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Útdráttur
Markaðsfræðingar nota upplifunarmarkaðsfræði til að ná á betri hátt til neytenda og fá
þá til að mynda langtímasamband við vörumerkin sín en á sama tíma, út frá sjónarhorni
neytenda, upplifa þeir vörumerkin og tengjast persónueinkennum þeirra. Upplifun af
vörumerkjum getur bæði verið huglæg eða hegðunarlegs eðlis, nema hvoru tveggja sé.
Neytendur vilja að vörur, samskipti og markaðsherferðir heilli þá upp úr skónum, snerti
hjörtu þeirra og örvi hugann, en fyrst og fremst vilja þeir að þessir þættir færi þeim
upplifun. Neytendur geta yfirfært mannleg persónueinkenni á vörumerki og myndað
með þeim samband eins og um manneskju væri að ræða. Að velja sér vörumerki er
svipað og að velja sér vini. Neytendur skoða áþreifanlega þætti, en það eitt og sér er
ekki nóg til að mynda samband við vörumerki. Tengsl þurfa að vera til staðar eins og í
mannlegu vinasambandi, og neytendum þarf að líka við vörumerkið rétt eins og fólki
líkar við vini sína. Ást til vörumerkja er útkoma langtímasambands ánægðra neytenda
við vörumerki þar sem djúp ástríða ræður ríkjum og eru neytendur óhræddir við að tjá
ást sína á vörumerkinu opinberlega.
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort upplifun vörumerkja gæti spáð fyrir um
ást til vörumerkja á beinan hátt og á óbeinan hátt í gegnum persónueinkenni
vörumerkja. Mælitækið sem hannað var fyrir rannsóknina byggir á fyrri rannsóknum en
öll atriðin í mælitækinu voru skoðuð út frá farsímategund neytenda, en alls svöruðu 224
þátttakendur allri könnuninni. Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni ,,Getur
upplifun vörumerkja spáð fyrir um ást til vörumerkja beint og óbeint í gegnum
persónueinkenni vörumerkja?“ Þessi tengsl voru síðan metin út frá miðlunaráhrifum.
Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að upplifun vörumerkja gætu spáð fyrir um
ást til vörumerkja á beinan hátt en einnig á óbeinan hátt í gegnum persónueinkenni
vörumerkja.
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1 Inngangur
Í nútíma samfélagi er ekki nóg fyrir fyrirtæki að selja einungis vörur eða þjónustu til þess
að halda í við samkeppnisaðila. Markaðurinn í dag hefur tekið gríðarlegum breytingum
þar sem áherslan hefur farið frá því að kynna og selja vörur og þjónustu yfir í að selja og
laða að viðskiptavini með upplifun (Joy og Sherry, 2003) en þar sem bein samskipti eiga
sér stað á milli starfsmanna fyrirtækja og viðskiptavina er hægt að breyta líflausri
þjónustu yfir í minnistæðan atburð (Mitchell, 1998; Pine og Gilmore, 1997). Neytendur
eru því ekki lengur að kaupa vörur og þjónustu til að uppfylla hagnýtar þarfir sínar. Þess í
stað vilja þeir tilfinningalega upplifun í kringum kaupin (Morrison og Crane, 2007;
Zarantonello og Schmitt, 2010). Því þarf að horfa lengra fram á veginn og skapa upplifun
fyrir neytendur til að ná að aðlaga sig að þeim breytingum sem hafa átt sér stað í
vöruviðskiptum

(Pine

og

Gilmore,

1997).

Markaðsfræðingar

nota

upplifunarmarkaðsfræði (e. experiential marketing) til að ná betur til neytenda og hafa
áhrif á þá. En á sama tíma út frá sjónarhorni neytenda, eru þeir að upplifa vörumerkin
(e. brand experience) og tengjast persónueinkennum (e. brand personality) þeirra (Ding
og Tseng, 2015).
Rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrirtæki sem hafa tileinkað sér að skapa vörumerkja
upplifun fyrir viðskiptavini sína geta náð forskoti á samkeppnisaðila sína með því að
auka tryggð (e. brand loyalty) neytenda (Brakus, Schmitt og Zarantonello, 2009; Hulten,
2011; Iglesias, Singh, og Batista-Foguet, 2011; Mittal og Kamakura, 2001; Oliver, 1997;
Verhoef, Lemon, Parasuraman, Roggeveen, Tsiros og Schlesinger, 2009; Walter, Cleff og
Chu, 2013), styrkt tengsl neytenda við vörumerkið (Fransen og Lodder, 2010) og aukið
virði vörumerkja (e. brand equity) (Lin, 2015; Sahin, Zehir og Kitapci, 2011; Yao, Wang og
Liu, 2013). Upplifun vörumerkja og persónueinkenni þeirra hafi líka jákvæð áhrif á
ánægju í garð vörumerkis (e. brand satisfaction) (Brakus o.fl., 2009; Hulten, 2011;
Iglesias o.fl., 2011; Keng, Tran og Thi, 2013; Lin, 2015; Sahin o.fl., 2011; Tsaur, Chiu og
Wang, 2006), orðspor vörumerkisins (e. brand reputation) og upplifunarvirði neytenda
(e. customer experiential value) (Hjalager, 2010; Keng o.fl., 2013), kunnugleika
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vörumerkis (e. brand familarity) (Xu, Zhang og Tang, 2011), ímynd vörumerkis (e. brand
image) (Xu o.fl., 2011) og viðhorf neytenda til vörumerkis (Fransen og Lodder, 2010).
Carroll og Ahuvia (2006) kynntu til sögunnar ást til vörumerkja (e. brand love) en það
hjálpar til við að útskýra og spá fyrir um ákjósanleg áhrif af kaupum ánægðra neytenda
eftir að kaupin hafa farið fram. Ástin er útkoma langtímasambands sem neytendur eiga
við vörumerki þar sem djúp ástríða ræður ríkjum og neytendur eru óhræddir við að tjá
ást sína á vörumerkinu opinberlega. Þó svo að margar rannsóknir hafi verið gerðar á
upplifun neytenda af vörumerkjum og persónueinkennum þeirra þá er höfundi aðeins
kunnugt um fjórar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið sem kanna hvort upplifun af
vörumerkjum hafi áhrif á ást til vörumerkja (Nilay og Ilayda, 2016; Noel, 2014; Ruchi,
Jaydeep, Soumendu og Aarti, 2015; Ruchi, Jaydeep, Soumendu og Aarti, 2016), og að
sama skapi hafa tvær rannsóknir verið framkvæmdar á því hvort að persónueinkenni
vörumerkja hafi áhrif á ást til þeirra (Ismail og Spinelli, 2012; Rauschnabel, Krey, Babin
og Ivens, 2016). Því er mikilvægt að rannsaka betur hvort tengsl séu á milli þessara
þátta. Einnig er mikilvægt fyrir fyrirtæki sem vilja skapa ást neytenda á sínu vörumerki
að vita hvaða áhrifaþættir spila þar inn í.
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort upplifun vörumerkja geti spáð fyrir um
ást til vörumerkja á beinan hátt og á óbeinan hátt í gegnum persónueinkenni
vörumerkja. Þessi tengsl verða könnuð með miðlunaráhrifum. Til þess að geta metið og
mælt þessa þætti þarf að skoða þá út frá vörumerkjum en í þessari rannsókn verða
þessir þættir skoðaðir út frá farsímategundum neytenda. Þegar mæld er upplifun þurfa
þátttakendur í rannsókninni að svara hver þeirra upplifun er út frá vörumerki farsíma
þeirra og hvernig þeir upplifa persónueinkenni þess. Út frá fyrrnefndu markmiði er sett
fram rannsóknarspurningin: ,,Getur upplifun vörumerkja spáð fyrir um ást til vörumerkja
beint og óbeint í gegnum persónueinkenni vörumerkja?“
Við rannsókn þessa var hannað mælitæki en til þess að mæla upplifun vörumerkja
verður stuðst við mælitæki Brakus o.fl. (2009) sem nefnist vörumerkja upplifunar skalinn
(e. brand experience scale) en hann mælir upplifun vörumerkja út frá fjórum víddum og
persónueinkenni vörumerkja út frá fimm víddum Aakers (1997). Til að mæla ást til
vörumerka er síðan stuðst við mælitæki Carroll og Ahuvia (2006) sem er ein vídd.
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Framlag höfundar til fræðanna felst í því að rannsaka hvort vörumerkja upplifun og
persónueinkenni vörumerkja geti spáð fyrir um ást til vörumerkja.
Ritgerðinni er skipt niður í fjóra hluta en þeir eru; fræðilegt yfirlit, aðferðarfræði,
niðurstöður og umræður. Í fyrsta hluta verður fjallað um upplifunarmarkaðsfræði og
skoðað hver einkenni hennar eru og hvernig hún er metin. Þar á eftir er fjallað um
upplifun vörumerkja og út frá hvaða atriðum hún er metin, en þar næst er farið í
persónueinkenni vörumerkja og skoðað hvernig þau eru metin. Síðan verður fjallað um
ást til vörumerkja og að lokum um miðlunaráhrif. Í öðrum hluta verður farið í
aðferðarfræði rannsóknarinnar þar sem þátttakendum, mælitæki og framkvæmd verður
gerð skil sem og greining gagna. Í þriðja hluta eru niðurstöður rannsóknarinnar settar
fram. Í fjórða og síðasta hluta verður farið í umræður um framlag rannsóknarinnar til
fræðanna, niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar út frá fyrri rannsóknum og
rannsóknarspurningunni svarað. Annmarkar rannsóknarinnar ræddar og tillögur settar
fram að frekari rannsóknum.
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2 Upplifunarmarkaðsfræði
Upplifunarmarkaðsfræði er nálgun sem markaðsfræðingar nota til að tengjast
neytendum en hún einblínir á upplifun neytenda þar sem litið er á neyslu sem
heildstæða upplifun, hvort heldur sem hún sé drifin áfram af tilfinningum eða
rökhugsun. Þegar talað er um að neysla sé heildstæð upplifun er átt við að
markaðsfræðingar séu farnir að einblína á það hvaða ávinning neytendur fá með neyslu
sinni á vörunni í stað þess að skoða hvað varan sjálf gerir (Schmitt, 1999) en ,,helsta
takmark upplifunarmarkaðsfræði er að skapa heildstæða upplifun sem samþættir stakar
upplifanir í eina stóra heild“ (Schmitt, 1999, bls. 53). Með því að nálgast neytendur og
tengjast þeim í þeirra daglega umhverfi getur upplifunarmarkaðsfræði náð á auðveldari
hátt í gegn til neytenda, því mikil ringulreið ríkir á öllum miðlum (Chu og Tseng, 2013).
Upplifun á sér stað ,,þegar fyrirtæki nota viljandi þjónustu sem svið, og vörur sem
leikmuni, til að nálgast einstaka viðskiptavini á þann hátt að það náist að skapa
minnistæðan atburð“ (Pine og Gilmore, 1998, bls. 98).
Upplifun getur verið einstaklingsbundin en hún getur einnig verið bundin við
samfélag, þjóð eða við allt mannkynið í heild sinni. Í raun getur upplifun bæði verið
raunveruleg og líkamleg, skynjuð eða séð, nema hvoru tveggja sé og að hún sé þá
heildstætt fyrirbæri sem búið hefur verið til af markaðsfræðingum (Helkkula, 2011).
Rannsóknir hafa sýnt fram á að upplifun á sér stað í hvert skipti sem viðskiptavinurinn á í
samskiptum við fyrirtæki, vöru eða þjónustu (Grewal, Levy og Kumar, 2009; Verhoef,
Franses og Hoekstra, 2002).
Síðustu áratugi hefur upplifunarmarkaðsfræði verið viðfangsefni sem hefur hlotið
aukna viðurkenningu bæði hjá fræðimönnum sem og markaðsfræðingum og þeir
sammála um að afla þurfi dýpri þekkingar á upplifun neytenda þegar kemur að
neytendahegðun. Fræðimenn héldu áfram þróun (Arnold og Reynolds, 2003; Healy,
Beverland, Oppenwal og Sands, 2007; Carú og Cova, 2003; Frow og Payne, 2007;
Grewal, o.fl., 2009; Thompson og Haytko, 1997; Verhoef o.fl., 2009; Winsted, 2000) á
framlagi Holbrook og Hirschman (1982) sem fyrst kynntu til sögunnar þá hugmynd að
neytendahegðun hefði upplifunarvídd og staðhæfðu að það sjónarmið væri raunhæf
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viðbót í upplýsingaöflunarferli (e. hegemonic information processing) neytenda
(Hirschman og Holbrook, 1982; Holbrook og Hirschman, 1982). Í tímamótagrein þeirra
(1982) báru þau kennsl á nýja neysluhegðun en hún tengdist meðal annars
margvíslegum skynjunum og ímyndunarafli. Þau héldu því fram að sú kenning sem var í
gangi á þeim tíma, um rökréttar þarfir neytenda, þyrfti viðbót þar sem bætt yrði við
tilfinningalegum þætti við kauphegðun. Grein þeirra olli rökræðum innan fræðaheimsins
og hvatti til frekari rannsókna á þessu efni. Síðan þá hefur upplifunarmarkaðsfræði rutt
sér til rúms innan markaðsfræðikenninga og spilar nú stórt hlutverk í neytenda
markaðsfræði (e. consumer marketing) (Walter o.fl., 2013). Þó svo að Hirschman og
Holbrook (1982) hafi fyrst sett fram hugtakið neysluupplifun, viðurkennir Holbrook að
Wroe Alderson hafi bent á mikilvægi þess árið 1957, en þó hafa aðrir rakið hugtakið
aftur til Adams Smiths síðan á nítjándu öld, í gegnum vinnu hagfræðinganna Keynes og
Marshalls (Holbrook, 2006). Í þá tíð talaði Mitchell (1998) um að um nýja hugmynd væri
að ræða sem myndi breyta hugsunarhætti markaðsfræðinga í sambandi við vörumerkin
þeirra þar sem þeir hafi séð tækifæri í því að nota upplifun við sölu á vöru eða þjónustu
og að það þætti ákjósanlegri leið en hin hefðbundna.
Áður fyrr álitu markaðsfræðingar að neytendur tækju rökréttar ákvarðanir og það
sem skipti þá máli væri notagildi vöru og ávinningur, sjá mynd 1. Á seinni tímum hefur
þó ýmislegt breyst og í stað þess að líta á neytendur eins og áður var gert setti Schmitt
(1999) fram nýjar og breyttar áherslur sem kallast einkenni upplifunarmarkaðsfræði (e.
characteristics of experiential marketing) en þar er litið á neytendur sem skynsama og
tilfinninganæmar verur sem sækjast eftir ánægjulegum upplifunum (Schmitt, 1999).
Helstu einkenni upplifunarmarkaðsfræði eru; upplifun neytenda, neysla er heildræn
upplifun, neytendur eru skynsamir og tilfinninganæmir og aðferðarfræði rannsókna á
þessu efni fer eftir eðli þeirra, sjá mynd 2. (Schmitt, 1999).
Nú er það ljóst að neytendur eru skynsamir og tilfinninganæmir en í gegnum tíðina
hefur ákvörðunarferli neytenda einungis verið talið tengjast því að finna lausn á
vandamálum

og

að

neytendur

taki

einungis

rökréttar

ákvarðanir

í

kaupákvörðunarferlinu (Schmitt, 1999). Þó svo að þetta eigi en þá við í einhverjum
tilfellum þá er staðreyndin sú að neytendur eru oft og tíðum drifnir áfram af
tilfinningum sínum þar markaðsfræðingar reyna að stýra upplifun neytenda í átt að
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draumórum þeirra, spila á tilfinningastrengi og reyna að búa til skemmtun fyrir þá
(Hirschman og Holbrook, 1982).
Schmitt (1999) vildi meina að á þessum tíma hefði hefðbundin markaðsfræði notast
við aðferðarfræði sem væri greinandi, megindleg eða munnleg. Rannsóknir væru í formi
viðtala eða kannana og vinsælt hefði verið að nota aðhvarfsgreiningar eða
staðfærslukort þar sem tvö vörumerki væru borin saman. Hann segir jafnframt að
aðferðarfræði í upplifunarmarkaðsfræði væri fjölbreyttari og margþættari og færi það í
raun eftir eðli rannsóknarinnar hvaða aðferð eða mælitæki væru notuð. Sumar
rannsóknir væru greinandi og megindlegar á meðan aðrar væru eigindlegar og nefnir
hann þar rýnihópa, djúpviðtöl og spurningalista, og að enn aðrar væru sjónrænar eins og
athugun, þó færi það eftir eðli rannsóknarinnar hvaða aðferðarfræði væri notuð.

Mynd 1. Einkenni hefðbundinnar markaðsfræði (Schmitt, 1999, bls. 55).
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Mynd 2. Einkenni upplifunarmarkaðsfræði (Schmitt, 1999, bls. 58).

Til þess að ná fram upplifun hjá neytendum eru notaðir fimm þættir; skynjun (e.
sence), tilfinning (e. feel), hugsun (e. think), athöfn (e. act) og tenging (e. relate). Þessir
þættir hafa verið settir saman í líkan sem nefnist stefnumiðað upplifunarlíkan (e.
strategic experiential modules, SEM) (Schmitt, 1999), sjá mynd 3.
Skynjun er sá þáttur sem höfðað er til með skynfærunum með það að markmiði að
ná fram skynjaðri upplifun. Neytendur geta skynjað upplifun á sjónrænan hátt, með
hljóði, snertingu, bragði eða lykt. Skynjun er hægt að nota til þess að aðgreina fyrirtæki
og vörur frá samkeppnisaðilum, hvetja neytendur og auka virði þess varan hefur upp á
að bjóða. Einn af lykilþáttum í því að nota skynjun við markaðssetningu er sú fjölbreytni
sem þessir þættir hafa upp á að bjóða. Slík nálgun þarf að vera greinileg en þó þannig að
hún virki alltaf fersk og ný (Schmitt, 1999).
Til þess að ná fram tilfinningalegri upplifun er höfðað til innri tilfinninga og geðbrigða
neytenda með það að markmiði að skapa andlega upplifun. Hún getur verið allt frá því
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að skapa jákvæðni í garð vörumerkis, yfir í það að neytendur finni til sterkrar
tilfinningalegrar gleði og stolts. Til þess að markaðssetning af þessu tagi takist þarf
skilning á því hvaða áreiti virkar sem kveikja að ákveðnum tilfinningum (Schmitt, 1999).
Þegar ná á fram upplifun með hugsun er höfðað til greindar neytenda með það að
leiðarljósi að búa til vitsmunalega reynslu fyrir þá sem leysir vandamál á skapandi hátt.
Þessi þáttur nær að kalla fram margbreytilega hugsun hjá neytendum með undrun,
leyndardómum og ögrun (Schmitt, 1999).
Athöfn er sá þáttur sem beinir spjótum sínum að líkamlegri upplifun neytenda, bæði
hvað varðar atferli og lífstíl. Til dæmis er möguleiki á að breyta lífstíl og hegðun
neytenda, meðal annars vegna áhrifa frá fyrirmyndum, en einnig vegna hvata,
innblásturs og tilfinninga (Schmitt, 1999).
Skynjun, tilfinning, hugsun og athöfn eru allt hluti af tengingu upp að vissu marki en
þó nær tenging lengra en hinir þættirnir, þ.e. út fyrir persónuleika neytandans sjálfs og
yfir á aðra þætti. Tenging höfðar til þarfa neytenda til þess að bæta sjálfa sig og líta
betur út í augum annarra í nær eða fjær umhverfi sínu (Schmitt, 1999).

Mynd 3. Stefnumiðað upplifunarlíkan (Schmitt, 1999, bls. 60).
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Í heimi mikillar tækniþróunar hafa fyrirtæki verið að nota upplýsingatækni til að auka
upplifun neytenda sinna (Dawes og Rowley, 1998; Olaisen og Revang, 1991). Með
aukinni notkun upplýsingatækni geta fyrirtæki skapað meiri upplifun fyrir viðskiptavini
sína og verið í nánari tengslum við þá sem og við mögulega viðskiptavini þeirra (Dawes
og Rowley, 1998). Samband neytenda og fyrirtækja sem á sér stað með rafrænum
samskiptum hefur mikil áhrif þegar markaðssetja á upplifun (Etgar, 2008; Langeard,
Bateson, Lovelock og Eigelie, 1981; Mills, Chase og Margulies 1983). Þegar fyrirtæki
innleiða upplifunarmarkaðsfærslu hjá sér eru ákveðnir þættir innan fyrirtækisins sjálfs
sem hafa áhrif á innleiðinguna. Mannleg samskipti, ímynd vörumerkja og skuldbinding
fyrirtækja

skipta

þar

höfuð

máli

þegar

leggja

á

áherslu

að

innleiða

upplifunarmarkaðsfærslu hvort sem áherslan sé á upplýsingatækni, líkamlegt samhengi
eða ánægju viðskiptavina (Rahman, Khan, Murtaza, Haque og Hussain, 2012).
Upplifunarmarkaðsfræði einblínir á þá upplifun sem á sér stað hjá neytendum þegar
þeir komast í tæri við vöru á einn eða annan hátt. Upplifun færir neytendum ákveðið
virði sem kemur í stað ávinnings af hagnýtum þáttum eins og hin hefðbundna
markaðsfræði beindi spjótum sínum að hér áður fyrr (Schmitt, 1999). Brakus o.fl. (2009)
héldu því fram að upplifun gæti fært neytendum virði og ávinning, svipað og áhrifaríkur
eiginleiki gæti fært þeim. Þeim mun meiri áhrif sem vörumerki hefur á margvíslega þætti
upplifunar og þeim mun hærri einkunn sem upplifunin fær, þeim mun ánægðari verða
neytendur með vörumerkið. Það mun síðan leiða til ánægjulegrar niðurstöðu og því vilja
neytendur endurtaka upplifunina (Keng o.fl., 2013). En þó verður það að segjast að
margar þeirra rannsókna sem framkvæmdar hafa verið á upplifunarmarkaðsfræði hafa
verið gerðar út frá dýrum vörum eða afþreyingu sem er neytt sjaldan (Hirschman og
Holbrook, 1982; Wakefield og Blodgett, 1999; Zhong og Mitchell 2010). Jákvæð upplifun
af vörumerkjum hefur ekki einungis áhrif á ánægju af fyrri kaupum heldur einnig á
tryggð neytenda í framtíðinni. Með jákvæðri upplifun ættu neytendur að vera líklegri til
að halda tryggð við vörumerkið og mæla með því við aðra og því er ólíklegra að þeir
kaupi staðkvæmdar vörur (Mittal og Kamakura, 2001; Oliver, 1997).
Virði hefur verið skilgreint sem ,,skynjaður persónulegur ávinningur sem hlýst af
tengslum neytenda við virðistilboð fyrirtækja“ (Woodall, 2003. bls. 2), en rannsóknir
hafa bent á að virði neytenda er yfirleitt byggt á skynjaðri upplifun sem er afleiðing
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beinna eða óbeinna tengsla sem á sér stað á meðan á neyslu stendur (Holbrook, 1994,
2000; Mathwick, Malhotra og Ridgon, 2001). Í rannsókn Keng o.fl. (2013) sýndu þeir
fram á að vörumerkjaupplifun hafi jákvæð áhrif á upplifunarvirði neytenda (e. customer
experiential value), persónueinkenni vörumerkja hafa að sama skapi jákvæð áhrif á það
og upplifun vörumerkja hefur jákvæð áhrif á persónueinkenni vörumerkja.
Þegar upplifun neytenda er skoðuð þarf að skoða neysluna í heild sinni út frá
sjónarhorni neytandans. Í raun er þetta ferli þar sem upplifun neytenda á sér ekki
einungis stað meðan á neyslunni stendur, heldur á hún sér einnig stað áður en kaupin
fara fram (e. pre experience) og eftir að kaupum er lokið (e. post experience) (Arnould,
Price og Zinkhan, 2004; Tynan og McKechnie, 2009), sjá mynd 4.

Mynd 4. Heildræn upplifun neytenda (Tynan og McKechnie, 2009, bls. 508).

Upplifun fyrir kaup á sér stað þegar neytendur undirbúa kaupin með upplýsingaöflun,
ímynda sér hvernig upplifunin gæti orðið, skipuleggja og verðmeta upplifunina (Arnould
o.fl., 2004). Þegar neytendur upplifa virði, bæði við kaupin og á meðan neyslunni
stendur, er virðið sem af henni hlýst samþætt (e. co-create) (Penaloza og Vankatesh,
2006).
Sú upplifun sem á sér stað meðan á neyslu stendur er, eins og áður hefur verið
útlistað í stefnumiðuðu upplifunarmódeli Schmitt (1999), skynjun, tilfinning, hugsun,
athöfn og tenging. Nýlegri rannsóknir hafa þó sýnt fram á að neytendur geta fengið virði
út úr neyslu á fleiri vegu en upplifunarmódel Schmitt segir til um. Í fyrsta lagi má segja
að neytendur geti aflað sér virði með upplýsingum (e. informational value) í gegnum
miðla, hvort heldur sem þeir eru hefðbundir eða stafrænir (Konzinets, 1999), í öðru lagi
geta neytendur fengið virði úr óvenjulegri upplifun (e. novel experience) (Poulsson og
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Kale, 2004) og í þriðja lagi upplifað algleymi (e. utopian meanings) í gegnum tengsl við
stað og stund (Maclaran og Brown, 2005).
Út frá sjónarhorni neytenda geta þeir upplifað eftirkaupa áhrifin á ýmsa vegu. Þeir
gætu til dæmis hafa þróað með sér nýja hæfni eða lært nýja hluti (Poulsson og Kale,
2004). Vel heppnuð upplifun hefur skemmtanagildi (Holbrook, 2000) sem kallar fram
gleði þegar hugsað er um hana. Neytendur geta upplifað nostalgíu eftir að neysla fer
fram þegar upplifunin er endurtekin í huganum (Holbrook og Schindler, 2003), þá geta
þeir haft draumóra um það hvernig upplifunin hefði getað verið eða lofsamað hana og
reynt að sannfæra aðra um að prófa (Holbrook, 2000).
Á mynd 5. má sjá hvernig upplifun neytenda getur verið fyrir kaupin, meðan á þeim
stendur og síðan eftir að kaupin hafa farið fram.

Mynd 5. Upplifun neytenda (Tynan og McKechnie, 2009, bls. 509).
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Eins og áður hefur komið fram skilgreindi Schmitt (1999) að upplifunarmarkaðsfræði
hefði fimm víddir; skynjun, tilfinning, hugsun, athöfn og tenging. Þar höfðar þátturinn
skynjun til skilningarvitanna, þátturinn tilfinning til innri tilfinninga og geðbrigða
neytandans, þátturinn hugsun höfðar til sköpunargáfu neytenda og þátturinn vitsmunir
höfðar til líkamlegrar reynslu, lífstíls og felur í sér þátttöku neytenda. Að lokum er það
þátturinn tenging sem höfðar til annarra manneskja eða menningar. Brakus o.fl. (2009)
byggðu rannsókn sína á upplifun vörumerkja á rannsókn Schmitt (1999). Upplifun
vörumerkja er skilgreind sem fjórar víddir; skynjun, tilfinningar, vitsmunir og hegðun.
Þeir þættir sem sameiginlegir eru í þessum tveimur mælitækjum eru; skynjun og
skynjun, tilfinning og tilfinningar, hugsun og vitsmunir, athöfn og hegðun, og tenging er
síðan byggð á persónueinkennum vörumerkja sem Aaker (1997) setti fram.
Upplifunarmarkaðsfræði er séð frá sjónarhorni markaðsfræðinga á meðan upplifun
vörumerkja og persónueinkenni vörumerkja er séð frá sjónarhorni neytenda, sjá töflu 1.
Tafla 1. Samspil (Schmitt, 1999; Brakus o.fl., 2009; Aaker, 1997).

Sjónarhorn markaðsfræðinga
Upplifunar markaðsfræði Skynjun
Upplifunar markaðsfræði Tilfinning
Upplifunar markaðsfræði Hugsun
Upplifunar markaðsfræði Athöfn
Upplifunar markaðsfræði Tenging

=
=
=
=
=

Sjónarhorn neytenda
Upplifun vörumerkja
Skynjun
Upplifun vörumerkja
Tilfinningar
Upplifun vörumerkja
Vitsmunir
Upplifun vörumerkja
Hegðun
Persónueinkenni vörumerkja Allar víddir
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3 Upplifun vörumerkja
Um allan heim keppast fyrirtæki um athygli neytenda með það að leiðarljósi að koma
sínum vörumerkjum á framfæri og er það því orðið nauðsynlegt að skapa vörumerkja
upplifun (Brakus o.fl., 2009). Nú til dags ganga neytendur að kostum, notagildi, gæði og
jákvæðri ímynd vörumerkja sem gefnum hlut. Það sem þeir vilja eru vörur, samskipti og
markaðsherferðir sem heilla þá upp úr skónum, snerta hjarta þeirra og örva hugann.
Þeir vilja tengjast vörumerkjum og samþætt þessa þætti inn í lífstíl sinn en fyrst og
fremst vilja þeir að þessir þættir færi þeim upplifun. Velgengni fyrirtækja á
alþjóðavettvangi veltur mikið á því upp að hvaða marki þau nái að færa neytendum
ákjósanlega upplifun og nota til þess upplýsingatækni, vörumerki og samhæfð
markaðssamskipti (Schmitt, 1999). Upplifun af vörumerkjum getur bæði verið huglæg
eða hegðunarlegs eðlis, nema hvoru tveggja sé. Huglæg viðbrögð geta komið út frá
skynjun, tilfinningum eða verið skilvitleg á meðan að viðbrögð sem byggjast á hegðun
eru framkölluð með áreiti sem tengist vörumerkinu eða er hluti af því, eins og hönnun,
umbúðir, samskipti, umhverfi og auðkenni vörumerkisins (Brakus o.fl., 2009).
Brakus o.fl. (2009, bls. 53) útskýra upplifun vörumerkja þannig að: ,,þegar neytendur
leita að, versla og neyta vörumerkis eru þeir berskjaldaðir fyrir notagildi og eiginleikum
vörunnar, en einnig fyrir öðrum þáttum sem tengjast vörumerkinu, eins og liti
vörumerkisins (Bellizzi og Hite, 1992; Gorn, Chattopadhyay, Yi og Dahl, 1997; MeyersLevy og Peracchio, 1995), lögun þess (Veryzer og Hutchinson, 1998), leturgerð,
bakgrunni (Mandel og Johnson, 2002), vörumerkjaþulu (e. mantra), lukkudýrum og
persónum vörumerkisins (Keller, 1987). Þessir þættir eru hluti af hönnun vörumerkisins
og auðkenni (t.d. nafn, logo, skilti), umbúðum og markaðssamskiptum (t.d. auglýsingum,
bæklingum og heimasíðu) og í umhverfinu þar sem vörumerki er auglýst eða selt (t.d.
verslunum, viðburðum). Það eru þessir þættir sem tengjast vörumerkinu sem örva
neytendur og eru megin uppspretta huglægra viðbragða sem nefnast upplifun
vörumerkja.“
Upplifun er athöfn sem á sér stað þegar einstaklingar verða fyrir örvun sem er oft og
tíðum tilkominn vegna þátttöku í athöfn eða því að fylgjast með athöfn, hvort sem hún
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sé raunveruleg, óraunveruleg eða hugarórar einir saman (Schmitt, 1999). Upplifun af
vörumerkjum er breytileg eftir styrkleika hennar og ákafa, þ.e. sumar upplifanir eru
sterkari en aðrar og sumar upplifanir er hægt að skynja með meiri ákafa en aðrar. Líkt og
með upplifun af vörum geta upplifanir af vörumerkjum bæði verið jákvæðar og
neikvæðar. Það sem meira er þá geta sumar upplifanir komið sjálfkrafa án þess að
hugleiða þurfi þær mikið og standa þær þá stutt yfir. Aðrar upplifanir eru kallaðar fram
vísvitandi af fyrirtækjum, eins og til dæmis tónlistarhátíðir en þær endast lengur. Slíkar
upplifanir geymast í minni neytenda og ættu að hafa áhrif á ánægju og tryggð þeirra
(Oliver, 1997; Reicheld, 1996). Rannsókn var gerð á tónlistarhátíð sem haldin var af
tónlistarstöðinni MTV en markmiðið var að rannsaka hvaða áhrif það hefði á sjálft
vörumerkið að upplifa slíkan viðburð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að slík
upplifun hefði jákvæð áhrif á upplifun vörumerkja, persónueinkenni vörumerkja og
orðspor vörumerkja (López og Molina, 2013) og þar af leiðandi hefði það einnig áhrif á
tryggð í garð vörumerkja (Arnould, Price og Zinkhan, 2002).
Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að upplifun af vörumerkjum hefur jákvæð áhrif á
virði vörumerkja (e. brand equity) (Lin, 2015), ánægju (e. brand satisfaction)
viðskiptavina af vörumerkjum (Brakus o.fl., 2009; Iglesias o.fl., 2011; Sahin o.fl., 2011;
Lin, 2015), og hefur einnig óbein áhrif í gegnum persónueinkenni vörumerkja (Brakus
o.fl., 2009).
Fyrirtæki leggja áherslu á mikilvægi þess að upplifun vörumerkja sé í stefnuyfirlýsingu
(e. mission statement) þeirra til þess að geta skapað sterkari vörumerkjatryggð (e. brand
loyalty) en samkeppnisaðilar (Verhoef o.fl., 2009). Walter o.fl. (2013) rannsökuðu hvort
upplifun vörumerkja hefði áhrif á ánægju neytenda (e. customer satisfaction) og á
tryggð og einnig hvort að upplifun vörumerkja hefði óbein áhrif á þessa þætti í gegnum
persónueinkenni þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að upplifun vörumerkja
hefur bein áhrif á tryggð en ekki tókst að sýna fram á í þessari rannsókn að það hefði
áhrif á ánægju. Upplifun vörumerkja hefur einnig áhrif á persónueinkenni vörumerkja og
í gegnum það óbein áhrif á tryggð en ekki tókst að sýna fram á að þessi áhrif næðu að
hafa áhrif á ánægju.
Þegar neytendur eru örvaðir með mismunandi þáttum í upplifun vörumerkja hafa
þeir tilhneigingu til þess að yfirfæra vörumerkið í langtíma minni sitt sem síðan hefur
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áhrif á ánægju af upplifun síðar meir þegar kaup eru byggð á minningum (Brakus o.fl.,
2009). Hjalager (2010) heldur því fram að fyrirtæki ættu að einblína á að finna sífellt
nýjar leiðir í vörumerkja upplifun, bæði til að auka virði neytenda og til þess að fjölga
upplifunar möguleikunum.
Mikil vörumerkjaupplifun er ekki einungis tengd því sem er kunnuglegt heldur hefur
hún mikil hrif á skilning, ánægju og eflir og hlúir að vörumerkinu. Þessu til viðbótar
sýndu Xu o.fl. (2011) að vörumerkja upplifun getur verið jákvæð en jafnframt haft óbein
tengsl við ávinning í gegnum tengsl (e. relational benefits) og að kunnugleiki vörumerkis
(e. brand familarity), ímynd vörumerkis og persónueinkenni vörumerkis geta spilað inn í
vörumerkja upplifun. Þessar niðurstöður benda til þess að markaðsfræðingar ættu að
skilja sjónarmið neytenda af ávinningi í gegnum tengsl og þróa markaðsáætlanir (e.
marketing strategies) þar sem áhersla er lögð á tengslamyndun við neytendur (Keng
o.fl., 2013).
Í rannsóknum á upplifunarmarkaðsfræði hefur verið reynt að finna svörin við því
hvað það er í raun og veru sem gerir kaup að upplifun og hver áhrifin eru. Í upplifunar
módeli (e. brand experience scale) Brakus o.fl. (2009) koma fram þýðingarmikil svör við
þessum tveimur spurningum. Skalinn er notaður til að mæla víddirnar, skynjun (e.
sensory), tilfinningar (e. affective), hegðun (e. behavioral) og vitsmunir (e. intellectual),
en hver þessara vídda innihalda þrjár fullyrðingar (Brakus o.fl., 2009), sjá töflu 2. Þó eru
enn spurningum ósvarað eins og til dæmis hvernig víddirnar mynda langtíma
tilfinningasamband á milli neytenda og vörumerkja (Ruchi, o.fl., 2015).
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Tafla 2. Vörumerkjaupplifunar skalinn (Brakus o.fl., 2009, bls. 60).

Vörumerkjaupplifunar skalinn

Skalinn Þættir
Skynjun

Atriði
Þetta vörumerki hefur sterká áhrif á sjón mína eða önnur skilningarvit
Mér finnst þetta vörumerki áhugavert
Þetta vörumerki höfðar ekki til skilningarvita minna
Tilfinning Þetta vörumerki vekur hjá tilfinningar og kenndir
Ég hef ekki sterkar tilfinningar gagnvart þessu vörumerki
Þetta vörumerki er tilfinningaríkt
Hegðun
Ég tek þátt í líkamlegu athæfi eða hegðun þegar ég nota þetta vörumerki
Þetta vörumerki hefur áhrif á líkamlega reynslu
Þetta vörumerki fær mig ekki til að hreyfa mig
Vitsmunir Ég hugsa mikið þegar ég nota þetta vörumerki
Þetta vörumerki lætur mig ekki hugsa
Þetta vörumerki kveikir forvitni og lausnarleit hjá mér

Markaðsfræðingar geta notað skalann til þess að skilja hver upplifunin er sem
vörumerki þeirra færir neytendum og bætt hana ef þurfa þykir en einnig er hægt að
nota hann við mat, áætlanagerð og mælingar (Brakus o.fl., 2009; Walter o.fl., 2013).
Rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið þar sem skalinn hefur verið notaður sýna
að þættirnir geta komið fram alveg eins og í mælitækinu (Keng, o.fl., 2013; Ding og
Tseng, 2015), en þrátt fyrir það hefur mælitækið sætt gagnrýni fyrir það að erfiðlega
gangi að ná víddunum fjórum eins og mælitækið gefur til kynna þar sem þátturinn
hegðun getur ruglað þátttakendur í ríminu þar sem hann er tvíræður (Walter o.fl.,
2013). Það er heldur ekki gefið að vörumerki innan sama vöruflokks veiti mestu
upplifunina út úr sama þættinum. Í rannsókn Lin (2015) þar sem hún rannsakaði
upplifun á meðal sex mismunandi flugfélaga komst hún að þeirri niðurstöðu að
þátttakendur mátu upplifun flugfélaganna á mismunandi vegu. Væntingar neytenda
gætu verið ástæðan fyrir því. Þeir sem fljúga með dýrum flugfélögum ætlast til þess að
fá virði fyrir peninginn sem þeir leggja út á meðan þeir sem fljúga með lággjalda
flugfélögum hafa einungis væntingar um að komast frá einum stað til annars.
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4 Persónueinkenni vörumerkja
Neytendur geta yfirfært mannleg persónueinkenni á vörumerki og myndað með þeim
samband eins og um manneskju væri að ræða (Aaker, 1997; Fournier, 1998) og þróað
þannig samband með vörumerkjum. Neytendur velja sér vörumerki á sama hátt og þeir
velja sér vini, auk færni og líkamlegra einkenna, líkar þeim einfaldlega við þau sem fólk.
Þegar neytendur velja sér vörumerki skoða þeir áþreifanlega þætti en það eitt og sér er
ekki nóg til að mynda samband við vörumerki, tengsl þurfa að vera eins og í alvöru
mannlegu vinasambandi og neytendum þarf að líka við vörumerkið, rétt eins og fólki
þarf að líka við vini sína. Þar af leiðandi getur persónueinkenni vörumerka aukið tengslin
við vörumerkið á sama hátt og fólk tengir við og hefur samskipti hvert við annað (King,
1970).
Þessi mannlegu persónueinkenni færa neytendum táknræna merkingu sem þeir geta
síðan nýtt á jákvæðan hátt til að kalla fram ákveðna mynd. Vörumerki með rétt
persónueinkenni getur endurspeglast í tilfinningum neytenda þar sem þeir telja að
vörumerkið skipti þá máli og að þeir eigi að vera jákvæðir í garð þess og hliðhollir því
(Fournier, 1998). Hugmyndin um að persónueinkenni vörumerkja einblíni á táknræna
ávinning er studd með kenningunni um samræmingu sjálfssin (e. self-congruity) (Aaker,
1997; Sirgy, 1982), en sá þáttur sem er í tengslum við persónueinkenni vörumerkja gerir
neytendum kleift að yfirfæra persónueinkenni vörumerkisins yfir á sitt eigið sjálf sem
þeir vilja sýna öðrum (Grubb og Hupp, 1968; Solomon, 1983). Persónueinkenni
vörumerkja hafa verið skilgreind sem ,,mengi mannlegra eiginleika sem er yfirfærður á
vörumerki“ (Aaker, 1997, bls. 347). Sálfræðirannsókn sem Moon (2002) gerði sýndi fram
á að samlíking er álitin tilfinningalega gefandi, í mannlegum samskiptum laðast fólk að
öðru fólki sem er með persónuleika sem líkist þeirra eigin persónuleika.
Fyrsta upplifun af vörumerki eða mat á því er ekki einungis ákvarðarð út frá
hagnýtum þáttum heldur einnig táknrænum þáttum (Sirgy, 1982) en tenging við
persónueinkenni getur því verið gagnleg og oft nauðsynleg til þess að skapa sérstöðu
fyrir vörumerkið á markaði (Sweeny og Brandon, 2006). Frá sjónarhorni neytendans er
einn af kostunum persónueinkenna vörumerkja fólgin í því að gera neytendum kleift að
25

greina á milli þeirra og skapa einstaka og jákvæða tengingu í hugum þeirra (Ekinci og
Hosany, 2006; Keller, 1993). Það sem meira er þá getur vel skapaður persónuleiki haft
áhrif á val neytenda, kallað fram tilfinningar hjá þeim, aukið traust og tryggð við
vörumerkið, haft áhrif á skynjuð gæði og hvatt neytendur til aðgerða (Aaker og Biel,
1993; Fournier, 1998; Freling og Forbes, 2005; Ramaseshan og Tsao, 2007; Sirgy, 1982),
en þó er mikilvægasti þátturinn reynslan af vörumerkinu (Aaker, 1997). Aðrir þættir sem
hafa óbein áhrif í tengslum við eiginleika vörumerkisins eru vöruflokkurinn, nafn
vörumerkisins, tákn eða merki, auglýsingastíll, verð og dreifileiðir (Batra, Lehmann og
Singh, 1993).
Rannsóknir sem gerðar hafa verið á neytendahegðun hafa beint spjótum sínum að
persónueinkennum vörumerkja og skoðað hvernig þau gerir neytendum kleift að tjá
eigin sjálfsmynd eða þá sjálfsmynd sem þeir vilja telja öðrum trú um að þeir hafi með
notkun vörumerkisins (Belk, 1988; Kleine, Kleine og Kernan, 1993; Malhotra, 1988).
Neytendur skynja persónueinkenni vörumerkja út frá þeirra eigin reynslu af því en þeir
geta einnig skynjað persónueinkenni út frá óbeinu sambandi sem þeir hafa við
vörumerkið, til dæmis í gegnum það sem vinir eða kunningjar hafa um vörumerkið að
segja (Aaker, 1997; Berry, 2000; Keller, 1993; Plummer, 1985).
Rétt eins og hægt er að lýsa fólki út frá skynjuðum persónuleika þeirra er hægt að
lýsa vörumerkjum út frá skynjuðum mannlegum persónueinkennum þekkt sem
persónueinkenni vörumerkja. Aaker (1997) þróaði mælitæki til þess að meta
persónueinkenni vörumerkja en það samanstendur af fimm víddum, einlægni (e.
sincerity), spennu (e. excitement), færni (e. competence), fágun (e. sophistication) og
hrjúfleika (e. ruggedness), en víddirnar fimm eru með fimmtán atriði og 42 einkenni
(Aaker, 1997). Tafla 3. sýnir hverjar víddirnar fimm eru, atriðin fimmtán og einkennin 42.
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Tafla 3. Persónueinkenni vörumerkja (Aaker, 1997, bls. 354).

Víddir
Einlægni

Atriði
Jarðbundin

Heiðarleg

Heilnæm
Glaðleg

Spenna

Djörf

Orkumikið

Hugmyndaríkt
Nýjungagjarnt

Færni

Áreiðanleiki

Gáfulegt

Farsælt

Fágun

Hástéttarlegt

Heillandi

Hrjúfleiki

Útivistarvænt

Sterkbyggt

Einkenni
Jarðbundin
Fjölskylduvænt
Smábæjarlegt
Heiðarlegt
Einlægt
Raunverulegt
Heilnæm
Upprunalegt
Glaðleg
Tilfinningaríkt
Vinalegt
Djörf
Töff
Spennandi
Orkumikið
Svalt
Unglegt
Hugmyndarít
Einstakt
Nýjungagjarnt
Sjálfstætt
Í takt við tímann
Áreiðanleiki
Vinnusamt
Öruggt
Gáfulegt
Tæknilegt
Stofnanalegt
Farsælt
Leiðtogi
Sjálfsöruggt
Hástéttarlegt
Lokkandi
Myndarlegt
Heillandi
Kvenlegt
Fágað
Útivistarvænt
Karlmannlegt
Vestrænt
Sterkbyggt
Harðgert
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Upplifun vörumerkja og það hvernig neytendur meta persónueinkenni þeirra á sér
stað að miklu leiti þegar neytendur komast í tæri við vörumerkið og er mat á
persónueinkennum að miklu leiti byggt á huglægu mati (Johar, Sengupta og Aaker,
2005). Það fer allt eftir eðli og tegund vöruflokka hvernig persónueinkenni eru metin.
Vörumerki sem teljast hafa sterk persónueinkenni í ákveðnum þætti hafa fleira
sameiginlegt en bara vöruflokkinn sem þau tilheyra og að sama skapi hafa vörumerki
sem vantar ákveðinn þátt í persónueinkennunum samskonar eiginleika (Maehle,
Celeotnes og Supphellen, 2011). Þar að auki geta persónueinkennin einnig verið áætluð
út frá því fólki sem er í tengslum við vörumerkið, (t.d. notendur, forsvarsmenn fyrirtækja
eða fylgjendur) eiginleika vörunnar, tegund félagsins, nafn vörumerkisins og boðskipti
(Aaker, 1997).
Keng o.fl. (2013) komu með gagnlegt innlegg við fræði Aakers (1997) þar sem
upplifun vörumerkja getur verið einn sá þáttur sem hefur áhrif það hvernig neytendur
meta persónueinkenni vörumerkja. Þeim mun hærri einkunn sem vörumerkjaupplifunin
fær, þeim mun líklegri eru neytendur til að tengja persónueinkenni við vörumerki. Því er
auðveldara fyrir neytendur að meta persónueinkenni vörumerkis, einlægni, spennu,
færni, fágun og hrjúfleika, þegar það er gert í samhengi við upplifunarþætti vörumerkja,
skynjun, tilfinningu, hegðun og vitsmuni, (Maehle o.fl., 2011) því upplifun vörumerkja
hefur jákvæð áhrif á persónueinkenni vörumerkja (Brakus o.fl., 2009; Keng o.fl., 2013).
Síðan hafa persónueinkenni þroskaðra vörumerkja skilvirkari áhrif á aðrar breytur
(Eisend og Stokburger-Sauer, 2013).
Þrátt fyrir ágæti mælitækis Aakers (1997) er notagildi þess á milli mismunandi
iðnaðar, vöruflokka eða menningar takmarkað (Rauschnabel o.fl., 2016) og hefur það
sætt gagnrýni á meðal vísindamanna (Geuens, Weijters, og De Wulf, 2009) þar sem illa
gengur að nota hann á milli mismunandi menningarheima og á milli mismunandi
vöruflokka. Það hefur því orðið til þess að vísindamenn hafa þurft að staðfæra
mæitækið sérstaklega eftir eðli hverrar rannsóknar (Bosnjak, Bochmann og Hufschmidt,
2007; Milas og Mlacic, 2007; Sung, Choi, Ahn og Song, 2015).
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5 Ást til vörumerkja
Í gegnum tíðina hafa neytendur haft ást á hlutum og vörum (Ruchi, o.fl., 2015) en
Carroll og Ahuvia (2006) kynntu fyrst til sögunnar nýja smíð í markaðsfræðum sem þau
nefna ást til vörumerkja. Þessi nýja smíð ,,á að hjálpa til við að útskýra og spá fyrir um
ákjósanlega hegðum hjá ánægðum neytendum eftir að kaup hafa farið fram“ (bls. 79).
Ást til vörumerkja felur í sér djúpa ástúð gagnvart vörumerkinu þar sem neytendur eru
viljugir til að lýsa yfir ást sinni á því. Segja má að ástin er útkoma langtímasambands sem
neytendur eiga við vörumerki þar sem neytendur vita hvers þeir geta vænst af því
(Carroll og Ahuvia, 2006). Neytendur tjá ást sína til vörumerkja á sjálfselskan hátt þar
sem „þeir hafa áhyggjur af því hvað vörumerkið getur gert fyrir þá en ekki hvað þeir geta
gert fyrir vörumerkið“ (Batra, o.fl., 2012, bls. 5). Þá hefur ást til vörumerkja verið
skilgreind sem ,,magn ástríðufullra tilfinninga sem ánægður neytandi hefur gagnvart
ákveðnu vörumerki“ (Carroll og Ahuvia, 2006. bls. 81). Ánægðir neytendur geta borið
meiri ást til vörumerkja þegar það er gert út frá huglægum þáttum, eins og ánægju og
upplifun af kaupum, frekar en hagnýtum þáttum vörunnar eins og verð eða gæði. Neysla
sem byggist á huglægum þáttum tengist skynfærunum og felur í sér upplifun eins og
bragð, snertingu, sjón eða lykt (Hirschman og Holbrook, 1982).
Batra o.fl. (2012) fundu út að neytendur upplifa ást til vörumerkja á tíu mismunandi
vegu; Skynjuð gæði er einn sá þáttur en þar trúir neytandi því að hann sé að fá það
besta fyrir peninginn sinn og er því viljugri til að greiða hærra verð fyrir vöruna.
Íhaldsöm gildi og tilvistarleg merking skiptir neytendur máli þar sem þeir geta tengt
vörumerki við ákveðna hópa sem þeir tilheyra, eins og til dæmis þjóðfélagshóp eða trú.
Vörumerki þurfa að færa neytendum innri umbun, þ.e. að vörumerkið nái að búa til
sálfræðileg áhrif hjá neytendum, eins og til dæmis hamingju. Neytendur samsvara sér
með því sem þeir elska og því geta þeir yfirfært einkenni vörumerkis yfir á eigin
sjálfsmynd. Til þess að neytendur finni fyrir ást til vörumerkis þurfa þeir að hafa jákvæð
tilfinningatengsl við það en þeir mynda einnig langtímasamband við það. Neytendur
geta sýnt ástríðudrifna hegðun gagnvart vörumerkjum þar sem þeir geta upplifað ást við
fyrstu sýn. Þá geta neytendur fengið fyrirséðan aðskilnaðarkvíða við þá tilhugsun að
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verða aðskildir vörumerkinu. Stöðugar hugsanir um vöruna eða notkun á henni er eitt
það atriða sem neytendur geta fundið. Þá hafa neytendur vilja til að fjárfesta tíma, orku
og peningum í hið elskaða vörumerki sem undirstrikar mikilvægi sambandsins milli
neytandans og vörumerkisins.
Rannsóknir sem gerðar hafa verið á ánægðum neytendum hafa sýnt fram á að ást til
vörumerkja hefur áhrif á orðróm vörumerkisins, kaupákvarðanir (Batra, Ahuvia og
Bagozzi, 2012; Carroll og Ahuvia, 2006) og vörumerkjatryggð (Drennan, Bianchi, CachoElizondo, Lourioero, Guibert og Proud, 2015). Að sama skapi hefur traust til vörumerkja
(e. brand trust) og vörumerkaauðkenni (e. brand identification) áhrif á ást til vörumerkja
(Albert og Merunka, 2013). Moussa (2014) gagnrýnir þó ást til vörumerkja þar sem
höfundur vill meina að það sé í raun sami hluturinn og tengsl við vörumerki (e. brand
attachment) en með sitthvoru nafninu. Telur hann að pólitísk ítök í fræðaheiminum
haldi þessum tveimur þáttum aðskildum.
Það sem einkennir ást til vörumerkja er ástríða gagnvart því, tengslin við það, jákvætt
mat á því, jákvæðar tilfinningar gagnvart því og yfirlýst ást á því (Ahuvia, 2005; Carroll og
Ahuvia, 2006). Á þessum einkennum byggðu Carroll og Ahuvia (2006) síðan vinnu sína
við að hanna mælitæki sem innihélt eina vídd, og virkar það á milli mismunandi
menningarheima (Drennan, o.fl., 2015), sjá töflu 4. Rannsóknir eru þó ekki allar á sama
máli um fjölda þátta en þeir eru allt frá einum þætti (Carroll og Ahuvia, 2006) upp í
ellefu þætti (Albert, Merunka og Valette-Florence, 2008).

Tafla 4. Ást til vörumerkja (Carroll og Ahuvia, 2006, bls. 84).

Atriði
Þetta er yndislegt vörumerki
Vörumerkinu lætur mér líða vel
Þetta vörumerki er æðislegt
Ég hef hlutlausar tilfinningar til vörumerkisins (-)
Vörumerkið gerir mig hamingjusama/n
Ég elska þetta vörumerki
Ég ber engar sérstakar tilfinningar til vörumerkisins (-)
Vörumerkið er yndislegt
Ég hef mikla ástríðu fyrir vörumerkinu
Ég er mjög hænd/ur að vörumerkinu
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Á síðustu árum hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir þar sem rannsakað hefur verið
hvort upplifun vörumerkja eða persónueinkenni vörumerkja hefðu áhrif á ást til
vörumerkja en ekki hefur verið framkvæmd rannsókn, að höfundi vitanlegum, sem
rannsakar alla þessa þrjá þætti saman. Alls hafa verið gerðar fjórar rannsóknir á því
hvort upplifun vörumerkja hefðu áhrif á ást til vörumerkja en vegna útgáfu tungumáls
og takmarkana á aðgengi að þremur þeirra (Nilay og Ilayda, 2016; Noel, 2014; Ruchi,
o.fl., 2016) rannsókna verður ekki fjallað nánar um þær. Sú rannsókn sem eftir stendur
gat sýnt fram á að upplifun vörumerkja hefði áhrif á ást til vörumerkja en sú rannsókn
var í formi djúpviðtala (Ruchi, o.fl., 2015). Að sama skapi hafa verið framkvæmdar tvær
megindlegar rannsóknir sem skoða hvort persónueinkenni vörumerkja hafi áhrif á ást til
vörumerkja og gátu þær báðar sýnt að það hefði áhrif að hluta til (Ismail og Spinelli,
2012; Rauschnabel o.fl., 2016).
Í rannsókn Ismail og Spinelli (2012) rannsökuðu þeir hvaða áhrif ást til vörumerkja,
persónueinkenni vörumerkja og ímynd hefðu á umtal vörumerkja (e. word of mouth) á
hátísku vörumerkjum. Persónueinkennin voru skoðuð út frá einum þætti, spennu, þar
sem hann ásamt þættinum einlægni eru taldir tveir aðaleiginleikar í persónueinkennum
vörumerkja (Aaker, 1997; Aaker, Fournier og Brasel, 2004). Í þeirri rannsókn tókst þeim
ekki að sýna fram á að persónueinkenni vörumerkja hefðu bein áhrif á ást til vörumerkja
en þó hefðu persónueinkennin ásamt ímynd sameiginlega áhrif á ást til vörumerkja.
Höfundarnir benda á að önnur niðurstaða gæti fengist ef saman rannsókn yrði
framkvæmd á öðrum vöruflokki og segja jafnframt ,,einnig teljum við að frekari
rannsóknir á upplifun vörumerkja, sem er tiltölulega nýtt af nálinni, færi okkur betri
skilning á sambandi milli neytenda og vörumerkja“ (bls. 395).
Í rannsókn Rauschnabel o.fl. (2016) var reynt að sína fram á að persónueinkenni
vörumerkja hefðu áhrif á ást til vörumerkja en sú rannsókn snéri aðallega að því að þróa
mælitæki til að meta persónueinkenni Háskóla. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til
þess að ekki höfðu allir þættir persónueinkenna jafna fylgni við ást til vörumerkja og þá
hafði einn þáttur neikvæð áhrif á ást. Andstæða ástar til vörumerkja er í raun skortur á
tilfinningum til vörumerkisins en ekki hatur til vörumerkisins eins og myndi kannski liggja
ljósast fyrir (Carroll og Ahuvia, 2006).
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6 Miðlunaráhrif
Markmið rannsóknarinnar er að svara því hvort upplifun vörumerkja (frumbreyta) skýri
tengsl við ást til vörumerkja (fylgibreytu) á beinan hátt og á óbeinan hátt í gegnum
persónueinkenni vörumerkja (miðlunarbreytu).
Baron og Kenny (1986) settu fram rannsóknaraðferð til mæla tengsl frumbreytu,
fylgibreytu og miðlunarbreytu, sjá mynd 6. Þegar framkvæmd er rannsókn sem þessi þar
sem skoðuð eru tengsl atriða með miðlunarbreytu þarf fjórum atriðum að vera fullnægt:
Fyrst er skoðað hvort frumbreyta skýri tengsl við fylgibreytu (c), síðan hvort
miðlunarbreyta skýri tengsl við fylgibreytu (b) eftir að áhrif frumbreytu hafa verið tekin
með, þar á eftir hvort frumbreyta skýri tengsl við miðlunarbreytu (a), og að lokum á
frumbreyta ekki að spá fyrir um fylgibreytu ef miðlunarbreyta er sett inn í jöfnuna (c´) ef
hún á að vera að fullu miðlari. Ekki er því nauðsynlegt að uppfylla fjórða atriðið nema að
miðlunarbreytan eigi að vera að fullu miðlari (c´ = 0) en annars er hún að hluta til miðlari
(c´ > 0), sjá mynd 6.

Mynd 6. Miðlunaráhrif (Baron og Kenny, 1986. bls. 1176).
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Þessi aðferð Baron og Kenny (1986) hefur þó sætt gagnrýni Cerin og MacKinnon
(2008) þar sem hún er ekki alltaf rétt túlkuð í rannsóknum. Misskilningurinn á sér stað í
öðru atriðinu þar sem rannsóknir sýna tengsl miðlunarbreytu við fylgibreytu (b) án þess
að taka tillit till frumbreytunnar.
Ef að öllum skilyrðum fyrir miðlunaráhrifunum hefur verið fullnægt og tengsl milli
allra breyta verið skoðuð er hægt að kanna hver heildaráhrifin (e. total effect) eru
(c=ab+c´). Síðan er athugað hvort frumbreyta hafi bein áhrif (e. direct effect) á
fylgibreytu (c´) og óbein áhrif (e. indirect effect) í gegnum miðlunarbreytu (ab) (Kenny
og Judd, 2014).
Út frá markmiði rannsóknarinnar verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni:
,,Getur upplifun vörumerkja spáð fyrir um ást til vörumerkja beint og óbeint í gegnum
persónueinkenni vörumerkja?“ Sett var upp rannsóknarlíkan sem sýnir hvernig upplifun
vörumerkja getur spáð fyrir um ást til vörumerkja beint og óbeint í gegnum
persónueinkenni vörumerkja, sjá mynd 7.

Mynd 7. Rannsóknarlíkan.
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7 Aðferð
Við rannsókn þessa var notast við megindlega aðferðarfræði og verður aðferð hennar
útlistað nánar hér á eftir. Skýrt verður frá þátttakendum rannsóknarinnar, því mælitæki
sem þróað var fyrir rannsóknina ásamt þeim mælitækjum höfð voru til fyrirmyndar við
hönnun þess, en einnig verður sagt frá framkvæmdinni sjálfri.

7.1 Þátttakendur
Rannsóknin var send út í gegnum síðuna Facebook.com en notast var við
hentugleikaúrtak. Alls hófu 286 að svara könnuninni en af þeim hættu 62 á miðri leið og
eru því heildarsvarendur sem luku við könnunina 224 eða 78,3%. Við úrvinnslu
tölfræðiupplýsinga er einungis notast við svör þeirra sem luku við að svara könnuninni,
en sá fjöldi uppfyllir lágmarkskröfur um að stærð úrtaks sé a.m.k. fimm sinnum stærra
en fjöldi breytanna sem þáttagreina á (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005),
en þær eru 39. En það var einnig gert þar sem markmið rannsóknarinnar er að skoða
hvor frumbreyta (upplifun vörumerkja) skýri tengsl við fylgibreytu (ást til vörumerkja) á
beinan hátt og á óbeinan hátt í gegnum miðlunarbreytu (persónueinkenni vörumerkja)
(Baron og Kenny, 1986).
Bakgrunnsbreytur voru 3 sem skiptust eftir því hvernig farsíma þátttakendur ættu,
aldri og kyni. Flestir þeirra sem svöruðu könnuninni áttu annað hvort iPhone 42,9% eða
Samsung 43,3%. Karlar voru 34,7% svarenda en konur 65,3%. Flestir þeirra sem svöruðu
könnuninni voru á aldrinum 30-39 ára eða 38,6% og næst stærsti aldurshópurinn
samanstóð af fólki á aldrinum 40-49 ára eða 24,2%. Í töflu 5. má sjá skiptingu
þátttakenda út frá fyrrnefndum breytum.
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Tafla 5. Upplýsingar um þátttakendur.

Bakgrunnsbreytur
Tegund farsíma
BlackBerry
iPhone
LG
Microsoft
Nexus
Samsung
Sony
Annað
Kyn
Karl
Kona
Aldur
19 ára eða yngri
20-29 ára
30-39 ára
40-49 ára
50-59 ára
60 ára eða eldri

Hlutfall
0,0%
42,9%
7,1%
0,4%
0,9%
43,3%
1,3%
4,0%
34,7%
65,3%
0,9%
18,8%
38,6%
24,2%
10,8%
6,7%

7.2 Mælitæki
Við hönnun mælitækisins var stuðst við önnur mælitæki, bæði þau upprunalegu sem og
mælitæki sem höfðu verið staðfærð.
Til þess að hanna þann hluta mælitækisins sem mælir upplifun vörumerkja var
mælitæki Brakus o.fl. (2009) notað sem fyrirmynd en það mælir upplifun vörumerkja
með tólf fullyrðingum sem snúa að þáttunum skynjun, tilfinningum, vitsmunum og
hegðun. Spurningalistinn var þýddur á íslensku og staðfærður að farsímum, en auk þess
að notast við mælitæki Brakus o.fl. (2009) var einnig stuðst við staðfæringu López og
Molina (2013) á sama mælitæki en að þeirra fyrirmynd var fjórum fullyrðingum breytt úr
neikvæðum í jákvæðar fullyrðingar til þess að þær yrðu allar samhverfar. Svarendur voru
beðnir að taka afstöðu til þess hversu sammála þeir voru fullyrðingunum með tilliti til
farsímanna sinna.
Mælitæki Aakers (1997) var þróað til að mæla persónueinkenni vörumerkja en eðli
rannsóknarinnar samkvæmt þótti best að notast við mælitæki Alhadid (2015) sem þegar
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hafði staðfært það að persónueinkennum farsíma en það var síðan þýtt yfir á íslensku.
Mælitækið mælir þættina einlægni, spennu, færni, hrjúfleika og fágun með 21 atriðum.
Svarendur voru beðnir að taka afstöðu til þess hversu sammála þeir voru að einkennin
ættu við farsímana þeirra.
Carroll og Ahuvia (2006) þróuðu mælitæki til að meta ást til vörumerkja sem
Rauschnabel o.fl. (2016) höfðu staðfært og innihélt hann 6 atriði. Það mælitæki var þýtt
og staðfærðt að þeirra fyrirmynd. Svarendur voru beðnir að taka afstöðu til þess hversu
sammála þeir voru fullyrðingunum með tilliti til farsímanna sinna.
Í spurningalistanum var notast við fimm punkta Likert skalann til þess að mæla
hversu ósammála eða sammála þátttakendum þóttu fullyrðingarnar í spurningalistanum
eiga við farsímann sinn og náði hann frá mjög ósammála, ósammála, hvorki né, sammála
til mjög sammála. Tafla 6. sýnir mælitæki rannsóknarinnar.
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Tafla 6. Mælitæki.

Hugtök/skilgreining

Fullyrðingar

Höfundar

Vörumerkja upplifun

Brakus ofl. (2009)
Síminn hentar mínum lífstíl

López og Molina (2013)

Ef síminn minn gefur frá sér hljóð fer ég strax í hann
Ég nota símann þegar ég hreyfi mig

Huglæg viðbrögð sem geta
komið út frá skynjun,
tilfinningum eða verið skilvitleg,
eða hegðunar viðbrögð sem
kallað er fram af áreiti sem
tengist vörumerkinu eða er hluti
af því eins og hönnun, umbúðir,
samskipti, umhverfi og auðkenni
vörumerkisins

Ég upplifi símann með sjón, heyrn eða snertingu
Mér finnst síminn spennandi
Mér finnst síminn flottur
Ég get lært nýja hluti með símanum
Síminn kveikir forvitni og lausnaleit hjá mér
Hugurinn fer á flug og hugmyndir vakna þegar ég er í símanum mínum
Síminn vekur hjá mér ánægju
Síminn hefur tilfinningalegt gildi fyrir mig
Almennt tel ég að síminn höfði til tilfinninga fólks

Persónueinkenni vörumerkja

Aaker (1997)
Gæði

Alhadid (2015)

Þægilegur
Endingagóður
Gagnlegur
Frumlegur
Vinalegur
Í tísku
Öðruvísi
Nýjungagjarn
Einstakur

Mengi mannlegra eiginleika sem
er yfirfærður á vörumerki

Nýtískulegur
Leiðtogi
Farsæll
Áreiðanlegur
Sterkur
Nútímalegur
Fallegur
Notendavænn
Hástéttarlegur
Fágaður
Heillandi

Ást til vörumerkja

Caroll og Ahuvia (2006)
Ég geri ráð fyrir að síminn verði hluti af mínu lífi í langan tíma

Magn ástríðufullra
tilfinningatengsla sem ánægður
neytandi hefur gagnvart
ákveðnu vörumerki

Ef síminn myndi týnast myndi það valda mér áhyggjum
Það er mikilvægt fyrir mig að eiga síma
Ef ég fæ mér nýjan síma yrði hann sömu tegundar
Síminn minn fylgir mér hvert sem ég fer
Ég er jákvæð/ur í garð símans míns
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Rauschnabel ofl. (2016)

7.3 Framkvæmd
Á meðan að spurningalistinn var þýddur og staðfærður var hann reglulega forprófaður
af 4 aðilum en það var gert til þess að athuga hvort hann væri nógu skýr og skiljanlegur.
Hann var síðan lagaður til samkvæmt ábendingum úr forprófunum en því næst var hann
settur upp í Questionpro og forprófaður aftur af 6 aðilum áður en hann var sendur út.
Höfundur sendi könnunina tvisvar út á Facebook síðu sinni og dreifðu 8 vinir henni á sitt
tengslanet óumbeðnir, en einnig var hún sett inn í sjö lokaða hópa. Þátttakendur fengu
þær upplýsingar að höfundur væri að mæla upplifun neytenda af farsímunum sínum, og
að rannsóknin væri hluti af lokaverkefni höfundar í MS námi í markaðsfræði og
alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Spurningakönnunin fór í loftið þann 17.
nóvember 2016 og var opin í tvo sólahringa. Þátttakendur fengu enga umbunun fyrir
þátttökuna.

38

8 Niðurstöður
Niðurstöðukaflanum verður skipt niður í fjóra hluta. Í þeim fyrsta verður upplifun
vörumerkja skoðuð, í öðrum verður farið í persónueinkenni vörumerkja og í þeim þriðja
í ást til vörumerkja. Í þessum hlutum verður fyrst farið í lýsandi tölfræði og þar á eftir í
þáttagreiningu þar sem sýnd verður besta mögulega niðurstaðan og þar á eftir verða
þættirnir sýndir með lýsandi tölfræði. Í fjórða og síðasta hlutanum verða tengsl á milli
breytanna skoðuð með aðhvarfsgreiningum út frá miðlunaráhrifum. Allar greiningar
voru unnar í forritinu SPSS en töflur unnar í Excel.

8.1 Niðurstöður - Upplifun vörumerkja
Lýsandi tölfæði fullyrðinganna tólf sem mæla upplifun vörumerkja eru í töflu 7. Þar má
sjá meðaltal, staðalfrávik og fjölda svarenda. Fullyrðingin Síminn hentar mínum lífstíl
hefur hæðsta meðaltalið og þar á eftir kemur fullyrðingin Ég get lært nýja hluti með
símanum. Lægsta meðaltalið í upplifun vörumerkja hefur fullyrðingin Síminn hefur
tilfinningalegt gildi fyrir mig.
Tafla 7. Lýsandi tölfræði – Upplifun vörumerkja.

Upplifun vörumerkja
Síminn hentar mínum lífstíl
Ef síminn minn gefur frá sér hljóð fer ég strax í hann
Ég nota símann þegar ég hreyfi mig
Ég upplifi símann með sjón, heyrn eða snertingu (með skilningarvitunum)
Mér finnst síminn spennandi
Mér finnst síminn flottur
Ég get lært nýja hluti með símanum
Síminn kveikir forvitni og lausnaleit hjá mér
Hugurinn fer á flug og hugmyndir vakna þegar ég er í símanum mínum
Síminn vekur hjá mér ánægju
Síminn hefur tilfinningalegt gildi fyrir mig
Almennt tel ég að síminn höfði til tilfinninga fólks

M
4,18
3,25
3,02
3,79
3,45
3,73
3,95
3,70
3,06
3,41
2,81
3,04

sf
0,851
1,044
1,339
1,049
0,979
0,981
0,833
1,002
1,041
0,898
1,181
1,037

N
223
218
218
220
221
218
218
220
221
217
221
221

Við gerð þáttagreiningar á upplifun vörumerkja var notast við hornskakkan snúning
(Oblimin) þar sem þættirnir voru taldir háðir hver öðrum. Ekki var tilefni til að gruna að
um marglínuleika væri að ræða og hafði engin fullyrðin færri en þrjá fylgnistuðla sem
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voru lægri en 3 en þó voru allar fullyrðingar undir þættinum hegðun þar á mörkunum
þar sem þær höfðu mjög lága fylgni við hina þættina. Fullyrðingin Ég upplifi símann með
sjón, heyrn eða snertingu (með skilningavitunum) hafði lága hleðslu 0,262 á allar hinar
fullyrðingarnar í gagnasettinu og var fjarlægð. Þáttgreining var því keyrð aftur og til þess
að skoða hversu heppilegt gagnasettið væri fyrir þáttagreiningu var KMO gildið skoðað
en það var 0,845 sem er mjög gott. Barlett´s prófið var marktækt p<0,05 og því marktæk
fylgni milli breytanna. Samkvæmt Kaiser viðmiðinu ættu þættirnir að vera þrír sem
myndi útskýra 65,8% af dreifingu gagnasettsins. Samkvæmt fræðunum ættu þeir að
vera fjórir (Brakus o.fl., 2009; López og Molina, 2013) en þrír samkvæmt skriðuprófinu,
sjá mynd 9. í viðauka B. Innra réttmæti fullyrðinganna sem hlóðust á sama þáttinn var
síðan kannað með Chronbach´s Alpha til að meta hvort þær væru nógu líkar til að
sameina þær í einn þátt. Fulllyrðingar þáttanna hegðun og skynjun hlóðust á sama
þáttinn en þegar innra réttmæti þeirra er skoðað kemur í ljós að allar fullyrðingar undir
þættinum hegðun, Síminn hentar mínum lífstíl, Ef síminn minn gefur frá sér hljóð fer ég
strax í hann og Ég nota símann þegar ég hreyfi mig, höfðu lága fylgni við hinar
spurningarnar og voru því útilokaðar frá greiningunni. Eftir stóðu því þættirnir vitsmunir,
tilfinning og skynjun en fullyrðingar hvers þáttar og innri áreiðanleika þáttanna má sjá í
töflu 8.
Tafla 8. Þáttagreining – Þættir og Chronbach´s Alpha gildi.

Þættir/fullyrðingar

Chronbach´s Alpha

Vitsmunir
Ég get lært nýja hluti með símanum
Síminn kveikir forvitni og lausnarleit hjá mér
Hugurinn fer á flug og hugmyndir vakna þegar ég er í símanum
mínum
Tilfinning
Síminn hefur tilfinningalegt gildi fyrir mig
Almennt tel ég að síminn höfði til tilfinninga fólks
Skynjun
Mér finnst síminn spennandi
Mér finnst síminn flottur
Síminn vekur hjá mér ánægju

0,816
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0,780

0,851

Eftir að innra réttmæti fullyrðinganna í þáttunum hafði verið skoðað var
þáttagreining keyrð aftur með þeim átta fullyrðingum sem eftir stóðu og var KMO gildið
0,838 og Barlett´s prófið marktækt p<0,05. Besta mögulega útkoman var að upplifun
vörumerkja hefði þrjá þætti, tilfinning, vitsmunir og skynjun en þær útskýra 78,2% af
breytileika gagnasettsins. Tafla 9. sýnir mynsturfylki (e. pattern matrix), formgerðarfylki
(e. structure matrix) og þáttaskýringu atriðanna (e. communalities) og í töflu 19. í
viðauka B má sjá hleðslu atriðanna á hvern þátt án snúnings (Pallant, 2010, bls. 200201).
Tafla 9. Þættir í upplifun vörumerkja með hornskökkum snúningi.
Mynsturfylki
Fullyrðingar
V
T
Síminn kveikir forvitni og lausnaleit
0,949 -0,052
hjá mér
Hugurinn fer á flug og hugmyndir
0,845
0,162
vakna þegar ég er í símanum mínum
Ég get lært nýja hluti með símanum
0,668 -0,104
Almennt tel ég að síminn höfði til
-0,015
0,932
tilfinninga fólks
Síminn hefur tilfinningalegt gildi fyrir
0,027
0,832
mig
Mér finnst síminn flottur
-0,052 -0,075
Mér finnst síminn spennandi
0,019
0,166
Síminn vekur hjá mér ánægju
0,216
0,136
Hæðsta hleðsla hverrar fullyrðingar er feitletruð
V=Vitsmunir, T=Tilfinning, S=Skynjun

S

Formgerðarfylki
V
T

Þáttaskýring
S

0,059

0,903 0,195

-0,422

0,821

0,043

0,869

0,387

-0,469

0,777

-0,277

0,785

0,198

-0,589

0,667

0,036

0,232

0,913

-0,330

0,835

-0,120

0,328

0,888

-0,468

0,804

-0,961
-0,815
-0,642

0,435
0,497
0,595

0,295
0,498
0,455

-0,903
-0,891
-0,811

0,822
0,818
0,711

Tafla 10. sýnir lýsandi tölfræði nýju þáttanna í upplifun vörumerkja, tilfinning,
vitsmunir og skynjun. Þeir voru síðan sameinaðir í eina vídd, upplifun, sem var með
Chronbach´s Alpha gildið 0,718. Þættirnir vitsmunir og skynjun höfðu hæðstu meðaltölin
en þátturinn tilfinning dró niður meðaltal upplifun með sínu lága meðaltali.
Tafla 10. Þættir í upplifun vörumerkja.

Þættir
Upplifun
Tilfinning
Vitsmunir
Skynjun

M
3,32
2,92
3,57
3,51

sf
0,713
1,006
0,824
0,836

N
211
221
216
215
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8.2 Niðurstöður - Persónueinkenni vörumerkja
Lýsandi tölfræði atriðanna í persónueinkennum vörumerkja má sjá í töflu 11. Þar má sjá
meðaltal, staðalfrávik og fjölda svarenda. Atriðin Gagnlegur, Þægilegur, Notendavænn
og Gæði höfðu hæðstu meðaltölin og í þeirri röð sem þau birtast. Atriðin Öðruvísi,
Einstakur, Hástéttarlegur og Leiðtogi höfðu að sama skapi lægstu meðaltölin og í þeirri
röð sem þau birtast.
Tafla 11. Lýsandi tölfræði – Persónueinkenni vörumerkja.

Persónueinkenni
Gæði
Þægilegur
Endingagóður
Gagnlegur
Frumlegur
Vinalegur
Í tísku
Öðruvísi
Nýjungagjarn
Einstakur
Nýtískulegur
Leiðtogi
Farsæll
Áreiðanlegur
Sterkur
Nútímalegur
Fallegur
Notendavænn
Hástéttarlegur
Fágaður
Heillandi

M
4,12
4,21
3,66
4,35
3,02
3,09
3,52
2,37
3,25
2,49
3,27
2,86
3,26
3,83
3,35
3,65
3,60
4,14
2,82
3,20
3,17

sf
0,758
0,654
0,899
0,633
0,927
0,985
1,120
1,017
1,038
1,074
1,125
1,129
1,111
0,917
1,031
1,027
1,031
0,825
1,029
1,015
1,030

N
222
222
221
220
221
221
220
218
220
216
215
216
218
216
219
217
220
212
219
219
219

Við gerð þáttagreiningar á persónueinkennum vörumerkja var notast við
hornskakkan snúning þar sem þættirnir voru taldir háðir hver öðrum. Ekki var tilefni til
að gruna að um marglínuleika væri að ræða þar sem ekkert atriðanna hafði fylgnistuðul
hærri en 9 og að sama skapi hafði ekkert atriði færri en þrjá fylgnistuðla sem voru lægri
en 3. KMO gildið var 0,899 og Barlett´s prófið var marktækt p<0,05. Samkvæmt Kaiser
viðmiðinu ættu þættirnir að vera fimm sem myndi útskýra 70,0% af dreifingu
gagnasettsins. Samkvæmt fræðunum ættu þeir að vera fimm (Aaker, 1997; Alhadid,
2015) og skriðuprófið gefur einnig möguleika á fimm þáttum, sjá mynd 10 í viðauka B.
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Atriðið endingagóður hlóðst á fjóra þætti sem veldur tvíræðni í túlkun og var það atriði
fjarlægt og að sama skapi hlóðst atriðið frumlegur jafnt á tvo þætti og var það einnig
fjarlægt. Innra réttmæti atriðanna var skoðað til að meta hvort þau væru nógu lík til að
sameina þau. Niðurstaða þáttagreiningar er sú að persónueinkenni vörumerkja hefur
fimm víddir, nýstárlegur, notagildi, traustur, sérstakur og sjarmör, og voru atriðin undir
hverjum þætti sameinuð í þessa nýju þætti. Tafla 12. sýnir nýju þættina með þeim
atriðum sem tilheyra hverjum þætti og Chronbach´s Alpha gildi fyrir hvern þátt. Öll
atriðin sem eftir voru áttu heima í greiningunni nema atriðið vinalegur sem hlóðst á
þáttinn sjarmör en með því að fjarlægja það hækkaði réttmæti þáttarins.
Tafla 12. Þáttagreining – Þættir og Chronbach´s Alpha gildi.

Þáttur/atriði
Nýstárlegur
Nýtískulegur
Nútímalegur
Í tísku
Nýjungagjarn
Fallegur
Notagildi
Þægilegur
Gæði
Gagnlegur
Notendavænn
Traustur
Sterkur
Áreiðanlegur
Sérstakur
Öðruvísi
Einstakur
Sjarmör
Farsæll
Leiðtogi
Vinalegur
Fágaður
Heillandi
Hástéttarlegur

Chronbach´s Alpha
0,898

0,803

0,687

0,712

0,887

Tafla 13. sýnir hleðslu atriðanna á hvern þátt eftir snúning, mynsturfylki og
formgerðarfylki ásamt þáttaskýringu. Í töflu 20. í viðauka B má sjá hleðslu atriðanna á
hvern þátt án snúnings (Pallant, 2010, bls. 200-201).
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Tafla 13. Þættir persónueinkenna vörumerkja með hornskökkum snúningi.

Mynsturfylki

Formgerðarfylki

Þáttaskýring

Atriði
Nýtískulegur

Ný
0,877

Sé
0,153

No
-0,026

Sj
0,089

T
0,050

Ný
0,883

Sé
0,325

No
0,397

Sj
-0,233

T
0,294

0,688

Í tísku

0,831

-0,047

0,085

-0,071

-0,099

0,873

0,077

0,491

-0,308

0,376

0,814

Nútímalegur

0,819

-0,139

0,082

-0,016

0,142

0,856

0,135

0,443

-0,329

0,171

0,596

Nýjungagjarn

0,672

0,310

0,028

-0,033

0,023

0,767

0,466

0,402

-0,327

0,288

0,750

Fallegur

0,541

-0,125

0,242

-0,255

0,117

0,742

0,101

0,575

-0,493

0,389

0,791

Öðruvísi

0,055

0,892

-0,040

0,076

0,018

0,684

0,274

0,472

-0,682

0,387

0,688

Einstakur

-0,059

0,790

0,145

-0,139

0,044

0,203

0,885

0,111

-0,117

0,175

0,747

Þægilegur

-0,169

0,026

0,920

-0,236

-0,115

0,231

0,837

0,291

-0,327

0,266

0,808

Gæði

0,075

0,153

0,760

0,081

0,031

0,304

0,160

0,865

-0,385

0,221

0,739

Gagnlegur

0,208

0,005

0,626

0,309

0,147

0,439

0,277

0,810

-0,170

0,328

0,788

Notendavænn

0,201

-0,080

0,612

-0,040

0,151

0,521

0,095

0,754

-0,277

0,415

0,732

Farsæll

-0,141

0,048

0,161

-0,733

0,308

0,438

0,113

0,698

0,050

0,351

0,822

Leiðtogi

0,229

0,133

-0,058

-0,711

0,067

0,481

0,330

0,267

-0,814

0,308

0,803

Fágaður

0,483

-0,014

0,091

-0,519

0,052

0,268

0,252

0,392

-0,811

0,510

0,699

Hástéttarlegur

0,469

0,114

0,048

-0,487

-0,083

0,706

0,217

0,457

-0,708

0,340

0,632

Heillandi

0,440

0,048

0,108

-0,478

0,102

0,650

0,302

0,372

-0,655

0,203

0,659

Sterkur

-0,119

0,080

-0,106

-0,082

0,923

0,132

0,235

0,193

-0,254

0,887

0,765

0,165

-0,036

0,150

0,013

0,731

0,426

0,163

0,473

-0,246

0,820

0,731

Áreiðanlegur

Hæðsta hleðsla hvers þáttar er feitletruð
Ný=Nýstárlegur, No=Notagildi, T=Traustur,
Sé=Sérstakur, Sj=Sjarmör

Tafla 14. sýnir lýsandi tölfræði nýju þáttanna, nýstárlegur, notagildi, traustur,
sérstakur og sjarmör, í persónueinkennum vörumerkja eftir þáttagreiningu. Þættirnir
voru síðan sameinaðir í eina vídd, persónueinkenni, sem var með Chronbach´s Alpha
gildi 0,785. Þátturinn Notagildi hafði hæðsta meðaltal og þar á eftir þátturinn Traustur.
Lægsta meðaltalið hafði síðan þátturinn Sérstakur.
Tafla 14. Þættir í persónueinkennum vörumerkja.

Þættir
Persónueinkenni
Nýstárlegur
Notagildi
Traustur
Sérstakur
Sjarmör

M
3,35
3,48
4,20
3,58
2,43
3,06

sf
0,611
0,898
0,575
0,850
0,923
0,880

N
194
211
211
215
214
211
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8.3 Niðurstöður - Ást til vörumerkja
Tafla 15. sýnir lýsandi tölfræði fullyrðinganna í ást til vörumerkja en þar má sjá meðaltal,
staðalfrávik og fjölda svarenda. Fullyrðingin Það er mikilvægt fyrir mig að eiga síma
hafði hæðsta meðaltalið en þar á eftir kom fullyrðingin Síminn minn fylgir mér hvert sem
ég fer. Fullyrðingarnar Ef ég fengi mér nýjan síma yrði hann sömu tegundar og Ég geri
ráð fyrir að síminn verði hluti af mínu lífi í langan tima höfðu lægstu meðaltölin.
Tafla 15. Lýsandi tölfræði – Ást til vörumerkja.

Ást til vörumerkja
Ég geri ráð fyrir að síminn verði hluti af mínu lífi í langan tíma
Ef síminn myndi týnast myndi það valda mér áhyggjum
Það er mikilvægt fyrir mig að eiga síma
Ef ég fengi mér nýjan síma yrði hann sömu tegundar
Síminn minn fylgir mér hvert sem ég fer
Ég er jákvæð/ur í garð símans míns

M
3,98
4,03
4,40
3,84
4,15
4,04

sf
0,917
0,953
0,678
1,077
0,994
0,819

N
221
221
220
222
219
221

Við gerð þáttagreiningar á ást til vörumerkja var notast við hornskakkan snúning þar
sem þættirnir voru taldir háðir hver öðrum. Ekki var tilefni til að gruna að um
marglínuleika væri að ræða þar sem engin fullyrðinganna hafði fylgnistuðul hærri en 9.
Fullyrðingarnar tvær, Ég geri ráð fyrir að síminn verði hluti af mínu lífi í langan tíma og Ef
ég fengi mér nýjan síma yrði hann sömu tegundar höfðu ekki þrjá fylgnistuðla sem voru
hærri en 3 og voru því fjarlægðar út gagnasettinu. KMO gildið var 0,748 og Barlett´s
prófið var marktækt p<0,05. Samkvæmt Kaiser viðmiðinu ætti einungis að vera einn
þáttur sem myndi útskýra 57,1% af dreifingu gagnasettsins. Samkvæmt fræðunum er
þátturinn einn (Carroll og Ahuvia, 2006) og gefur skriðuprófið sama möguleika, sjá mynd
11. í viðauka B. Innra réttmæti var skoðað til að meta hvort fullyrðingarnar væru nógu
líkar til að sameina í eina breytu. Áreiðanleiki þáttarins var síðan kannaður með
Chronbach´s Alpha sem var 0,734 sem sýnir að fullyrðingarnar í spurningalistanum eru
að mæla sama fyrirbærið. Fullyrðingarnar voru síðan sameinaðar í einn þátt sem nefnist
ást (M=4,06; sf=0,601; N=218). Þar sem niðurstaða þáttagreiningar var að öll atriðin
ættu heima í einum þætti var ekki hægt að snúa gögnunum hornskakkt, sjá töflu 16.
sem sýnir fullyrðingarnar án snúnings.
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Tafla 16. Þáttagreining – Ást til vörumerkja.

Fullyrðingar
Það er mikilvægt fyrir mig að eiga síma
Ég er jákvæð/ur í garð símans míns
Síminn minn fylgir mér hvert sem ég fer
Ef síminn myndi týnast myndi það valda mér áhyggjum

Ást
0,833
0,693
0,778
0,712

Hleðsla
0,693
0,480
0,606
0,507

8.4 Niðurstöður - Miðlunaráhrif
Einvíð aðhvarfsgreining var framkvæmd til að spá fyrir um gildi á einni breytu út frá
gildum á annarri breytu en því sterkara sem samband er á milli breytanna því
nákvæmara verður spágildi. Fjölvíð aðhvarfsgreining var síðan notuð til að skoða hvort
frumbreyta spái marktækt fyrir um fylgibreytuna ef miðlunarbreytan er sett inn í
jöfnuna.
Marktæk tengsl eru á milli upplifunar og ástar, r(206) = 0,59; p < 0,0001, en þessi
tengsl

eru

jákvæð

og

miðlungs

sterk.

Líkanið

er

tölfræðilega

marktækt

(F(1,206)=107.146,p<0,001) og skýringarhlutfallið er 0,342 (R2=0,342) sem þýðir að
34,2% af breytileika ástar má útskýra með breytileika upplifunar. Hér sést að frumbreyta
skýrir tengsl við fylgibreytu (c) og uppfyllir þar með 1. forsendu mælitækis Baron og
Kennys (1986).
Marktæk tengsl á milli persónueinkenna og ástar, r(191) = 0,55; p < 0,0001, en þar
eru tengslin jákvæð en miðlungs sterk. Líkanið er tölfræðilega marktækt
(F(1,191)=83.313,p<0,001) og skýringarhlutfallið er 0,304 (R2=0,304) sem þýðir að 30,4%
af breytileika ástar má útskýra með breytileika persónueinkenna. En til að uppfylla 2.
forsendu í mælitæki Baron og Kennys (1986) þarf að skoða tengsl milli persónueinkenna
og ástar með tilliti til upplifunar (b) en þau eru marktæk r(185) = 0,26; p < 0,0001, Hér
skýrir miðlunarbreytan tengsl við fylgibreytuna og uppfyllir þar með 2. forsendu
mælitækis Baron og Kennys (1986).
Marktæk tengsl eru á milli upplifunar og persónueinkenna, r(187) = 0,65; p < 0,0001,
þau eru jákvæð og sterk. Líkanið er tölfræðilega marktækt (F(1,187)=139.115,p<0,001)
og skýringarhlutfallið er 0,427 (R2=0,427) sem þýðir að 42,7% af breytileika
persónueinkenna má útskýra með breytileika upplifunar. Af þessu má sjá að frumbreyta
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skýrir tengsl við miðlunarbreytu (a) og uppfyllir þar með 3. forsendu mælitækis Baron og
Kenny (1986).
Tafla 17. sýnir óstaðlaða hallastuðla (B), útskýringarmátt líkansins (R2) og beta
stuðulinn (β) sem mælir hversu hversu mikil áhrif frumbreytan hefur á fylgibreytuna.
Tafla 17. Skýringamáttur háðu breytunnar á óháðu breytuna.

Frumbreyta
Upplifun
Upplifun
Persónueinkenni

Fylgibreyta
Ást
Persónueinkenni
Ást

R2
0,342
0,427
0,304

B
0,492
0,561
0,546

β
0,585
0,653
0,551

Marktæk tengsl eru á milli upplifunar og ástar þegar búið er að setja persónueinkenni
inn í líkanið (c´) sem miðlunarbreytu r(185) = 0,37; p<0,0001, og eru þau jákvæð og
meðal sterk. Líkanið er tölfræðilega marktækt (F(1,185)=58.956,p<0,0001) og er
útskýringamáttur þess 0,389 (R2=0,389), sjá töflu 18. Þar sem tengslin eru ekki =0 er
miðlunarbreytan ekki að fullu miðlari og þar af leiðandi er 4 forsendu mælitækis Baron
og Kennys (1986) ekki að fullu fullnægt. Hins vegar er því fullnægt að því leiti að
miðlunarbreytan er að hluta til miðlari þar sem tengslin eru >0.
Tafla 18. Tengsl frumbreytu við fylgibreytu í gegnum miðlunarbreytu.

Frumbreyta
Upplifun
Persónueinkenni

Fylgibreyta
Ást
Ást

R2
0,327
0,327

B
0,336
0,281

β
0,365
0,262

Eftir að þáttagreining hafði verið keyrð og síðar aðhvarfsgreiningar voru viðeigandi
upplýsingar settar inn í rannsóknarlíkanið en það sýnir frumbreytu, miðlunarbreytu og
fylgibreytu ásamt nýjum þáttum hverrar breytu, en einnig sést áhrif β gildanna á milli
breyta, sjá mynd 8. Heildaráhrif (c) upplifunar vörumerkja á ást til vörumerkja er β=0,59.
Bein áhrif (c´) upplifunar vörumerkja á ást til vörumerkja er β=0,37 og því getur upplifun
vörumerkja spáð fyrir um ást til vörumerkja á beinan hátt. Upplifun vörumerkja getur
einnig spáð fyrir um persónueinkenni vörumerkja (a) (β=0,65) og þau geta síðan spáð
fyrir um ást til vörumerkja (b) (β=0,26) og eru því óbeinu áhrifin (ab) β=0,17. Þar af
leiðandi getur upplifun vörumerkja spáð óbeint fyrir um ást til vörumerkja í gegnum
persónueinkenni vörumerkja (β=0,17).
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Mynd 8. Tengsl upplifunar vörumerkja við ást til vörumerkja í gegnum persónueinkenni vörumerkja.
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9 Umræða
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort upplifun vörumerkja gæti spáð fyrir um
ást til vörumerkja á beinan hátt og á óbeinan hátt í gegnum persónueinkenni
vörumerkja, en það er kannað út frá miðlunaráhrifum.
Framlag þessarar rannsóknar til fræðanna er að sýna fram á að upplifun vörumerkja
hefur sterk jákvæð áhrif á ást til vörumerkja á beinan hátt og á óbeinan hátt í gegnum
persónueinkenni vörumerka en að höfundi vitanlegum hefur engin rannsókn sýnt fram á
að þessir tveir þættir hafi áhrif á ást til vörumerkja í sömu rannsókninni. Einungis tvær
rannsóknir hafa sýnt fram á að persónueinkenni vörumerkja geta að hluta til spáð fyrir
um ást til vörumerkja en í hvorugri þeirra voru persónueinkennin skoðuð sem
miðlunarbreyta eins og þessi rannsókn gerir. Ein eigindleg rannsókn hefur sýnt fram á að
upplifun vörumerkja hefur áhrif á ást til vörumerkja en mögulega er þetta fyrsta
rannsóknin sem sýnir fram á að upplifun vörumerkja hefur áhrif á ást til vörumerkja með
megindlegri rannsóknaraðferð þar sem niðurstöður rannsóknanna þriggja (Nilay og
Ilayda, 2016; Noel, 2014; Ruchi, o.fl, 2016) sem skoðuðu sama hlut eru höfundi
óþekktar. Fræðimenn geta nýtt sér rannsóknarlíkanið við sínar rannsóknir en
markaðsfræðingar geta einnig nýtt sér það til þess að vita hvaða þætti þarf til til þess að
ná að skapa ást til vörumerkja hjá sínum viðskiptavinum.
Niðurstöðurnar rannsóknarinnar benda til þess að upplifun vörumerkja hafi þrjá
þætti, skynjun, vitsmuni og tilfinningar. Þessar niðurstöður eru líkar því sem fræðin
benda til en þar eru þættirnir fjórir, skynjun, vitsmunir, hegðun og tilfinningar (Brakus,
o.fl., 2009; López og Molina, 2013; Keng, o.fl., 2013). Rannsóknin sýnir að þátttakendur
voru ekki að tengja farsímann sinn við þáttinn hegðun, það gæti annars vegar verið
vegna þess að sá þáttur er tvíræðinn (Walter o.fl., 2013) eða þá að farsímar nái ekki að
skapa líkamlega upplifun fyrir þátttakendur rannsóknarinnar.
Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar hafa persónueinkennin fimm þætti,
nýstárlegur, notagildi, traustur, sérstakur og sjarmör. Fjöldi þátta er í samræmi við
niðurstöður fyrri rannsókna (Aaker, 1997; Alhadid, 2015) en þar eru þættirnir einlægni,
spenna, færni, fágun og hrjúfleiki. Þessi flokkun þátta hefur þó sætt gagnrýni (Geuens,
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o.fl., 2009; Rauschnabel o.fl., 2016) og eru niðurstöður þessarar rannsóknar í samræmi
við aðrar rannsóknir (Bosnjak, o.fl., 2007; Milas og Mlacic, 2007; Sung, o.fl., 2015) þar
sem þættirnir eru metnir og staðfærðir út frá vörunni sjálfri.
Ást til vörumerkja hefur einn þátt, ást, samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar
sem eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Carroll og Ahuvia, 2006). Tvær
fullyrðingar í þættinum voru fjarlægðar en eftir að þær hafa verið fjarlægðar sést að
neytendur elska símann sinn en þó eru þeir tilbúnir að skipta honum út og fá sér nýjan
ef það er þeirra val. Þetta styður fullyrðingu Batra o.fl. (2012, bls. 5) þar sem þau halda
því fram að neytendur tjái ást sína til vörumerkja á sjálfselskan og hafi einungis áhyggjur
af því hvað vörumerkið getur gert fyrir þá en ekki öfugt.
Sett var fram rannsóknarspurningin: ,,Getur upplifun vörumerkja spáð fyrir um ást til
vörumerkja beint og óbeint í gegnum persónueinkenni vörumerkja?“ Niðurstöður
þessarar rannsóknar benda til þess að upplifun vörumerkja getur spáð fyrir um ást til
vörumerkja bæða beint og líka óbeint í gegnum persónueinkenni vörumerkja.
Heildaráhrif á milli upplifunar vörumerkja og ástar til vörumerkja eru β=0,59 en þau eru
marktæk og bæði sterk og jákvæð og má útskýra 34,2% af breytileika ástar með
breytileika upplifunar. Bein áhrif upplifunar vörumerkja á ást til vörumerkja í gegnum
persónueinkenni vörumerkja eru β=0,37. Tengslin á milli persónueinkenna vörumerkja
og ástar til vörumerkja eru β=0,55 en minnka í β=0,26 þegar áhrif upplifunar vörumerkja
eru tekin með. Tengslin á milli upplifunar vörumerkja og persónueinkenna vörumerkja
eru β=0,65. Því eru óbein áhrif upplifunar vörumerkja á ást til vörumerkja í gegnum
persónueinkenni vörumerkja β=0,17.
Í fræðaheiminum er ást til vörumerkja frekar nýtt fyrirbæri en það ætti í raun að vera
takmark allra stjórnenda og markaðsfræðinga að fá neytendur til að mynda ást við sitt
vörumerki. Það myndi fá neytendur til að mynda langtímasamband við vörumerkið, vera
tryggir kaupendur það sem eftir er ásamt því að breiða út fagnaðarerindi vörumerkisins
til ættingja og vina. Það sem stjórnendum er ráðlagt að gera er að skapa upplifun fyrir
neytendur og skapa sterkt persónueinkenni fyrir vörumerkið sitt. Þessir tveir þættir
haldast í hendur þar sem upplifun vörumerkja hefur áhrif á það hvernig neytendur meta
persónueinkenni vörumerkja (Keng o.fl., 2013) og auðveldara er fyrir neytendur að meta
persónueinkenni vörumerkja þegar það er gert í samhengi við upplifunarþætti
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vörumerkja (Maehle o.fl., 2011). Upplifun vörumerkja (Ruchi, o.fl., 2015) og
persónueinkenni vörumerkja (Ismail og Spinelli, 2012; Rauschnabel o.fl., 2016) geta
síðan spáð fyrir um ást til vörumerkja eins og þessi rannsókn sýnir fram á.
Þegar mæitæki eru hönnuð og rannsóknir framkvæmdar er alltaf hægt að líta til baka
og sjá hluti sem betur hefði mátt fara. Kosturinn við það að líta til baka og sjá annmarka
rannsóknar sinnar er sá að með því skapast tækifæri til að gera betur í rannsóknum
framtíðarinnar og með því skapast möguleikar á nýjum framlögum til fræðanna, svo
lengi lærir sem lifir. Mælitækið sem hannað var við þessa rannsókn byggir á erlendum
mælitækjum en menningarlegur munur á milli Íslands og þeirra landa þar sem
mælitækin hafa verið notuð í getur haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar (Geuens,
o.fl., 2009) og það hvernig þátttakendur upplifa eða skilgreina atriði á ólíkan hátt. Fólk
upplifir, til að mynda, persónueinkenni vörumerkja á mismunandi hátt eftir löndun
(Rauschnabel o.fl., 2016) og því gæti staðfærsla þess mælitækis ekki verið nógu
heppilegt fyrir íslenskan markað. Þegar mælitæki eru þýdd er alltaf hætta á því að í
þýðingum skolist til nákvæm merking atriðisins þar sem ensku orðin hafa ekki
nákvæmlega sömu merkingu þegar þeim hefur verið snúið yfir á íslensku þar sem ekki er
til orð til að mæla nákvæmlega sama hlut. Einnig þarf að líta til þess að rannsóknin var
skoðuð út frá farsímum en það er sá hlutur sem virðist vera lífsnauðsynlegur í nútíma
samfélagi, en hefði þessi rannsókn verið unnin út frá öðrum vöruflokkum er ekki víst að
sama niðurstaða hefði fengist (Ismail og Spinelli 2012). Það fer því mögulega eftir eðli
vörunnar hver niðurstaða rannsóknarinnar verður. Því leggur höfundur til að
framkvæmdar verði rannsóknir með rannsóknarlíkaninu út frá öðrum vöruflokkum og
vörumerkjum. Innri áreiðanleiki þáttarins traustur í persónueinkennum er ekki mjög
mikill þar sem Chronbach´s Alpha <0,7 og ekki er hægt að hækka hann með því að eyða
út atriðum. Þrátt fyrir þennan annmarka í rannsókninni gefur hann tilefni til frekari
rannsókna til þess að mælitækið verði betrumbætt og leggur höfundur það því til.
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Viðauki A - Spurningalisti
Kæri þátttakandi
Ég heiti Berglind Arna Gestsdóttir og er að vinna að meistararitgerð minni í MS námi í
markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Könnun þessi er hluti af
lokarannsókninni en markmið hennar er að skoða upplifun neytenda af farsímum og eru
þátttakendur beðnir um að svara út frá sínum farsíma. Hér er einungis verið að óska
eftir mati þátttakenda og er því ekkert svar rétt eða rangt.
Það tekur 3 mínútur að svara könnuninni og svör verða ekki rakin til einstakra
þátttakenda.

Með fyrirfram þökk
Berglind Arna Gestsdóttir
bag6@hi.is
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Viðauki B – Töflur og myndir úr niðurstöðum
Skriðupróf fyrir upplifun vörumerkja má sjá á mynd 9. Þar sést að skriðuprófið bendir til
þess að þættirnir geti verið einn, tveir eða þrír fyrir upplifun vörumerkja.

Mynd 9. Skriðupróf fyrir upplifun vörumerkja.

Hleðslu þáttanna, í upplifun vörumerkja, án snúnings má sjá í töflu 19.
Tafla 19. Hleðsla þáttanna í upplifun vörumerkja án snúnings.

Hleðsla án snúnings
Mér finnst síminn spennandi
Síminn vekur hjá mér ánægju
Hugurinn fer á flug og hugmyndir vakna þegar ég
er í símanum mínum
Mér finnst síminn flottur
Ég get lært nýja hluti með símanum
Síminn kveikir forvitni og lausnaleit hjá mér
Síminn hefur tilfinningalegt gildi fyrir mig
Almennt tel ég að síminn höfði til tilfinninga fólks

65

1
0,826
0,818

2
3
0.115 -0,350
-0,001 -0,205

0,753

-0,282 0,361

0,742
0,717
0,687
0,653
0,547

-0,022
-0,386
-0,484
0,580
0,669

-0,521
0,059
0,339
0,204
0,298

Skriðupróf fyrir persónueinkenni vörumerkja má sjá á mynd 10. Þar sést að
skriðuprófið bendir til þess að þættirnir geti verið einn, þrír fjórir eða fimm fyrir
persónueinkenni vörumerkja.

Mynd 10. Skriðupróf fyrir persónueinkenni vörumerkja.

Hleðslu þáttanna í persónueinkennum vörumerkja, nýstárlegur, notagildi, traustur,
sérstakur og sjarmör, án snúnings má sjá í töflu 20.
Tafla 20. Hleðsla þáttanna í persónueinkennum vörumerkja án snúnings.

Hleðsla án snúnings
Heillandi
Fágaður
Fallegur
Nútímalegur
Nýtískulegur
Nýjungagjarn
Í tísku
Hástéttarlegur
Notendavænn
Leiðtogi
Gæði
Farsæll
Áreiðanlegur
Þægilegur
Gagnlegur
Einstakur
Öðruvísi
Sterkur

1
0,817
0,816
0,801
0,785
0,757
0,742
0,738
0,731
0,679
0,679
0,629
0,629
0,616
0,603
0,512
0,469
0,327
0,399

2
0,076
0,027
-0,195
-0,334
-0,188
0,008
-0,320
0,082
-0,235
0,330
-0,158
0,401
0,075
-0,129
-0,321
0,583
0,578
0,406

3
-0,160
-0,218
-0,054
-0,161
-0,266
-0,216
-0,299
-0,298
0,330
-0,258
0,417
0,101
0,392
0,438
0,419
0,063
-0,037
0,416
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4
-0,164
-0,204
-0,128
-0,001
0,253
0,272
0,097
-0,079
-0,001
-0,273
0,240
-0,430
-0,176
0,026
0,234
0,416
0,589
-0,283

5
-0,068
-0,096
0,007
0,224
0,254
0,128
0,068
-0,151
-0,086
-0,169
-0,187
-0,191
0,403
-0,492
0,040
-0,104
0,045
0,495

Skriðupróf fyrir ást til vörumerkja má sjá á mynd 11. Þar sést að skriðuprófið bendir
til þess að ást til vörumerkja sé einn þáttur.

Mynd 11. Skriðupróf fyrir ást til vörumerkja.
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