptavinurinn ekki einungis vöru af tilteknu vörumerki til þess að 

uppfylla sína eigin þörf heldur einnig til þess að gefa öðrum ákveðna ímynd á sjálfum sér 

(Johansson og Carlson, 2014). Sem dæmi um sjálfstjáningu má nefna ef að viðskiptavinur 

kaupir frekar kaffi frá Te og kaffi í stað þess að kaupa Bónus kaffi þar sem það 

endurspeglar hann betur sem neytanda. Sjálfstjáning vegur mismikið eftir vörumerkjum 

og  er til dæmis töluvert meiri hjá vörumerkjum bifreiða, fatnaðs og raftækja. Margir 

neytendur nota einungis það vörumerki sem þeir telja sig tilheyra (Chevernev, Hamilton 

og Gal ,2011). 

Að draga úr virkni áhættu (e. Functional risk) er einn af aðal eiginleikum sem að 

traust vörumerki gerir fyrir viðskiptavini sína. Til þess verður vörumerkið að sanna sig fyrir 

neytendum svo að þeir geti treyst vörumerkinu bæði hvað varðar öryggi og áreiðanleika. 

Þá er einnig mikilvægt að varan standi við þau loforð sem gefin eru með auglýsingum og 

markaðssetningu. Ef vörumerki tekst vel að draga úr virkni áhættu minnkar það áhættu 

neytenda og hvetur þá til að leita frekar í vörur frá því tiltekna vörumerki (Johansson og 

Carlson, 2014). 



17 
 

Sálfræðileg áhætta (e. Psychological risk) felur í sér að neytendur vilja að val sitt 

sé viðurkennt af samfélaginu. Með öðrum orðum vilja neytendur vilja að tekið sé eftir 

þeim þegar þeir velja vöru frá tilteknu vörumerki. Til þess að minnka líkur á sálfræðilegri 

áhættu velja neytendur frekar vöru frá vörumerki sem er samþykkt af öðrum neytendum 

(Wooten, Reed, 2004). Samkvæmt þessu hugtaki hefur skoðun annarra mikil áhrif á 

hegðun neytenda. Þó er ekki hægt að skilja hegðun þeirra að fullu nema með því að skoða 

aðrar breytur líkt og venjur, gildi og þrá. Enginn neytandi hegðar sér eins og þeir eru þar 

af leiðandi mis viðkvæmir fyrir áhrifum sálfræðilegrar áhættu (Bearden, Netemeyer og 

Teel, 1989). 
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3. Stjórnun vörumerkja á sama markaði 

Hverjum einasta markaði er hægt að skipta upp í markhópa eftir vörum, væntingum 

viðskiptavina og tegundum viðskiptavina. Þetta gefur samt ekki til kynna að þó hægt væri 

auðveldlega að skipta markaðnum uppí sex mismunandi markhópa þá ætti fyrirtækið að 

bjóða uppá sex mismunandi vörumerki. Ákveðinn hópur óskar eftir bestu gæðum og 

þjónustu sem völ er á. Aðrir óska eftir vörumerki sem býður uppá gæði en gott verð, og 

en aðrir vilja bara ódýrasta kostin sem völ er á (Kapferer , 2008). 

Erfitt getur reynst að vera með eitt vörumerki og ætla sér að selja sambærilega vöru á 

ólíku verði og gæðum til ólíkra markhópa án þess að eiga á hættu að þynna út virði 

vörumerkisins í huga neytenda. Til þess að koma í veg fyrir það geta fyrirtæki komið sér 

upp tveimur eða fleiri vörumerkjum á sama markaði (Johansson og Carlson, 2014). Við 

rekstur á fleiri en einu vörumerki á sama markaði er mikilvægt að fyrirtæki hafi í huga 

hvaða tækifæri geta skapast og hvað ber að varast. Á íslenskum markaði eru mörg dæmi 

um sömu eigendur af tveimur eða fleiri vörumerkjum sem eru í óbeinni eða beinni 

samkeppni. Nærtækustu dæmin eru til að mynda Hagkaup og Bónus, Nóatún og Krónan 

ásamt Shell og Orkunni. 

Ingunn Elín Sveinsdóttir framkvæmdastjóri einstaklingsviðs hjá Skeljungi hafði eftirfarandi 

svör þegar hún var spurð hvort henni fyndist betra að hafa tvö vörumerki að stýra, 

Skeljung og Orkuna, eða eitt eins og þegar hún var stjórnandi hjá N1. 

Þegar N1 varð til, þá var eitthvað til sem hét Esso og svo var eitthvað sem hét Egó. Við töldum þá að með 

nafninu N1 að við gætum náð að tala við alla markhópa undir einu og sama nafni og geta boðið 

mismunandi. Hvort sem það voru kjör eða afslættir alveg sama hvort það væri sjávarútvegsfyrirtæki, 

einstaklingur eða eitthvað þar á milli og það gekk misjafnlega. Það er þannig að þetta eru svo ofboðslega 

ólíkir hópar og við finnum mun að eftir að hafa komið inní þetta fyrirtæki „Skeljung“ að það er auðveldara 

að stýra allri vinnu og þau verkefni sem við erum að gera þá erum við að tala við annað hvort ákveðna 

hópa eða eftir aldri með Skeljungi og Orkunni (Ingunn Elín Sveinsdóttir munnleg heimild 25. Janúar 2016). 

Hér útskýrir hún afhverju það getur verið hentugra í ákveðnum tilfellum að vera með fleiri  

en eitt vörumerki. 

 Í þessum kafla verður komið inn á helstu þætti sem tengjast því að stjórna fleiri en 

einu vörumerki á sama markaði. Kaflinn skiptist í fjóra undirkafla þar sem verður í fyrsta 

lagi fjallað um aukningu á markaðshlutdeild. Í öðru lagi verður fjallað um 
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vörumerkjamöppuna. Í þriðja lagi fjallað um aðgreiningarþætti vörumerkja. Í fjórða og 

síðasta lagi verður fjallað um vörusamsetningu vörumerkja. 

 Aukning á markaðshlutdeild 

Þegar stjórnendur vörumerkja velta fyrir sér þeirri spurningu hvernig best sé að auka 

markaðshlutdeild sína eru nokkrar leiðir sem hægt er að fara. Hér verður fjallað nánar um 

tvær vinsælar leiðir annars vegar að framlengja vörumerkið (e. Brand extension) og hins 

vegar að breikka línuna (e. Line extension). 

3.1.1 Framlenging á vörumerki 

Framlenging á vörumerki er þekkt leið sem hefur það að markmiði að auka 

markaðshlutdeild vörumerkis. Í hnotskurn felur það í sér að kynna nýja vöru undir 

vörumerki sem nú þegar er á markaði. Rótgróin fyrirtæki geta með þessu nýtt sér sína 

stöðu á markaðnum til þess að koma með nýja vöru í sama eða jafnvel ótengdum geira í 

stað þess að koma fram með nýtt vörumerki. Með þessu nýta fyrirtæki sér þá vitund og 

þekkingu sem til staðar er meðal neytenda vörumerkisins.  

Við framlengingu á vörumerki þarf að huga að ýmsu til þess að ferlið sé vel 

heppnað. Þar á meðal verður að hafa virði og stöðu vörumerkisins til hliðasjónar til þess 

að koma í veg fyrir að framlengda vörumerkið dragi ekki úr virði beggja vörumerkjanna 

(Johansson og Carlson, 2014). Framlengingu vörumerkja inn á nýja markaði fylgir áhætta 

sem stjórnendur þurfa að vera vakandi fyrir. Hætta er á því að farið sé inn á markað sem 

er nýr fyrir stjórnendum og því getur fylgt mikil óvissa. Eins geta þegar verið sterk 

vörumerki á sama markaði sem gæti reynst erfitt að keppa við og mögulega leitt til þess 

að báðar vörurnar dragast aftur úr í samkeppni. Þar af leiðandi getur áhættan haft bæði 

áhrif á fjárhagslega stöðu og ímynd vörumerkjanna (Kapferer,2008; Þórður 

Sverrirsson,2013). Samkvæmt Nilsen (1984) standa framlengd vörumerki sig ekki betur á 

fimm mismunandi bandarískum og breskum mörkuðum þegar þau eru borin saman við 

glæný vörumerki (Laforet og  Saunders, 1994). 

Dæmi um vel heppnaða framlengingu eru vörumerki Virgin sem að rekur undir 

nafni sínu fjölda vörumerkja. Þó svo að þetta sé dæmi um góðan árangur á framlenginu 

þá getur ein slæm upplifun af vöru eða þjónustu við Virgin-keðjuna komið slæmu orði á 

öll vörumerki þess ("Virgin flies high with brand extensions", 2002). Hér á skilgreining 



20 
 

Kapferer (2008) vel við þar sem hann segir framlengingu vörumerkis snúast um það að 

taka eftir mögulegum tækifærum. Í því samhengi er mikilvægt að hámarka árangur nýju 

vörunnar og auka um leið virði fyrirtækjavörumerkisins. 

3.1.2 Breikka línuna 

Þegar talað er um að breikka línuna er átt við þegar vörumerki kemur með sömu vöru í 

annarri útfærslu til dæmis í öðrum verðflokki, lit eða bragði á sama markaðinn. Þetta gera 

fyrirtæki til að komast yfir stærri markaðshlutdeild og auka sölu með því að miða á þarfir 

minnihluta markaðarins (Kapferer,2008).  

Engu að síður verður að hafa ýmsa þætti í huga til þess að notkun aðferðarinnar 

auki í raun markaðshlutdeild. Til að mynda verður að vera ákveðinn munur milli varanna. 

Meiri munur eykur athygli neytenda sem munu frekar prófa vöruna. Aftur á móti mega 

þær ekki vera það ólíkar að neytandinn tengir ekki nýju vöruna við upprunalegu vöruna 

þannig að hún missi tengslin við vörumerkið. Samkvæmt rannsókn Wilkie, Johnson og 

White (2015) skilar ný stærð af núverandi vöru  bestum árangri  við breikkun línu. 

Ástæðan er talin vera sú að ný stærð komi til móts við eftirspurn.  

Við breikkun línunnar þarf einna helst að varast mannætuáhrif (e. Cannibalzation) 

sem geta haft slæmar afleiðingar.  Með því að koma með breiðari línu af sömu vöru þá er 

markmiðið að auka sölu og um leið markaðshlutdeild. Sem dæmi um mannætuáhrifin í 

þessu samhengi er þegar ný vara er það lík upprunalegu vörunni að hún höfðar ekki til 

nýrra neytenda sem leiðir til þess að vörurnar keppa innbyrgðis. Þess vegna verða 

vörurnar að vera frábrugðnar að ákveðnu leyti til að ná til nýrra neytenda (Wilkie, Johnson 

og White, 2015). 

Sem dæmi um notkun aðferðarinnar breikkun línunnar hér á landi má nefna 

Kaffitár og Orkuna. Kaffitár bíður uppá fjölda mismunandi kaffitegunda sem eru allar 

auglýstar undir vörumerkjum Kaffitárs en eru þó í mismunandi útfærslum bæði hvað 

varðar bragð og gerð. Með þessu á hver og einn kaffiunnandi að geta fundið tegund sem 

hentar sínum smekk.  Skeljungur stofnaði Orkan X sem breikkun línunnar á vörumerkinu 

Orkan.  Þann 25. janúar 2016 tók rannsakandi viðtal við svo stjórnendur í Skeljungi þær 

Ingunni Elínu Sveinsdóttur og Katrínu M. Guðjónsdóttur sem skýrðu ákvörðun um 

breikkun línunnar hjá Orkunni í stað þess að stofna alveg nýtt vörumerki svo: 
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Við vildum halda þessu í fjölskyldunni og við vildum líka nýta okkar það að þegar við auglýsum 

Orkuna þá er það Orkan sem talar. Orkan hefur gefið sér það síðustu ár að vera alltaf með 

lægstu verðið. Við erum með verðvernd. Við vildum halda því í huga fólks að við erum bæði 

með Orkuna og Orkuna X sem eru að segja það sama (Ingunn Elín Sveinsdóttir munnleg heimild 

25.janúar 2016).  

 Vörumerkjamappan 

Eitt vörumerki er ekki nóg til að uppfylla allar kröfur viðskiptavina án þess að eiga á hættu 

á að þynna út vörumerkjavirðið. Þetta er ein ástæða þess að fyrirtæki hafa oft og tíðum 

vörumerkjamöppu (e. Brand portfolio) (Kapferer , 2008). Vörumerkjamappan er safn af 

mismunandi eða sambærilegum vörumerkjum sem að fyrirtæki bíður til sölu í ákveðnum 

vöruflokki (Keller, 2013). Flest stór fyrirtæki hafa yfir að ráða fleiri en einu vörumerki í 

hverjum flokki. Lítið er vitað um hvort að tengsl séu á milli stefnu vörumerkjamöppunnar 

og hagnaðar annars vegar og frammistöðu fyrirtækisins hins vegar. Fræðimenn segja 

rökin fyrir því að vera með fleiri en eitt vörumerki eða vörumerkjamöppu  vera þau að 

gera fyrirtækjum kleift að verða öflugri en samkeppnisaðilar og um leið hindra eða draga 

úr líkum á að samkeppnisvörumerki komi inn á sama markað með sambærilegt vörumerki 

(Morgan og Rego, 2009). 

Grundvallar markmið vörumerkjamöppu er að hámarka markaðshlutdeild svo 

enginn markhópur sé skilinn eftir. Varast verður skörun ef fjöldi vörumerkja er í möppunni 

sem að bjóða uppá sömu vöru. Skýr og vel skilgreind stefna verður að vera fyrir hvert 

vörumerki í möppunni þar sem tekið er fram hver markhópur þess og staðsetning sé 

(Keller,2013). 

 Um leið og fyrirtæki hefur yfir vörumerkjamöppu að ráða er komin ákveðin 

stærðarhagkvæmni (e. Economic of scale) sem felst í því að meira magn er framleitt eða 

pantað frá birgja og um leið dreifist kostnaður á fleiri einingar sem um leið lækkar fastan 

kostnað fyrirtækis. Ástæðan fyrir stærðarhagkvæmni má rekja til þess að oft og tíðum er 

verið að selja sömu eða sambærilega vöru til fleiri en eins markhóps. Þegar um er að ræða 

sambærilegar vörur innan vörumerkjamöppunnar er mikilvægt að markaðsetja þær með 

mismunandi markhópa í huga (Neil A. Morgan, Lopo L. Rego, 2009). Til dæmis má nefna 

að kjúklingabringur frá Matfugli eru eflaust undan sama fuglinum þar sem fyrirtækið á og 

rekur Móa, Ali kjúkling og Íslandsfugl. Þar af leggur Ali kjúklingur áherslu á að vera með 
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hreina afurð með engum aukaefnum. Áætla má að þau selji um leið meira til ákveðinna 

markhópa með þessu fyrirkomulagi heldur en ef þeir væru eingöngu með eitt vörumerki.  

 Erfitt er að segja til um það hver hentugasti fjöldi vörumerkja í vörumerkjamöppu 

sé en þó víst að bæta megi vörumerkjum í möppuna þangað til hagnaður hættir að aukast. 

En um leið og ljóst er að hagnaður eykst með fækkun vörumerkja eru þau orðin of mörg  

(Keller,2013). 

Ef stefnur vörumerkja í vörumerkjamöppu eru of líkar getur það leitt til 

mannætuáhrifa milli þeirra sem felst í því að viðskiptavinir færast þeirra á milli í stað þess 

að koma frá samkeppnisaðilum. Til að koma í veg fyrir þetta er mikilvægt að hvert 

vörumerki sé rekið útfrá vel skilgreindri stefnu. Með öðrum orðum ef vörumerkjamappan 

inniheldur þrjú vörumerki verða þau öll að vera með mismunandi stefnur (Chintagunta, 

1994). Vörumerkjasamkeppni er ekki eingöngu neikvæð  heldur getur hún einnig verið til 

góðs. Að vera með vörumerki sem keppa um sama markhópinn getur leitt til 

inngönguhindrunar fyrir aðra samkeppnisaðila sem vilja ná til þess markhóps.  

Vörumerkin geta betur fylgst með neytendum sem eiga það til að skipta á milli vörumerkja 

og betur mælt frammistöðu vörumerkjanna séu þau með stóra markaðshlutdeild (Neil A. 

Morgan, Lopo L. Rego, 2009).                       

Til þess að búa til öfluga vörumerkjamöppu þarf að skoða umfang og fjölda 

vörumerkja í möppunni. Hentugast er fyrir fyrirtæki að stýra vörumerkjamöppu sem 

samanstendur af fleiri vörumerkja frekar en færri. Þau rök eru færð fyrir því að auðveldara 

sé að finna og ráða besta fólkið til að stýra hverju vörumerki fyrir sig. Stjórnendur 

vörumerkjanna geta um leið nýtt sinn styrk til að auka þekkingu hvers og eins  og um leið 

stýra vörumerkjunum með samvinnu. Með vörumerkjamöppu geta stjórnendur nýtt 

markaðshlutdeild, markaðsrannsóknir og markaðssetningu sameiginlega yfir öll 

vörumerkin (Morgan og Rego, 2009).  

Þegar vörumerkjamappa er skipuð er mikilvægt að skoða hver fjöldi markhópa á 

að vera. Vörumerki með fjölda vara eða mikið vöruumfang hefur marga ólíka markhópa.  

Starfi vörumerkið eingöngu á háendamarkaði með nokkur vörumerki getur það skapað 

erfiðleika og hamlað vöxt. Árangursríkasta leiðin er að vera með vörumerki ætlað hverjum 

markhóp háenda, miðju og lágenda markaðarins. Um leið getur umfang og stærð 

fyrirtækisins sem sér um vörumerkjamöppuna orðið meira heldur en ef eingöngu er horft 
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á einn enda markaðarins. Aftur á móti getur það þynnt út vörumerkjavirðið í huga hins 

hefðbundna neytanda selji sama vörumerkið  vörur sínar til háenda og lágenda 

markaðarins. Því kjósa mörg fyrirtæki að vera með mismunandi vörumerki sniðin að 

mismunandi markhópum (Morgan og Rego, 2009). Séu vörumerkin staðsett of þétt í huga 

neytenda getur það orðið til þess að vörumerkin þurfa að hafa svipað verð á vörum sínum 

þar sem að neytendur meta ekki sem svo að ávinningur sé af því að kaupa vöru sem 

verðlögð er hærra hjá öðru vörumerki í vörumerkjamöppunni (Neil A. Morgan, Lopo L. 

Rego, 2009). 

3.2.1 Tegundir vörumerkjamöppu 

Að stýra tveimur eða fleiri vörumerkjum krefst þess ákveðið skipulag á 

vörumerkjamöppunni (e. Brand Architecture).  Því fleiri sem vörumerkin eru því 

mikilvægara er að setja þeim fastar skorður og koma skipulagi á vörumerkjamöppuna. 

Þetta á til dæmis við um drykkjarframleiðendur eins og Ölgerðina og Vífilfell sem eru með 

mörg vörumerki í sinni körfu. Hvernig liti vörumerkjasafn Ölgerðinnar til dæmis út ef allir 

drykkir væri seldir undir eina og sama vörumerkinu? Á markaðnum væri Ölgerðar 

sódavatn með sítrónu í staðinn fyrir Kristal með sítrónu. Eflaust bæri það ekki eins góðan 

árangur og núverandi skipulag sem er á vörumerkjamöppunni. Skipulagið hefur áhrif á 

atriði eins og frammistöðu fyrirtækis, skilvirkni, árangur í markaðstarfi, mögulegan 

hagnað og vöxt vörumerkjamöppunar. Sé þetta skipulag rétt getur það hjálpað 

fyrirtækjum að koma í veg fyrir að orðspor vörumerkis laskist (e. Brand reputation risk), 

þynningu vörumerkisins (e. Brand dilution risk), mannætuáhrif og áhættu við að teygja 

vörumerki (e. Brand stretch risk) (Hsu, Fournier og Srinivasan 2015). Til eru margar 

mismunandi útfærslur af vörumerkjamöppum sem henta við misjafnar forsendur og má 

velta því fyrir sér hvort fyrirtæki sem er með fá  vörumerki í rekstri þarfnist einhvers 

skipulags á vörumerkjunum (Koetting ,2013). Hér að neðan verða útlistuð algengustu 

skipulög á vörumerkjamöppum og tekin dæmi um kosti og galla þeirra. 

3.2.1.1 Vörumerkjahús 

Þegar eitt  vörumerki er notað yfir öll vörumerkin sem tilheyra vörumerkjamöppunni 

kallast hún vörumerkjahús (e. Branded house). Gjarnan er notast við nafn fyrirtækisins 

yfir allar vörur og framlengingar á vörumerkjum sem það kemur með. Það þýðir að ef eitt 

vörumerki fær slæm ummæli getur það skaðað ímynd annarra vörumerkja innan 
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vörumerkjahússins. Eins ef að ein tegund frá vörumerkinu er auglýst fá allar vörurnar 

auglýsingu. Vörumerkið Virgin er dæmi um notkun á vörumerkjahúsi þar sem þeir eru 

með flugfélag, raftækjaverslun og plötuútgáfu og fleiri vörumerki (Koetting, 2013). Megin 

kostur vörumerkjahúsa er að með því fyrirkomulagi má halda rekstrarkostnaði niðri. Sem 

dæmi með hagkvæmni í auglýsingum enda er vörumerkið auglýst sem hefur áhrif á allt 

húsið, stjórnunarkostnaður er lægri enda er hægt að samnýta stjórnendur einnig er 

kosnaður lægri þegar kynnt er nýtt vörumerki. Helsti galli vörumerkjahúsa er að það 

hentar ekki þegar um að ræða marga ólíka markhópa á sama markaði (Hsu, Fournier og 

Srinivasan 2015).   

3.2.1.2 Undirvörumerki 

Undirvörumerki (e. Sub-branding) tilheyrir blandaðri stefnu. Um að ræða form þar sem 

að fyrirtækjavörumerkið og annað tengt vörumerki er notað á vörur fyrirtækisins. Sem 

dæmi má nefna Apple sem notar vörumerkið sitt yfir flestar af sínum vörum. Þeir eru með 

mismunandi vörur sem tilheyra öðru undirvörumerki eins og Apple Ipod, Apple Iphone, 

Apple Imac og fleiri. Helsti kosturinn við að hafa undirvörumerki tengt við 

fyrirtækjavörumerkið er möguleikinn að nota það til að koma með vöru sem tengjast ekki. 

Til dæmis eru Iphone og Imac ótengdar vörur en um leið tengdar þar sem þær eru báðar 

rafmagnsvörur. Undirvörumerki tekur í raun það besta úr öllum formum og gefur 

fyrirtækjum tækifæri að ná til nýs markhóps eða að fóta sig á nýjum markaði (Hsu, 

Fournier og Srinivasan, 2010). Helsti galli er að styrkur fyrirtækjavörumerkisins er látinn 

ganga yfir allar vörur sem að  vörumerkið bíður uppá. Sem leiðir til þes að  að ánægja eða 

óánægja með vörurnar hafa áhrif á ímynd, stöðu og framtíð fyrirtækjavörumerkisins (Hsu, 

Fournier og Srinivasan, 2015). 

3.2.1.3 Hús af vörumerkjum 

Hús af vörumerkjum (e.House of brands) Hvert vörumerkja í húsinu hefur sína eigin 

ímynd, sinn markhóp, bíður upp á sína vöru þar eru  mismunandi vörumerki sem ekki eru 

tengd við fyrirtækjavörumerkið. Vörumerkin eru misjöfn og eru aðgreind frá sérstökum 

hluta markaðarins. Dreifð áhætta er kosturinn við þetta form. Það lýsir sér í því að góð 

eða slæm reynsla neytenda af vörumerkjum í húsinu hefur ekki áhrif á möppuna í heild 

sinni þar sem vörumerkin tengjast ekki (Hsu, Fournier og Srinivasan, 2010 Hsu, Fournier 

og Srinivasan, 2015.). Helsti kosturinn við hús af vörumerkjum er að sá að vörumerkin eru 
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rekin hver undir sínu merki og því hentar það vel til að selja til ólíkra hópa markaðarins. 

Helsti galli er um leið að þar sem þau eru rekinn hver undir sínu merki. Að enginn 

hagkvæmni er í auglýsingum þegar eitt vörumerki auglýsir nær þar eingöngu yfir það. 

Dæmi um hús vörumerkja er Procter og gamble sem hefur yfir að ráða tugum vörumerkja. 

Til dæmis Pampers, Gillette  og Ariel.  

3.2.1.4 Blönduð vörumerkjastefna 

Blönduð vörumerkjastefna (e. Hybrid) felst meðal annars í því að notast er við tvær 

mismunandi tegundir vörumerkjamappa. Algengast er að notast við blöndu af 

vörumerkjahúsi og hús af vörumerkjum (Hsu, Fournier og Srinivasan, 2015). Þetta er leið 

sem gjarnan er farin þegar ekki er hægt að flokkka vörumerkjamöppuna undir eitt ákveðið 

skipulag. Gjarnan myndast blönduð vörumerkjastefna við sameiningu eða yfirtöku á 

fyrirtækjum (Hsu, Fournier og Srinivasan, 2010). Ekki verður farið í kosti og galla 

blandaðrar vörumerkjastefnu þar sem að hún notast við tvær tegundir af möppum sem 

henta hverju sinni. 

3.2.1.5 Stuðningsvörumerki 

Stuðningsvörumerki (e. Endorsed branding) á við þegar fyrirtækjavörumerkið er eingöngu 

grunnur og er þar af leiðandi ekki áberandi í markaðssetningu. Stuðningsvörumerkið er 

leiðandi og sýnilegt í öllu markaðsetningu og áberandi á öllum umbúðum. Þetta lýsir sér í 

meira áberandi vörumerki og stærra letri stuðningsvörumerkisins samanborið við 

fyrirtækjavörumerkið. Neytendur þekkja frekar vöruna undir þessu vörumerki heldur en 

fyrirtækjavörumerkinu. Sem dæmi um stuðningsvörumerki eru Post it miðar sem 

framleiddir eru af 3M. Fáir þekkja 3M miða en flestir þekkja Post It miðana. Helsti kostur 

við þetta form er að fyrirtækjavörumerkið fær tækifæri til að prófa sig áfram með 

mismunandi stuðningsvörumerki. Helsti gallinn er hættan sem myndast á 

mannætuáhrifum á milli vörumerkja sem í möppunni eru ef þau eru of lík (Hsu, Fournier 

og Srinivasan, 2015). 
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 Aðgreiningarþættir vörumerkja 

Samkeppni milli vörumerkja er mjög mikil og á eingöngu eftir að aukast í framtíðinni. 

Nauðsynlegt er að aðgreina (e.Differentiate) vörumerki frá öðrum til að ná sterkri stöðu á 

samkeppnismarkaði. Aðgreining getur greint á milli hvort að viðskiptavinur versli vöru 

vörumerkisins eða ekki. Til að hægt sé að tala um aðgreiningu milli vörumerkja þá verður 

aðgreiningarþáttur að vera eitthvað sem skiptir máli fyrir viðskiptavin. Að vera með flottar 

umbúðir er ekki nóg til að tala um aðgreiningu, þessir þættir þurfa að vera varanlegir og 

nógu þýðingamiklir til að aðgreina vörumerkið frá öðrum samkeppnisaðilum (Aaker, 

2003). 

Hægt er að skipta aðgreiningu vörumerkja niður í fjóra flokka. Eiginleika (e.Feature), 

þjónustu (e.Service), kerfi (e.Program) og innihald (e.Ingredient). Þó svo að auðvelt geti 

verið að herma eftir ákveðnum aðgreiningarþáttum þá getur aðgreiningarleiðin sem að 

vörumerkið fer skipað sess í huga neytenda. Um leið og það á sér stað verður vörumerkið 

ofarlega í huga þegar viðskiptavinur leitar af ákveðnu innihaldi, þjónustu, eiginleikum eða 

kerfi sem að vörumerkið bíður upp á (Aaker, 2003). 

3.3.1 Eiginleiki vörumerkis 

Eiginleiki vörumerkis (e.Branded Feature) segir til um það hvernig varan virkar og hvort 

hun hafi eiginleika sem aðgreina hana frá samkeppnisaðilum. Eiginleikar vörumerkis geta 

gefið til kynna í hverju yfirburðir vörunar eru fólgnir. Þessa yfirburði geta vörumerki verið 

með í skamman eða langan tíma eftir því hvers eðlis þeir eru. Sem dæmi er vörumerkið 

Oral-B sem selur tannbursta með svokölluðu Power Tip sem hjálpar við að hreinsa erfið 

svæði. Eiginleiki vörumerkis getur líka verið hluti af loforði eða arfleið fyrirtækis. Sem 

dæmi um það má nefna Krispy Kreme sem selur kleinuhringi. Í kringum árið 1990 þegar 

vörumerkið var sett á laggirnar þá settu þeir upp skilti þar sem stóð "heitir kleinuhringir" 

þegar þeir voru að koma úr ofninum. Þetta gerði það að verkum að mikill röð myndaðist 

strax eftir að kveikt var á skiltinu. Þetta er því hluti af eiginleika vörumerkisins Krispy 

Kreme það er ferskir kleinuhringir. Eiginleikar geta líka verið hluti af því að sýna fram á að 

vörumerkið sé nýjungagjarnt og stuðli að nýsköpun. Force touch mús á Apple Macbook 

fartölvum eru dæmi um nýjungagjarna eiginleika sem aðgreina Apple frá öðrum 

tölvuvörumerkjum frá samkeppnisaðilum (Aaker, 2003). 
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3.3.2 Þjónusta vörumerkis 

Langflest fyrirtæki aðgreina sig á markaði með hugtakinu þjónusta vörumerkis (e. Brand 

Service). Þau segjast bjóða betri þjónustu og upplýsingar en aðrir samkeppnisaðilar. Aftur 

á móti eru fáir sem ná að aðgreina sig í gegnum þjónustu eða upplýsingaveitu nema vel 

sé staðið að þeim. Sem dæmi um aðgreiningu á þjónustu er ef að lítið fyrirtæki líkt og 

bílaverkstæði veitir þjónustu samdægurs geta þannig fundið bil á markaðnum og náð að 

taka viðskiptavini frá stórum samkeppnisaðilum sem ná ekki að bjóða uppá slíka þjónustu. 

Isíminn í Skipholti sem er sölu og verkstæði fyrir Apple vörur hefur náð að skapa sér 

aðgreiningu á markaði með því að bjóða uppá viðgerðarþjónustu samdægurs. 

Þjónustuaðgreining þarf ekki endilega að vera í samskonar formi og Isiminn er að bjóða 

uppá heldur getur einnig verið aukinn þjónusta við það sem viðgengst á markaðnum. UPS 

var eingöngu sendingarþjónusta á pökkum en þegar vörumerkið stækkaði og kröfur 

viðskiptavina urðu meiri tóku þeir til við að bjóða upp á tollþjónustu, skipulagningu, 

dreifingu og aðra beintengda þjónustu. Þetta veitti þeim tímabundna aðgreiningu frá 

helstu samkeppnisaðilum sínum (Aaker,2003). 

3.3.3 Kerfi vörumerkis 

Kerfi vörumerkis (e.Brand Program) felur í sér þau kerfi og leiðir sem vörumerki bíður upp 

á og skapar því um leið sterka aðgreiningu meðal samkeppnisaðila. Algengast dæmið sem 

að viðskiptavinir sjá eru þau fjölmörgu vildarkerfi sem eru í notkun af vörumerkjum. Netið 

er í auknum mæli notað til að skapa kerfisaðgreiningu. Fyrirtæki koma vörumerkjum 

sínum á framfæri og aðgreina sig á markaði með leikjum og upplýsingaveitum, þannig ná 

þau sterkari tengslum við viðskiptavini sína. Til dæmis býður Pampers 

bleiuframleiðandinn viðskiptavinum sínum að skrá sig og fá sendan tölvupóst með 

upplýsingum um vörur sem þeir bjóða uppá. Á heimasíðu Pampers má einnig finna greinar 

eftir sérfræðinga um meðgöngu, mismunandi vaxtastig barnsins og fleiri hagnýt atriði sem 

myndar eitt heilsteypt kerfi og nýtist sem aðgreining frá samkeppnisaðilum sem ekki 

bjóða það sama(Aaker,2003). 

3.3.4 Innihald vörumerkis 

Innihald vörumerkis (e. Brand Ingredient) felur í sér innihaldslýsingar sem finna má á 

vörum eins og mat, hreinsiefnum, bílum og fleiri vörum getur verið ruglandi fyrir 

neytendur. Aftur á móti ef varan er augljóslega betri að gæðum eða aðgreind á einhvern 
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hátt frá samkeppnisaðilum þá getur það  auðveldað viðskiptavinum að gera greinarmun 

á milli vörumerkja þó svo að hann viti ekki endilega hvers eðlis innihaldið er (Aaker,2003). 

Gott dæmi um þetta er má finna á sumum umbúðum alifugla matvælaframleiðenda þar 

sem notað er merkinguna 100% kjöt eða vottun frá skráargatinu. Kaffiframleiðandinn Te 

og Kaffi notast til að mynda við innihaldslýsingu á pakkningum að kaffið í pokanum sé 

sérvalið handbragð brennslumeistarans. 

 Vörusamsetning vörumerkja 

Vörusamsetning vörumerkja (e. Brand Product Matrix) er tæki sem hægt er að nota til að 

átta sig á með myndrænum hætti á þeim vörumerkjum og þeim vörum sem að fyrirtæki 

hafa upp á að bjóða. Hver og ein röð samanstendur af þeim fjölda vara sem seldar eru 

undir vörumerkinu. Hver dálkur samanstendur af þeim fjölda vörumerkja sem selur vöru 

sína á sama markaði. Vörumerkjamappan er því einn dálkur í vörusamsetningu 

vörumerkja sjá töflu 1. Sú leið sem væri ákjósanlegust er að vera með nokkur vörumerki 

á nokkrum mismunandi mörkuðum. Hægt er að þrengja vörusamsetningu vörumerkja og 

horfa á hana út frá hverjum og einum markaði (Keller,2013). Í töflu 2 má sjá þegar búið 

er að taka saman fjölda af tegunda í möluðu, bauna og púða kaffi sem að valin vörumerki 

á Íslenska kaffimarkaðnum hafa uppá að bjóða. Þar má sjá vörumerki Te og Kaffi, Kaffitár, 

Himneskt og Merrild. Áhugavert er að sjá hvað Te og kaffi og Kaffitár hafa margar tegundir 

í vörulínu sinni miða við Himneskt og Merrild. 

 

 
Tafla 1. Vörusamsetning vörumerkja(Keller,2013). 
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✱ásamt þessum tegundum býður Kaffitár uppá 23 aðrar tegundir af kaffi í möluðu jafnt sem baunakaffi. 

Tafla 2. Vörumerkja vörusamsetning á völdum vörumerkjum á kaffimarkaðnum(Kaffitár, e.d; Te og kaffi, 

e.d ;  Himneskt, e.d ; og Merrild, e.d).  
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4. Framkvæmd rannsóknar 

Ákveðið var að skoða tvo markaði sem eru með fleiri tug vara í boði fyrir neytendur og 

um leið fjöldann allan af vörumerkjum. Þeir markaðir sem voru skoðaðir eru 

kaffimarkaðurinn og alifuglamarkaðurinn. Til að einfalda rannsóknina var ákveðið að 

halda sig við malað kaffi og kjúklingabringur í neytendaumbúðum. Til að átta sig á hvaða 

vörumerki það eru sem eru ráðandi á þessum mörkuðum var ákveðið að fara í 

vettvangsrannsókn í þrjár verslanir, eina verslun Krónunnar og tvær verslanir Bónus. 

Teknar voru myndir af staðsetningu vara í hillu til þess að átta sig á því hvaða vörumerki  

fá mest hillupláss, hvaða skilaboð eru umbúðir vörumerkjanna að senda, hvernig eru 

umbúðir þeirra, hver fjöldi vara er sem vörumerkið hefur yfir að ráða og er einhver 

aðgreining milli mismunandi vara frá sama framleiðanda.  Hverri hillu var gefin stærð sem 

ákveðinn var  útfrá  mynd og þeim fjölda vara sem hillan tók. Hillufjöldinn var talinn og 

síðan skoðað hve stór hluti af þeim var með kaffi af ákveðinni tegund og  hve stór hluti af 

hilluplássinu var frá ákveðnu kaffi vörumerki. Til að reikna út hver stóran hluta af 

hilluplássi ákveðinn tegund eða vörumerki var með. Þetta var síðan endurtekið á völdum 

vörumerkjum á kaffi og öllum valkostum af kjúklingabringum.  

Á markaði fyrir ferskar kjúklingabringur voru skoðaðir allir þeir valkostir sem 

neytendur hafa í þessum þremur verslunum og var framkvæmdin á rannsókninni með 

sama sniði og fyrir kaffið. Ekki var fengið sértakt leyfi til að mynda hillur í þessum 

verslunum heldur tók rannsakandi einfaldlega þær myndir af þeim hillum og vörum sem 

í boði voru. Markmið með rannsókninni var að greina vörumerki á þessum tveimur 

mörkuðum. Til þess voru eftirfarandi spurningar hafðar að leiðarljósi. Hvaða skilaboð fá 

neytendur frá vörumerkjum? Hvað þýða þessi skilaboð?  Hvaða vörur eru með ítarlegri 

skilaboðum og um leið aðgreiningu? Hvaða vörur eru með færri skilaboðum og leið síður 

aðgreind frá samkeppninni? Hversu stóran hluta af hilluplássi einstök tegund af kaffi eða 

kjúklingabringu getur verið með? Fá vörumerki sem bjóða upp á tvær eða fleiri vörur 

stærri hlutdeild af hilluplássi og um leið stærri hluta af markaðnum? 

 

 

 



31 
 

 Kaffimarkaðurinn 

Kaffi er ein vinsælasta vara í heimi. Á íslenskum kaffimarkaði eru tvö mjög sterk vörumerki 

Kaffitár og Te og Kaffi. Þessi fyrirtæki eru með fjöldan allann af mismunandi 

kaffitegundum í mismunandi formi ætlað ólíkum hópi viðskiptavina.  

 

 Mynd 2. Te og kaffi colombia santos kaffi greining á umbúðum og hilluhlutdeild. 

Hér má sjá mynd 2 af einstaklega vel heppnuðum umbúðum Te og kaffi. Umbúðir þess 

eru stílhreinar, með skýrum og hnitmiðuðum upplýsingum sem ættu að ná auðveldar til 

neytendans heldur en margar aðrar umbúðir. Te og Kaffi er með  fimm aðrar mismunandi 

tegundir af kaffi sem pakkaðar eru í sömu umbúðir í öðrum litum. Fáanlegar bæði sem 

malað kaffi og sem baunakaffi. Á allar kaffivörur sínar setja þeir stimpil sem sem þeir kalla 

sérsniðið handbragð meistarans. Þetta er ákveðinn gæðastimpill en ef horft er á þetta 

gagnrýnum augum þá er þetta eflaust ekkert annað en innihalds aðgreiningaratriði til að 

ýta undir ímynd vörunnar og aðgreina frá samkeppnisaðilum. Við greiningu á framboði 

vara hjá Te og kaffi vaknaði sú spurning um það hvers vegna í boði eru sex bragðtegundir 

af kaffi. Fleiri tegundir af sömu vörunni auka vissulega líkurnar á að viðskiptavinir finni 

það sem hentar þeim en um leið eykur það líkur á því að skörun verði á milli vara sem 

verið er að selja (Te og kaffi, e.d). 
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Mynd 3.Himneskt kaffi greining á umbúðum og hilluhlutdeild. 

Hér á mynd 3 má sjá umbúðir af meðalbrenndu kaffi frá Himneskt. Verðlagning er í efri 

mörkum eða 2.148 krónur á hvert kíló. Um er að ræða lífrænt ræktað kaffi sem framleitt 

er af Te og Kaffi. Í skilaboðum á umbúðunum má sjá Sollu í Grænum kosti bregða fyrir 

ásamt því að vera merkt sem lífræn vara. Þannig er um að ræða heilnæmari kost heldur 

en margar aðrar tegundir af kaffi. Annað sem ýtir undir þennan heilnæmari kost er merki 

af hjarta sem bregður fyrir á tveimur stöðum á umbúðunum. Neytendur geta upplifað 

appelsínugulan lit á umbúðum sem skort á gæðum. Þetta sama kaffi er í espresso útgáfu 

í svörtum búning sem að mati rannsakanda passar mun betur við þau skilaboð sem verið 

er að senda. Annað sem að getur dregið úr skynjun neytenda á gæðum er að umbúðirnar 

eru glansandi í stað þess að vera mattar sem að myndu passa enn frekar við skilaboðin. 
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Mynd 4. Kaffitár dökkur expressó greining á umbúðum og hilluhlutdeild 

Á mynd 4 má sjá umbúðir frá Kaffitár af tegund sem heitir Dökkur expressó. Þessi tegund 

af kaffi ein sú dýrasta sem þeir bjóða uppá og kostar 2.648 krónur á hvert kíló. Útfrá  verði 

á þetta að vera kaffi sem mikið er lagt í.  Skilaboð á vörunni og markaðsetning í kringum 

vöruna ættu að haldast í hendur við verðið. Um er að ræða kaffi sem kemur beint frá býli. 

Gefið er upp á umbúðunum að um sé að ræða kaffiblöndu sem samanstendur af baunum 

frá Brasilíu, Níkaragva, Kólumbíu og Gvatemala. Allar tegundir frá Kaffitári eru merktar 

með styrkleika frá einni til þriggja bauna þar sem ein baun þýðir lítill styrkleiki en þrjár 

baunir merkja mikill styrkur.  Á umbúðunum eru upplýsingar sem ætlaðar eru að vekja 

löngun neytenda eftir lestur. Umbúðirnar eru litríkar en höfða ekki til allra. Listrænar og 

gætu virkað afmarkandi fyrir ákveðinn listrænan kaffiunnanda. Glansandi umbúðir ýta 

ekki undir gæða skynjun neytenda á vörunni. Mattari umbúðir myndu frekar stuðla að 

því. Allar tegundir Kaffitár eru í sömu umbúðunum. Eina aðgreiningin milli tegunda er með 

nafni og upplýsingum um vöru. Í verslun Krónunnar Granda var dökkur expressó frá 

Kaffitár ekki til. Tekið var í staðinn Bógóta Expressó. Hann er í sömu umbúðum eingöngu 

undir öðru nafni.Ekki þótti ástæða til að gefa þeirri tegund frekari skil hér. 
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Mynd 5. Bónus kaffi greining á umbúðum og hilluhlutdeild 

Á mynd 5 má sjá umbúðir af Bónus kaffi. Sem er hluti af einkavörumerkjum Bónus. Eins 

og aðrar vörur sem eru úr vörumerkjalínu Bónus er þetta einn ódýrasti kosturinn og er 

útlit umbúða eftir því.  Sama og engar upplýsingar eru utan á umbúðunum sem eiga til að 

ýta undir kaup á þessari vöru. Skilaboðin eru þau að um er að ræða hefðbundið malað 

kaffi. Verðið er einn af þeim þáttum sem Bónus kaffi aðgreinir sig með og er með því 

ódýrara í möluðu kaffi eða 796 kr krónur á hvert kíló. Umbúðirnar eru gular og glansandi 

og virka ódýrar. Kaffibollinn sem er utan á umbúðunum er ekki flottur kaffibolli með 

flóaðri mjólk heldur svartur og óaðlaðandi kaffibolli. Þetta helst samt allt í hendur við 

staðsetningu Bónus sem lágjaldavöruverslun sem býður ódýrari vörur undir sínu 

vörumerki. 
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Mynd 6. Euroshopper kaffi greining á umbúðum og hilluhlutdeild 

Euroshopper kaffið er ódýrasta malaða kaffið sem fáanlegt er í verslunum Bónus sjá mynd 

6. Því er mjög líklega um að ræða ódýrasta kaffið á íslenskum markaði. Verð á hvert kíló. 

er 698 kr. Euroshopper og Bónus kaffið haldast í hendur í verði, umbúðum og því að sami 

framleiðandinn er að þeim báðum Ahold Coffee Company í Hollandi. Útfrá verði, 

umbúðum og að sami framleiðandi er að þessum tegundum má sjá að þetta er kaffi sem 

ætlað er að uppfylla grunnkröfur kaffineytandans. Um er að ræða malað kaffi ekkert fínt 

kaffi. Skilaboðin á umbúðum þess eru mjög einföld og eru mjög svipuð og á Bónus kaffinu. 

Kaffibolli sem sýnir að um er að ræða kaffi. Filter coffee ground sem vísar til að þetta sé 

malað kaffi. Það sem þessar umbúðir hafa fram yfir Bónus kaffið er að rauði liturinn ýtir 

undir gæði vörunnar. En þessi rauði litur er einkennandi fyrir allar Euroshopper vörur. 
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Mynd 7. Merrild kaffi greining á umbúðum og hilluhlutdeild 

Merrild kaffið þekkja flestir sjá mynd 7 Þetta er dæmigert venjulegt kaffi í klassískum 

umbúðum, skilaboðin á umbúðum eru ekki mörg en um leið ekki eins fá og á kaffinu frá  

Bónus eða Euroshopper. Helstu skilaboð sem koma fram á kaffinu er styrkur þess, 100% 

arabica, framleitt síðan 1964 og að það sé formalað og meðalbrennt. Gylltur toppur á 

umbúðunum setur ákveðinn stíl á þær og gerir kaffið meira aðlaðandi. Það er ódýrt og 

eflaust staðsett aðeins fyrir neðan miðju markaðarins ef hann er skoðaður útfrá verði.  
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Mynd 8. Bónus Smáratorg heildar hillupláss ákveðinna vörumerkja á möluðu kaffi og baunum. 

Eins og mynd 8 sýnir er Te og Kaffi það vörumerki sem fær mest hillupláss á möluðu og 

baunakaffi ásamt Kaffitár í verslun Bónus á Smáratorgi. hlutfall af heildarhilluplássi hjá Te 

og Kaffi var 25% og Kaffitár 21 % þessi tvö fyrirtæki skipta milli sín um helmingi alls 

framboðs á möluðu og baunakaffi í versluninni. Önnur vörumerki eins og er með 4% af 

heildarhilluplássi, Himneskt 7% , Bónus 3%, Merilld 8%. Önnur vörumerki eru síðan með 

um 32% af heildarhilluplássi. 
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Mynd 9. Bónus Smáratorg heildarhillupláss ákveðinna tegunda af möluðu kaffi 

Ef mynd  9 er skoðuð má sjá breytingu frá mynd 8. Ekkert er um það að einstaka tegundir 

séu með yfir 10% heildarhillupláss í möluðu kaffi. Merilld kaffi er með mest um 8% af 

hilluplássi, aðrar tegundir skipta með sér um 1,5- 4% af hilluplássi. Kaffitár dökkur 

espresso með 4% Te og Kaffi Colombia Santos með 3%, Bónus kaffi malað með 3%, 

Euroshopper kaffi malað með 3% síðast er Himneskt malað kaffi með um 1,5% af 

heildarhilluplássi. Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort hlutfall þeirra af hilluplássi væri 

ekki mun minna ef Kaffitár eða Te og Kaffi væri eingöngu með eina tegund af kaffi. 
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Tafla 3. Bónus Smáratorg meðalverð ákveðinna vörumerkja af kaffi á móti hilluplássi 

Í töflu 3 má sjá meðalverð vara á kaffimarkaðnum í verslun Bónus Smáratorg á móti 

hilluplásssi þess. Hægra megin ofarlega í töflu má sjá Kaffitár og Te og Kaffi sem eru með 

mesta hilluplássið en um leið hæsta meðalverð á kíló.  

 

Tafla 4. Bónus Smáratorg hlutfall af hilluplássi ákveðinna tegunda af kaffi miðað við verð. 

Í töflu 4 má sjá þar sem dregið saman verð á hvert kíló ákveðnum tegundum og hlutfall 

hillupláss sem þessi tegund hefur í verslun Bónus á Smáratorgi.   

  

Mynd 10. Bónus Holtagarðar heildarhillupláss ákveðinna vörumerkja á möluðu kaffi og baunum. 
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Mynd 10 sýnir hillupláss ákveðinna vörumerkja í verslun Bónus Holtagarða. Niðurstöður 

eru í samræmi við sömu mynd í Bónus Smáratorgi. Te og Kaffi eru með mesta hlutfall 

hillupláss eða 25% og Kaffitár næst mest með 18%. Önnur vörumerki eru með minna 

hlutfall af hilluplássi. 

 

Mynd 11. Bónus Holtagarðar hillupláss ákveðinna tegunda af möluðu kaffi. 

Mynd 11 gefur svipaða niðurstöðu og sama mynd úr verslun Bónus Smáratorgi. Enginn 

ein tegund af möluðu kaffi er með hærra hlutfall en 6% þegar heildarhilluplás af möluðu 

og baunakaffi er skoðað. Þrjár tegundir eru með hæsta hlutfallið eða 6% það eru Te og 

Kaffi colombia santos, Kaffitár dökkur espresso og Merild kaffi malað. Bónus malað kaffi 

er með 3% af heildarhilluplássi. Himneskt malað kaffi er með 1,5% og Euroshopper kaffi 

1%. 
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Tafla 5. Bónus Holtagarðar meðalverð ákveðinna vörumerkja af kaffi miðað við hillupláss. 

Í töflu 5 má sjá meðalverð vara sem í boði eru í verslun Bónus Holtagörðum frá 

vörumerkjunum á móti hilluplássi. Hægra megin ofarlega í töflunni má sjá Kaffitár og Te 

og Kaffi sem eru með mesta hilluplássið en um leið hæsta meðalverð á kíló.  Niðurstaðan 

úr töflu 5 er á svipaða leið og sama mynd úr verslun Bónus Smáratorgi tafla 3. 

 

Tafla 6. Bónus Holtagarðar hlutfall af hilluplássi ákveðinna tegunda af kaffi miðað við verð. 

Hér í töflu 6 má sjá hillupláss ákveðinna tegunda miða við verð í Bónus Holtagörðum.  

Hæst er verðið á dökkum espresso frá Kaffitár. Lægst er það hinsvegar á Euroshopper kaffi 

698 kr á kíló. 
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Mynd 12.Krónan Granda hillupláss ákveðinna tegunda á möluðu kaffi 

 

Mynd 13. Krónan Granda heildarhillupláss ákveðinna vörumerkja á möluðu kaffi og baunum 

Síðasti vettvangurinn sem var kannaður er Krónan Granda. Niðurstöður þar staðfestu 

endanlega þá góðu stöðu sem Kaffitár og Te og kaffi hafa í þeim þremur verslunum sem 
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heimsóttar voru. Samanlagt er Kaffitár og Te og kaffi með 36% af hilluhlutdeild og Merrild 

9%. Sjá mynd 12 og 13. 

 

Tafla 7. Krónan Granda meðalverð ákveðinna vörumerkja af kaffi miðað við hillupláss. 

 

Tafla 8. Krónan Granda. Hillupláss ákveðinna tegunda af möluðu kaffi. 

Tafla 7 sýnir annars vegar meðalverð miða við hillupláss ákveðinna vörumerkja í verslun 

Krónunar Granda. Hinsvegar  vegar sýnir  tafla 8 verð og hillupláss ákveðinna tegunda í 

sömu verslun. 
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 Alifuglamarkaðurinn 

Alifuglakjöt er ein vinsælasta kjötvara á Íslandi. Á Íslenskum Alifuglamarkaði eru mörg 

sterk Íslensk vörumerki eins og Ísfugl, Matfugl en það síðarnefnda á  og rekur vörumerki 

eins og Móa, Ali kjúklingur og Íslandsfugl. Til viðbótar við þessi vörumerki Matfugls þá 

framleiða þeir kjúkling meðal annars fyrir Bónus og Krónuna. Reykjagarður er síðan annar 

framleiðandi sem undir fyrirtækjavörumerki sínu rekur þrjú önnur vörumerki sem heita 

Íslensk matvæli, Holta og Kjörfugl. Til að einfalda rannsóknina var ákveðið að velja ferskar 

kjúklingabringur í neytendaumbúðum og athuga hillupláss ákveðinna vörumerkja. Ein 

athyglisverðasta uppgötvun höfundar var að Bónusvörumerkið er einstaklega víðtækt 

einkavörumerki þegar kemur að kjúklingabringum. Í boði eru tvær mismunandi tegundir 

af kjúklingabringum önnur marineruð og hin 100% kjúklingur og eru þessar vörur með 

stóran hluta af hilluplássi í verslunum Bónus. Annað sem að er áhugavert að skoða á 

alifuglamarkaðinum er fyrirtækið Matfugl sem rekur þrjú önnur vörumerki á sama 

markaði. Að vera með svona mörg vörumerki sem selja sömu vörurnar eykur óneitanlega 

hættu á skörun á milli vörumerkja en að sama skapi líkurnar á því að stærri hlutdeild af 

markaðnum náist.  

 

 

Mynd 14. Matfugl og vörumerki. 

Hér á mynd 14 má sjá hver vörumerki Matfugls eru og fyrir hverja þeir framleiða. Matfugl 

framleiðir marineraðar kjúklingabringur fyrir Bónus og Krónuna. Ásamt því að vera með 

þrjú önnur vörumerki. Ali kjúkling, Íslandsfugl og Móar. Ekki er víst að þau bjóði öllu uppá 

sama vöruúrvalið.  
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Mynd 15. Reykjagarður og vörumerki. 

Hér á mynd 15 má sjá vörumerki Reykjagarðs og fyrir hverja þeir framleiða. Reykjagarður 

framleiðir Bónus 100% Kjúklingabringur. Ásamt því að vera með þrjú vörumerki sem að 

selja kjúklingabringur í neytenda umbúðum. Holta, Kjörfugl og Íslensk matvæli. 

 

 

Mynd 16. Bónus marinerðar kjúklingabringur greining á umbúðum og hilluhlutdeild  

Á mynd 16 má sjá umbúðir af einum ódýrustu kjúklingabringunum á markaðnum 

marineraðar Bónus kjúklingabringur. Verð á hvert kíló er 1.998 kr. Upplýsingar eru ekki 

miklar en það sem grípur fljótlega við umbúðirnar er orðið marineraðar. Fyrir hefbundinn 

neytanda getur valdið ruglingi þar sem erfitt er að átta sig á því í hverju orðið marinering 

felst nákvæmlega. Þessi marinering felst í vatni,sykri og salti sem bætt er við bringurnar 

til að þær þoli aukinn hita við eldun og verði síður þurrar við eldun. Þetta er gjarnan kallað 

ábati(Holta kjúklingur, 2016). Það sem er einkennandi fyrir þessar bringur sem og aðrar 
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er að bakkinn sem er undir kjúklinginn er gulur. Það hentar vel fyrir Bónus þar sem guli 

liturinn er ríkjandi í merkjum og umbúðum þeirra. Guli liturinn á bakkanum ýtir ekki eins 

mikið undir gæði vörunnar og til dæmis svartur eða dökk rauður bakki. Í þessu tilfelli er  

það gott þar sem um er að ræða ódýran kost á bringum. 

 

 

Mynd 17. Bónus 100% kjúklingabringur greining á umbúðum og hilluhlutdeild 

Hér má sjá á mynd 17 aðra tegund af kjúklingabringum sem að Bónus býður uppá undir 

sínu einkavörumerki. Bónus 100% kjúklingabringur. Það sem vekur strax athygli er 100% 

sem er áberandi á umbúðum. Hér er verið að gefa í skyn að ekki sé um að ræða bringur 

með viðbættu vatni,salti eða sykri, svokallaðri marineringu heldur er hér hreinn 

kjúklingur. Verðið er annað sem ýtir undir það á hvert kíló  2.298 kr sem er í efra lagi 

fyrir kjúklingabringur í Bónus. Við það að skoða innihaldslýsinguna sést að hún er mjög 

stutt þar sem engum óþarfa efnum er bætt við.  Þessar bringur eru með skráargats 

merkingu eitthvað sem fáar ef nokkrar bringur eru með. Skrárgatið gerir neytendum 

auðveldara fyrir að átta sig á hollari kostum í hverjum fæðuflokki fyrir sig. Til að hljóta 

vottun skrárgatsins þarf að vera um að ræða vöru sem uppfyllir skilyrði um fitu,trefjar, 

salt og sykur í vöru sem þessi vara uppfyllir(Mjólkursamsalan , e.d). 
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Mynd 18. Ali kjúklingabringur greining á umbúðum og hilluhlutdeild 

Ali ferskur kjúklingur eru kjúklingabringur sem óhætt er að fullyrða að séu þær bringur 

sem eru með hvað flesta aðgreiningarþætti sýnilega á umbúðum sjá mynd 18 100% kjöt, 

hrein afurð, engin aukaefni og ekkert viðbætt vatn eru allt aðgreiningarþættir sem 

einblína á innihald. Um er að ræða kjúklingabringur sem eru með þeim dýrustu á 

markaðnum og útfrá umbúðum virðist vera ástæða fyrir því. Verð á hvert kíló í Bónus er 

til að mynda 2.379 kr á meðan að sama vara kostar 2.399 kr í Krónunni. Eins og svo oft er 

einsleitni umbúða mjög mikil á meðal alifuglaframleiðenda og mætti telja að eingöngu sé 

heimilað að nota gula bakka í umbúðir kjúklingabringa svo mikið er um þá. Ýta mætti undir 

gæði vörunnar í þessu tilfelli með svörtum, rauðum eða jafnvel dökk bláum bökkum. 
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Mynd 19. Holta kjúklingabringur greining á umbúðum og hilluhlutdeild 

Á mynd 19 má sjá umbúðir af Holta kjúklingabringum. Um er að ræða kjúklingabringur úr 

100% hreinni afurð. Verið að vísa til þess að ekki sé viðbætt vatn, salt og sykur eins og er 

í marineruðu bringunum. Eflaust er um sömu vöruna og seld er undir merkjum Ali. Verðið 

á bringunum er það sama í Krónunni og Bónus eða 2.399 krónur á kíló. Ef um sömu  

bringur er að ræða og frá Ali er áhugavert að spyrja hvers vegna fleiri aðgreiningarþættir 

séu ekki tilteknir á umbúðunum eins og er á umbúðunum frá Ali? 

Þessar umbúðir eru einna flottastar með því einu að skipta út klassíska gula bakkanum 

fyrir svarta bakka. 

 

 

 

 



49 
 

 

Mynd 20. Íslensk matvæli kjúklingabringur greining á umbúðum og hilluhlutdeild 

Hér á mynd 20 má sjá ljósmynd af  kjúklingabringu frá Íslenskum matvælum. Þessar 

kjúklingabringur eru marineraðar og eru hátt verðlagðar eða á 2.299 krónur á kíló miðað 

við sambærilegar og betri vörur í verslunum Bónus. Mjög fá skilaboð eru utan á vörunni 

önnur en  marineraðar kjúklingabringur úr íslensku hráefni. Aðgreiningarþættir eru fáir í 

innihaldi eða eiginleikum. 

 

Mynd 21. Krónu kjúklingabringur marineraðar greining á umbúðum og hilluhlutdeild 

Á mynd 21 má sjá marineraðar kjúklingabringur frá einkavörumerki Krónunnar. Um er að 

ræða framleiðslu frá Matfugli. Sama framleiðanda og framleiðir marineraðar Bónus 

kjúklingabringur. Því er ekkert ólíklegt að um nákvæmlega sömu vöruna sé að ræða. Aftur 

á móti munar rúmum 400 kr á kg í verði. Marineraðar Bónuskjúklingabringur kosta 1998 

kr á kg á meðan að marineraðar Krónu kjúklingabringur kosta 2.399 krónur á kíló. Engin 

breyting er á umbúðum og er hún svipuð og hjá flestum vörumerkjum. 
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Mynd 22. Kjörfugl kjúklingabringur marineraðar greining á umbúðum og hilluhlutdeild 

Hér á mynd 22 má sjá eina af fjórum tegundum af marineruðum kjúklingabringum á 

alifuglamarkaðnum sem skoðaðar voru. Eins og hinar bringurnar þá eiga þessar bringur 

það sameiginlegt að vera verðlagðar í ódýrari enda markaðarins og lítið er um 

aðgreiningarþætti á umbúðunum. Virðist að um sé að ræða  vöru sem uppfyllir 

grunnþarfir neytandans fyrir kjúklingabringur. Líkt og er með Bónus og Euroshopper 

kaffið. Þessar bringur eru með þeim ódýrari  ef ekki þær ódýrustu á markaðnum og kosta 

1.979 krónus á kíló í verslun Bónus en eru ekki fáanlegar í Krónunni Granda. 
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Mynd 23. Bónus Smáratorg heildar hillupláss ákveðinna vörumerkja af kjúklingabringum 

Eins og sjá má á mynd 23 eru tvö vörumerki með þrjár tegundir sem skipta með sér 82% 

af heildarhilluplássi í verslun Bónus Smáratorgi. Um er að ræða Bónus 100% 

kjúklingabringur með 29% af heildarhilluplássi. Bónus marineraðar kjúklingabringur með 

29% af heildarhilluplássi. Ali ferskur kjúklingur er með 24% af hilluplássi. Kjörfugl 

marineraðar kjúklingbringur og Holta kjúklingabringur eru síðan með sitthvort 9% af 

hilluplássi. 
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Tafla 9. Bónus Smáratorg hlutfall af hilluplássi ákveðinna tegunda af kjúklingabringum miðað við verð. 

Í töflu 9 sést hilluhlutdeild kjúklingabringa miðað við verð á kíló í verslun Bónus 

Smáratorgs.Tvær bringur frá Bónus eru með mesta hilluplássið eða 29% hvor. Ali ferskar 

kjúklingabringur eru með 24% af hilluplássi. Verðið á kjúklingabringunum er hæst hjá 

Holta 2.399 krónur á kíló og lægst hjá Kjörfugli 1.979 krónur á kíló. 
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Mynd 24. Bónus Holtagarðar heildar hillupláss ákveðinna vörumerkja af kjúklingabringum. 

Sé mynd 24 skoðuð sést að marineraðar Bónus kjúklingabringur eru með 42% af 

heildarhilluplássi. Bónus 100% kjúklingabringur eru með 17% af heildarhilluplássi og því 

ljóst að vörumerki Bónus er með um 59% af heildarhilluplássi af kjúklingabringum í 

verslun sinni í Holtagörðum. Önnur vörumerki eins og Kjörfugl og Ali eru með 17% af 

hilluplássinu og Holta með minnsta hilluplássið eða 8%. 
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Tafla 10. Bónus Holtagarðar hlutfall af hilluplássi ákveðinna tegunda af kjúklingabringum miðað við 
verð. 

Í töflu 10 má sjá verð á kíló miðað við hlutfall af hilluplássi fyrir kjúklingabringur í verslun 

Bónus Holtagarða. Eins og Bónusverslun Smáratorgi þá hefur vörumerki Bónus 

yfirburðastöðu á hilluplássi eða 59 %. Einnig er marineraðar Bónus kjúklingabringur næst 

ódýrustu bringur í verslun Bónus. 
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Mynd 25. Krónan Grandi heildar hillupláss ákveðinna vörumerkja á kjúklingabringum 

mynd 25 sýnir hillupláss í verslun Krónunar Granda ásamt skiptingu á hilluplássi milli 

vörumerkja. Það vörumerki sem hefur yfir að ráða mesta hilluplássi eru kjúkingabringu 

frá Íslenskum matvælum framleiddar af Reykjagarði eða alls 35% af heildarhilluplássi. 

Vörumerkið sem kemur á eftir því eru marineraðar kjúklingabringur frá Krónunni 

framleiddar af Matfugli. 100% kjúklingur frá Holta og Ali eru síðan með minnsta 

hilluplássið eða Ali með 18% og Holta með 21%. 
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Tafla 11. Krónan Grandi hlutfall af hilluplássi ákveðinna tegunda af kjúklingabringum miðað við verð. 

Hér á töflu 11 má sjá hlutfall hillupláss miðað við verð í verslun Krónunnar Granda. 

Athyglisvert er að skoða hve litlu munar á dýrustu og ódýrustu bringu eða 100 krónum á 

kíló fjórum tegundum. Það er ólíkt verði í verslunum Bónus þar sem munur á dýrustu og 

ódýrustu bringu er rúmar 400 kr.  Marineruðu kjúklingabringurnar eru hér með stóran 

hluta af hilluplássi eða Íslensk matvæli með 35% og Krónu kjúklingabringur með 26%. 
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5.  Umræða og Lokaorð 

Í þessari ritgerð var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum. Hverjir eru 

kostir og gallar þess að reka tvö eða fleiri vörumerki á sama markaði? Getur fyrirtæki notið 

ávinnings af því? Hér að neðan verður einnig gert grein fyrir helstu niðurstöðum ritgerðar, 

rannsóknar og takmörkum á rannsókn.  

 Hvaða kostir og gallar eru fólgnir í því að vera með tvö eða fleiri vörumerki á sama 

markaði? Þó svo að það geti heillað stjórnendur fyrirtækja eða vörumerkja að koma sér 

upp fjölda vara og vörumerkja til að þjónusta markaðinn sem best þá eru kostir og gallar 

fólgnir í því. Helstu kostir þess að vera með fleiri en eitt vörumerki til að stýra eru þeir að 

möguleikarnir á að ná til stærri hóps neytenda aukast. Það að ná til allra hópa á 

markaðnum getur verið erfitt með einu vörumerki. Með tveimur eða fleiri vörumerkjum 

er hægt að sérsníða þau að hverjum og einum hópi. Einn hópur vill fá ódýra vöru, annar 

vill fá góða vöru á góðu verði, svo er hópur sem vill fá mestu gæðin. Fjöldi vörumerkja 

eykur stærðarhagkvæmni sem minnkar fastan kostnað. Til að mynda bíður Te og Kaffi upp 

á sex mismunandi útgáfur af kaffi framleitt undir vörumerki sínu. Kostnaður við 

framleiðslu þessara tegunda dreifist um leið á fleiri vörur þar sem að umbúðir,kaffi og 

annað tengt framleiðslunni byggir á svipuðum grunni. Að vera með mörg vörumerki á 

sama markaði getur einnig gert samkeppisaðilum erfiðara fyrir að koma inn á markaðinn 

og myndað þannig inngönguhindrun. Ef eitt fyrirtæki sér um rekstur á mörgum 

vörumerkjum á sama markaði getur myndast skilvirkni í rekstri þar sem að framleiðsla, 

markaðstarf, sala og fleira er unnið af sama fólkinu fyrir nokkur vörumerki. Gallar við 

rekstur á tveimur eða fleiri vörumerkjum eru þó nokkrir og þurfa að vera ofarlega í huga 

stjórnenda. Það sem helst er fjallað um eru mannætuáhrif og hættan á að þynna út 

vörumerkjavirði neytenda. Með mannætuáhrifum er hætta á að neytandinn líti á 

vörumerkin sem staðkvæmdarvöru fyrir hvort annað og vörumerkin endi í 

innbyrgðissamkeppni. Útþynning á vörumerkinu tengist því þegar framlengja eða breikka 

á línu vöru eða vörumerkis. Ef nýja varan er of ólík upprunalegu vörunni eða nýja 

vörulínan og þeirri stöðu sem að vörumerkið hefur á markaði er hætta á þynningu 

vörumerkjavirðisins.  
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Getur fyrirtæki notið ávinnings af því að koma upp tveimur eða fleiri vörumerkjum 

á sama markaði? Þó lítið sé vitað um bein tengsl þess að koma sér upp nokkrum 

vörumerkjum á sama markað og hagnaðaauka eða virði fyrirtækis þá er hægt með góðri 

stjórnun á þessum vörumerkjum að hafa áhrif á ávinnig fyrirtækja. Ávinningur í þessu 

samhengi getur verið margvíslegur þar á meðal á sviðum fjárhags, mannauðs og skipulags. 

Ef fyrirtæki hefur í hyggju að vaxa og um leið vonandi auka hagnað getur hjálpað að kynna 

á markað nýja vöru, vörumerki eða einfaldlega fara inn á annan markað með vörumerkin 

með framlengingum eða breikkun á línu. Það er aftur á móti auðvelt að mistakast í því að 

kynna nýja vöru, vörumerki eða fara inná nýjan markað. Ef ekki eru höfð að leiðarljósi 

atriði sem ætluð eru til að auka líkur á því að þessi stækkun heppnist þá eru auknar líkur 

á að hún leiði til þess að virði og hagnaður fyrirtækis minnki þrátt fyrir aðra ósk 

stjórnenda. Þegar kostir og gallar þess að vera með mörg vörumerki eru skoðuð og 

ákvörðunin tekin í framhaldi þess hvort innleiða eigi nýtt vörumerki er líklegra að ferlið 

leiði til ávinnings. Með að setja upp vörumerkjamöppu má auka líkur á ávinnings 

vörumerkis enn fremur. Erfitt er að segja til um hver hinn gullni meðalvegur er þegar 

kemur að fjölda vörumerkja í möppunni. Erfitt er að segja til um hvenær nóg er komið af 

vörumerkjum frá sama fyrirtæki á sama markaði. Mælikvarðinn segir að ef ekki er hægt 

að auka hagnað með því að bæta við vörumerki í möppuna þá er fjöldi vörumerkja sem 

við rekum á þessum markaði orðinn nægur. Sama er hægt að segja ef að við getum 

fækkað vörumerkjum á markaði og um leið aukið hagnað þá er fjöldinn of mikill. 

 Við gerð rannsóknar voru þó nokkrar niðurstöður í takt við fræðinlegu samantekt 

ritgerðarinnar. Af þeim kaffitegundum sem skoðaðar voru á íslenskum markaði var enginn 

ein tegund með meira hillupláss en 8% í verslunum Bónus Smáratorgs, Holtagörðum og 

Krónunni Granda. Hinsvegar ef skoðað var hlutfall hillupláss eftir vörumerkjum var 

niðurstaðan önnur. Í verslun Bónus Smáratorgi var Te og Kaffi með 25% af hilluplássi fyrir 

malað og baunakaffi. Alls voru þetta fjórar mismunandi tegundir undir sitt hvoru nafninu 

en öll merkt með vörumerki Te og Kaffi. Kaffitár var með í sömu verslun 21% af hilluplássi 

fyrir malað og baunakaffi. Alls þrjár tegundir. Það sem má álykta út frá þessu er að 

vörumerki með eina vöru eigi í erfiðleikum með að ná stórum hluta af markaðnum heldur 

en vörumerki sem er með fleiri en eina tegund í boði eða hefur að bjóða nokkur 

vörumerki. Þetta helst síðan í hendur við sambærilega niðurstöðu í verslun Bónus 

Holtagörðum og Krónunni Granda.  



59 
 

Skilaboðin sem eru utan á kaffipokunum eru misjöfn milli vörumerkja og eftir því til 

hvaða markhóps varan á að höfða. Bónuskaffi og Euroshopperkaffi eru dæmi um 

grunnútgáfu af kaffi þar sem eina aðgreininginn er verð. Umbúðir þess eru með litlum 

íburði og virka ódýrar. Hinn endinn eru umbúðir frá Kaffitári og Te og Kaffi þar sem þó 

nokkuð er um myndir og orð sem aðgreina eiga þær frá öðrum vörumerkjum. Til dæmis 

er að finna á öllum Te og Kaffi umbúðu gæðastimpil sem merkir sérsniðið handbragð 

brennslumeistara. 

Ef skoðaðar eru niðurstöður úr sömu rannsókn á kjúklingabringum í Bónus Smáratorgi 

og Holtagörðum eru niðurstöðurnar nokkuð svipaðar en því fleiri sem vörumerkin eru frá 

framleiðendum því stærra hlutfall af hilluplássi virðast þeir fá sem um leið ýtir undir stærri 

hlutdeild af markaðnum. Til að mynda eru Bónus 100% Kjúklingabringur, Kjörfugl 

kjúklingabringur og Holta kjúklingabringur allar framleiddar af Reykjagarði sem gerir það 

að verkum að vörur framleiddar af Reykjagarði eru með 42% af hilluplássi kjúklingabringa 

í Bónus Holtagörðum og 47% af hilluplássi í Bónus Smáratorgi. Sömu sögu má segja af 

Matfugli sem á og rekur þrjú önnur vörumerki ásamt því að framleiða fyrir Bónus og 

Krónuna marineraðar kjúklingabringur. Í verslun Bónus Smáratorgi er framleiðslu 

Matfugls að finna í 53% af hillum, þar af eru Bónus 100% kjúklingabringurnar annars vegar 

með 29% af hilluplássinu og Ali ferskar kjúklingabringur hins vegar með 24% af 

hilluplássinu.  

Skilaboðin sem eru utan á umbúðum kjúklingabringa eru oft og tíðum frekar 

takmörkuð og lítið um aðgreiningu. Á það sérstaklega við um kjúklingabringur sem eru 

marineraðar til að mynda frá Krónunni , Bónus, Kjörfugls og Íslenskum matvælum. Aðrar 

bringur sem innihalda 100% kjöt eins og Holta kjúklingabringur, Ali kjúklingabringur og 

Bónus 100% kjúklingabringur eru allar merktar að um 100% kjöt sé að ræða. Ali   

kjúklingabringurnar eru meira að segja merktar mjög ítarlega með að ekkert viðbætt vatn 

sé í bringunum, enginn aukaefni, hrein afurð og 100% kjöt. Eftir að hafa skoðað 

kjúklingabringumarkaðinn þá er það nokkuð greinilegt að eingöngu eru í boði tvær 

tegundir af kjúklingabringum. Þær sem innihalda 100% kjöt og þær sem eru marineraðar. 

Gat er á markaðnum fyrir dýrari lífræntræktaðar bringur með enn þá frekari aðgreiningu. 

Tillaga að áframhaldandi rannsókn væri að skoða vörumerki eins og Te og Kaffi, 

Ölgerðina og jafnvel Matfugl. Hvort og hvernig stjórnun vörumerkjanna fer fram þar? 
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Hvers vegna er Matfugl með þrjú önnur vörumerki? Eru þessi fyrirtæki með ákveðið 

skipulag utan um vörumerkjamöppuna? Velta má fyrir sér þeirri spurningu hvaða áhrif 

framlenging og breikkun línunnar eða innkoma nýrra vörumerkja hefur á núverandi 

skipulag og vörumerki í möppunni hjá þessum fyrirtækjum.  

Takmarkanir við rannsóknina voru þó nokkrar. Fjöldi verslana sem skoðaður var 

eingöngu þrjár og gefa því ekki rétta mynd af hilluplássi í öðrum verslunum Bónus og 

Krónunar eða öðrum samkeppnisaðilum þeirra. Ekki var um vísindalegar mælingar að 

ræða þegar hillupláss rannsakað heldur var það eingöngu skoðað útfrá myndum sem 

gefur svigrúm fyrir mögulegar skekkjur. 
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