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Útdráttur 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að kanna hvers konar fyrirtæki á Íslandi geta leyft sér að notast 

eingöngu við myndmerki sem tákn sitt og sleppt nafni sínu í firmamerkinu án þess að hafi áhrif á 

neytendavitund. Firmamerki er helsta tákn fyrirtækja út á við til sinna neytenda, því er það þeim 

gríðarlega mikilvægt að neytendur þekki þeirra merki í sjón og tengist því á jákvæðan hátt. 

 Í upphafi ritgerðarinnar er farið yfir fræðin bak við firmamerki. Tilkoma og saga firmamerkja 

er rakin sérstaklega ásamt því að kanna hversu mikilvæg þau eru fyrirtækjum. Í fræðikaflanum er 

einnig farið yfir könnun sem rannsakar áhrif firma- og myndmerkja á orðspor og ímynd fyrirtækja. 

Þessum kafla lýkur svo á umfjöllun um virði firmamerkja, sem gefur lesendum innsýn í hversu mikil 

verðmæti geta skapast bakvið sterkt merki. Allir þessir þættir spila saman og gefa greinagóða mynd 

af því hversu stór hluti firmamerki eru af fyrirtækjum í heild sinni hvað varðar ímynd og vitund 

neytenda. 

 Við tekur svo umfjöllun um fyrirtæki sem hafa náð þeim áfanga að vera með þeim stærstu í 

heimi og notast við nafnlaus firmamerki. Í þessum kafla eru skoðuð þrjú fyrirtæki sem hafa farið 

þessa leið og reifað verður hvernig þau fóru að breytingunum hverju sinni og hvaða ástæður lágu að 

baki. 

Höfundur hélt úti spurningakönnun þar sem þekking neytenda var könnuð gagnvart 

íslenskum fyrirtækjum eftir að nöfn þeirra voru fjarlægð úr firmamerkjunum. Undir lok ritgerðarinnar 

verður farið yfir helstu niðurstöðurnar úr þeirri könnun sem og þær kynntar fyrir sérfræðingum úr 

atvinnulífinu og þeirra mat lagt fram. 

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiða það í ljós að þau fyrirtæki sem neytendur bera hvað 

mesta vitund til, eru þau sem eru hvað sýnilegust og verða varir við nánast daglega. Mikilvægt er, til 

þess að hinn venjulegi neytandi þekki firmamerki, er að fyrirtæki séu á neytendamarkaði frekar en á 

fyrirtækjamarkaði, þó eru til undantekningar.   
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Formáli 

Greinagerð þessi er til 16 ETCS eininga og er jafnframt lokaritgerð til B.S. gráðu í viðskiptafræði með 

áheyrslu á markaðssamskipti við Háskólann á Bifröst. Ritgerð þessi var unnin á haustönn 2016 á 

Bifröst. Rannsóknarefnið er markaðsfræðilegt í eðli sínu sem helst í hendur við sérhæfingu mína 

innan viðskiptafræði gráðu minnar. Markmið þessara greinagerðar er að reyna að bera kennsl á þau 

fyrirtæki sem geta sleppt því að vera með nafn í firmamerki sínu útfrá vitund neytenda. Á sama tíma 

verður reynt að bera kennsl á þá þætti firma- og myndmerkja sem vekja vitund hjá viðskiptavinum 

sem og þá þætti sem hugsanlega láðst að kalla fram téða vitund. 

 Undirritaður ber einn ábyrgð á ritgerð þessari og staðfestir að hún hafi verið unnin eftir 

reglum og skilmálum Háskólans á Bifröst hvað varðar skrif á B.S. ritgerðum. Um er að ræða reglugerð 

F180 „Leiðbeiningar og reglur um ritun lokaritgerða í grunnnámi við Háskólann á Bifröst, BS/BA 

ritgerðir“ sem finna má í gæðahandbók nemenda á vef skólans. 

 Sérstakar þakkir fá leiðbeinandi minn Ragnar Már Vilhjálmsson, fyrir leiðsögn hans við gerð 

ritgerðarinnar. Hallur Guðmundsson, fyrir myndvinnslu á því efni sem lagt var fyrir í netkönnun. 

Manhattan Marketing fá þakkir fyrir afnot af aðgangi þeirra á vefkönnunarforriti. Ásmundur 

Þórðarson vörumerkjasérfræðingur hjá PIPAR\TBWA og Oscar Bjarnason myndmerkjahönnuður fyrir 

umfjöllun sína á niðurstöðum spurningarkönnunar. Síðast en ekki síst við ég þakka eiginkonu minni 
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1. Inngangur 

Á vaxandi atvinnumarkaði er eitt mikilvægasta verkfæri fyrirtækja auðkenni þeirra. Firma- og 

myndmerki (e. logo) fyrirtækja er þeirra helsta auðkenni út á við til að fanga athygli og vitund 

neytenda. Firmamerki eru táknræn auðkenni fyrirtækja og vörumerkja þeirra sem kalla fram annað 

hvort jákvæðar eða neikvæðar tengingar neytenda. Góð firmamerki mynda traust og ákveðið 

samband við viðskiptavini ásamt því að hvetja starfsmenn til dáða. Með samspili lita, texta og forma 

geta firmamerki kallað fram eðli starfseminnar sem eykur þekkingu neytenda á rekstri fyrirtækja og 

vörum þeirra. Í sífellt harðnandi samkeppnisumhverfi er gríðarlega mikilvægt að vera með vandað 

og vel unnið firmamerki. Búi fyrirtæki yfir slíku er ágætis líkur á að þau nái að aðgreina sig frá allri 

firmamerkja flórunni og skapi sér þannig samkeppnisforskot. 

 Gott og öflugt firmamerki getur verið mikilvægur hlekkur fyrir fyrirtæki og vörumerki til að 

vera efst í huga (e. Top of mind) neytenda. Takist þeim það eru þeir það fyrsta sem viðskiptavinum 

dettur í hug þegar ákveðin löngun fer af stað, hvort sem það sé löngun í flatböku eða nýja bifreið, 

allt veltur það á hvaða markaði fyrirtækið starfar. 

 Í greinagerð þessari rannsakar höfundur íslensk firmamerki í þeim tilgangi að átta sig á 

hverskonar og hvaða fyrirtæki bera það háa vitund meðal neytenda að þau geti einfaldlega sleppt 

nafni fyrirtækisins í firmamerki sínu án þess að það hafi áhrif á þekkingu íslenskra neytenda á merki 

þess. Mikilvægur liður í rannsókn þessari var að leggja fram spurningarkönnun þar sem tekin voru 

saman 30 firmamerki frá íslenskum fyrirtækjum í alls kyns rekstri og nöfnin fjarlægð úr merkjum 

þeirra, út frá því var svo kannað hvort þátttakendur þekktu merkin. 

 Höfundur tók svo viðtöl við sérfræðinga sem hafa áralanga reynslu á sviði vörumerkja og 

hönnun firmamerkja þar sem niðurstöður könnunnar voru kynntar fyrir þeim og ályktun þeirra og 

skoðun voru tvinnaðar inní greinagerðina.  

1.1. Uppbygging greinagerðar 

Greinagerð þessi byggir á fimm megin köflum ásamt inngangi, aðferðarfræði og niðurstöðu. Í þriðja 

kafla er farið í gegnum fræðilegan bakgrunn rannsóknarefnisins og farið í sögu firma- og 

myndmerkja. Í fjórða kafla er svo farið yfir nafnlaus firmamerki og raundæmi reifuð þar sem stór 

fyrirtæki hafa fjarlægt nafn sitt úr firmamerkinu þannig að einungis standi eftir myndmerki þess. 

Fimmti kafli fer yfir vitund neytenda og mikilvægi þess að fyrirtæki séu sífellt a vinna í að bæta hana. 

Í sjötta kafla eru niðurstöður spurningarkönnunar greindar og farið yfir hvaða fyrirtæki koma þar 
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best og verst út. Í sjöunda og síðasta meginmálskafla er farið í álit sérfræðinga á téðum niðurstöðum 

og reynt að bera kennsl á þá þætti í myndmerkjum sem kalla fram vitund neytenda. 

1.2. Markmið 

Firmamerki skiptast oftar en ekki í tvo meginhluta, myndmerki sem er ákveðið tákn fyrirtækis eða 

vörumerkis og svo sjálft nafnið. Markmið skýrslunnar er að kanna vitund neytenda á myndmerkjum 

íslenskra fyrirtækja og þar með kannað hvaða / hvers kyns fyrirtæki standa svo vel að vígi þegar 

kemur að þekkingu neytenda á þeim að myndmerki eitt og sér getur staðið sem þeirra aðal tákn út 

á við. 

 

Rannsóknarspurningar greinagerðarinnar eru eftirfarandi: 

 Hvaða fyrirtæki á Íslandi geta stuðst eingöngu við myndmerki sem aðal tákn þess út frá vitund 

neytenda? 

 Geta fyrirtæki stuðst eingöngu við myndmerki? 

 Geta lýðfræðilegar breytur verið áhrifavaldur á hversu vel neytendur þekkja myndmerki 

fyrirtækja? 

1.3. Rökstuðningur fyrir vali viðfangsefnis  

Ástæða fyrir vali umfjöllunarefnis má rekja til þess að höfundur stundar nám í viðskiptafræði með 

áheyrslu á markaðssamskipti. Markmið ritgerðarinnar er að kanna hversu mikil áhrif nafn fyrirtækis 

í myndmerki hefur á vitund íslenskra neytenda. Viðfangsefni þetta höfðar því vel til þeirrar 

markaðsfræðilegu kunnáttu sem höfundur hefur aflað sér á námstímanum. 
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2. Aðferðarfræði 

Við vinnslu greinagerðarinnar lítur höfundur á þær kröfur sem Háskólinn á Bifröst setur fram 

varðandi framkvæmd fræðilegra rannsókna. Stuðst er við gæðahandbók nemenda sem gefin er út af 

Háskólanum á Bifröst og þá einna helst skjal F180 sem snýr að ritun lokaritgerða til BA og BS gráðu.  

Við rannsókn þessa er einna helst beitt megindlegri rannsóknaraðferð. Rannsóknin byggir þó 

á litlu leyti á eigindlegri aðferðarfræði í formi greiningarviðtala við aðila úr atvinnulífinu sem búa yfir 

sérþekkingu á firmamerkjum. 

Höfundur nýtti sex þrepa rannsóknarlíkan eftir Philip Kotler við vinnslu greinagerðarinnar 

(Kotler, P., og Keller, K.L., 2012). 

 

2.1. Undirbúningur 

Þau firmamerki sem notuð voru í könnuninni eiga það sameiginlegt að byggja á tveim lykilþáttum. 

Annarsvegar bera þau merki ákveðin myndmerki sem er tákn fyrirtækisins og hins vegar nafn 

vörumerkisins. Tekin voru saman 73 íslensk firmamerki frá fyrirtækjum í ýmsum atvinnugreinum. 

Voru merki þessi send til grafísks hönnuðar til myndvinnslu. Verkefni hönnuðar var að fjarlægja nöfn 

fyrirtækja úr firmamerkjunum í þeim tilgangi að merkin yrðu notuð í könnun til þess að kanna 

þekkingu neytenda á firmamerkjum eftir að nafn fyrirtækja hafa verið fjarlægð. Höfundur valdi svo 

30 af þessum myndmerkjum til að nýta í spurningarkönnun. 

2.2. Öflun heimilda og mat á þeim 

Þær megindlegu heimildir sem höfundur notast við eru m.a. kennslubækur og ritrýndar greinar sem 

og niðurstöður úr áður tilgreindri spurningarkönnun sem lögð var fyrir á samfélagsmiðlinum (e.social 

media) Facebook. Þær eigindlegu heimildir sem nýttar voru í rannsókn þessari, voru ráðgjafaviðtöl 

við aðila úr atvinnulífinu sem hafa sértæka þekkingu á mörkun fyrirtækja (e. corporate branding) og 

firmamerkjum. Viðtölin við téða ráðgjafa fóru fram í Reykjavík þann 17. Nóvember árið 2016. Allar 

þær heimildir, eigindlegar og meigindlegar, voru þemagreindar og flokkaðar á viðeigandi hátt eftir 

hvaða þætti rannsóknarinnar þær snertu.  

Mynd 1: Sex þrepa rannsóknarlíkan Philips Kotler 
Heimild: (Kotler, P., og Keller, K.L., 2012) 
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2.3. Þátttakendur og aðgengi 

Þeir sem teljast þátttakendur rannsóknarinnar eru fyrrgreindir ráðgjafar sem leiðbeinandi vísaði til 

sem og úrtak spurningakönnunarinnar. Um valið úrtak (e. non-random sampling) er að ræða þar sem 

úrtakið einskorðast við notendur Facebook. Könnunin var sett á Facebook þann 11. október 2016. Í 

könnuninni eru lögð fram 30 firmamerki þar sem búið er að fjarlægja nafn fyrirtækisins. Þátttakendur 

fá við hverja spurningu autt box til að svara í, en ekki var boðið uppá fyrirfram gefna svarmöguleika, 

þar sem það getur skekkt niðurstöður. Undir lok könnunarinnar eru lagðar fram þrjár lýðfræðilegar 

spurningar þ.e. spurt er um aldur, menntun og búsetu. Þessar lýðfræðilegu breytur geta haft áhrif á 

vitund neytenda á ákveðnum fyrirtækjum. Í sumum tilvikum skiluðu þátttakendur auðu í könnuninni 

og lítur skýrsluhöfundur svo á að um rangt svar sé að ræða, aftur á móti á það bara við um þær 

spurningar sem snúa að myndmerkjum. Höfundur áskilur sér þann rétt að gefa rétt fyrir svar ef um 

augljósa stafsetningar- eða ásláttarvillu er um að ræða. 

 Lokað var fyrir þátttöku á könnuninni þann 03. nóvember 2016 og svöruðu alls 344 

einstaklingar á ýmsu aldursbili víða af landinu sem og erlendis frá. Vinnsla á þeim upplýsingum sem 

könnunin gaf hófst sama dag og lokað var fyrir þátttöku. Fjallað verður um helstu niðurstöður hennar 

seinna í greinagerðinni, þar sem tekið verður fyrir þau fyrirtæki sem koma hvað best út hvað varðar 

þekkingu neytenda sem og þau fyrirtæki sem koma hvað verst út. Niðurstöðurnar voru einnig lagðar 

undir sérfræðinga úr atvinnulífinu í þeim tilgangi að bera kennsl á þá þætti sem gætu haft áhrif á 

annað hvort háa eða lága vitund meðal neytenda.  
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3. Fræðilegur bakgrunnur 

Í gegnum tíðina hafa fyrirtæki stuðst við myndmerki til að auðkenna sig á markaðinum. Fyrirtæki 

nota slík merki til að auðkenna bæði fyrirtækið sem slíkt, sem og vörur þeirra. Firmamerkið (e. logo) 

er ætlað að tengja neytendur betur við fyrirtækið og á að vekja upp jákvæðar tilfinningar milli 

neytandans og fyrirtækisins (Sharma & Garikaparthi, 2013). Til að firmamerkið nái árangri er brýnt 

að það skili þessum tilfinningum til viðskiptavina, með því eru mun meiri líkur á að neytendur 

heimfæri þær jákvæðu tilfinningar yfir á vörur og önnur vörumerki fyrirtækisins. Til að firmamerki 

teljist vel heppnað þá þurfa þau að vera þekkjanleg, kunnugleg og kalla fram þessi umræddu 

tilfinningar innan setts markhóps (Henderson & Cote, Guidelines for selecting or modifying logos, 

1998). 

 Sum firmamerki geta skapað þá tilfinningu hjá neytendum að merkið sé mjög viðkunnanlegt 

þó svo að viðkomandi hafi aldrei séð umrætt merki áður. Þessi viðkunnanlega tilfinning getur vaknað 

hvort sem neytendur þekkja merkið eða ekki. Hönnun merkja er oft þess eðlis að hún líkist öðrum 

merkjum sem viðkomandi þekkir, slíkt er í raun fölsk þekking. Þetta kallast huglæg þekking (e. 

subjective familiarity) og getur valdið því að neytendur upplifa jákvæðar tengingar við merkið þó svo 

að þeir hafi aldrei séð það áður en minnir þá á annað merki (Henderson & Cote, Guidelines for 

selecting or modifying logos, 1998). 

 Færa má rök fyrir því hvað einkennir gott firmamerki. Markmið merkisins og rekstur 

fyrirtækisins getur haft áhrif á hvernig neytendur skynja myndmerkið. Markmið merkja geta verið 

misjöfn. Sum merki eru gerð til að kalla fram sanna þekkingu á merkinu meðal neytenda og vekja 

jákvæð tengsl meðal þeirra. Einnig eru dæmi um að fyrirtæki sem búa yfir litlu markaðsfé velja sér 

firmamerki sem kallar fram falska þekkingu. Önnur fyrirtæki sækjast ekki eftir þekkingu frá 

neytendum heldur vilja að merki sitt líti fagmannlega út og endurspegli jákvæða ímynd þess á 

markaðinum (Henderson & Cote, Guidelines for selecting or modifying logos, 1998).  

 Samkvæmt Henderson og Cote (1998) má skipta mynd- og firmamerkjum í þrjá aðalflokka ef 

hanna á skilvirkt merki. Merki með háa þekkingu (e. high recognition logo) kalla fram háa sanna 

þekkingu, lága falska þekkingu og bera mikinn árangur. Helstu einkenni slíkra myndmerkja eru mikil 

náttúruleg samræmi, hönnunin er hóflega ýtarleg og ákveðnir þættir endurteknir ásamt 

umfangsmiklum útsetningum sem mynda valið afturkall (e, selective retention) hjá neytendum. Valið 

afturkall er þegar neytendur geyma skilaboð hvort sem um er að ræða í skammtíma- eða 
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langtímaminni. Þó veltur það á því hvernig neytandi upplifði skilaboðin hvort þau skili háu afturkalli 

eða að þeim sé einfaldlega hafnað (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2008).  

 Önnur tegund firmamerkja eru þau sem bera lága fjárfestingu (e. low-investment). Þetta eru 

þau merki sem kalla fram falska þekkingu en bera þó árangur. Þessi merki einkennast oftar en ekki á 

miðlungs náttúrulegu samræmi, samsíða línum og hönnun þeirra mjög ýtarleg. Slík firmamerki leggja 

áherslu á að kalla fram falska þekkingu en mynda samt tengsl við neytendur (Henderson & Cote, 

Guidelines for selecting or modifying logos, 1998). 

 Þriðja tegund firmamerkja er svo merki sem nota sterkar myndir (e. high image logos). Þessi 

merki einkennast af miklu samræmi og eru einkar ýtarleg. Slík firmamerki ná oftar en ekki sterkum 

tengingum við neytendur (Henderson & Cote, Guidelines for selecting or modifying logos, 1998). 

 Til eru þó fleiri gerðir af myndmerkjum, þá ber helst að nefna óhlutstæð merki (e. abstract 

logos). Þau einkennast þannig að vörunni / þjónustunni og það sem hún stendur fyrir er lýst með 

tákni eða táknmynd. Þessi gerð firmamerkja eiga það oft til að fanga athygli neytenda mjög 

auðveldlega þar sem þau vekja upp forvitni þeirra. Eitt frægasta slíka merki í dag er án efa firmamerki 

Nike. Óhlutstæð firmamerki gefa líka neytendum frelsi til að túlka merkið á sinn hátt (Canny-

Creative, 2013). 

 Firmamerki sem notast við karaktera (e. logos using characters) eru merki eins og KFC, Green 

giant, Michelin og flestar morgunkornstegundir sem stílaðar eru á börn. Þar er verið að treysta á að 

karakterinn veki upp traust meðal neytenda og með því mynda tengsl við þá (Henderson & Cote, 

Guidelines for selecting or modifying logos, 1998). 

 Í lok höfum við svo myndmerki (e. pictorial logo). Þetta eru firmamerki þar sem myndmerkið 

stendur eitt og sér sem tákn fyrirtækis eða vöru, hér eru engin nöfn sjáanleg. 

3.1. Tilkoma og saga firma- og myndmerkja 

Firmamerki hafa í raun verið til staðar lengur en fólk gerir sér grein fyrir. Enska orðið yfir myndmerki 

„logo“ er dregið af gríska orðinu „logos“ sem þýðir orð. Segja mætti því að firmamerki og önnur 

myndmerki séu tjáningarform. Forn egypsku helgirúnirnar gætu því verið myndmerki í 

mannkynssögunni. Eina leiðin fyrir fólk á þeim tíma að átta sig á í hvaða rekstri kaupmenn voru var 

að lesa í myndmerki þeirra (Croft, 2013). 

 Frá aldaöðli hafa bændur brennimerkt búfénað sinn með merki sínu til að aðgreina þau frá 

dýrum annarra bænda. Þetta gerðu einnig iðnaðarmenn á miðöldum til að merkja vörur sínar svo 

sæist frá hverjum afurðin kæmi og til að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum. Á miðöldum voru 
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skjaldmerki notuð sem myndmerki ákveðinna ætta, skjaldmerki þessi gátu sýnt fram á hversu 

mikilvæg ættin var. Með tilkomu prentvélarinnar gjörbreyttist viðskiptaumhverfi fyrirtækja. Með 

prenti gátu fyrirtækin breitt út nafn og ímynd sína þannig að neytendur í nærsveitum urðu 

meðvitaðir um tilvist slíkra fyrirtækja. Segja má að hér byrji mörkun fyrirtækja (e. corporate 

branding) (Croft, 2013). Austurríska verksmiðjan Wiener Werkstatte var stofnuð í Vínarborg árið 

1903. Áratugum áður en grafískir hönnuðir komu til sögunnar byrjaði fyrirtækið að hanna og nota 

firmamerki til að aðgreina sig frá samkeppninni. Maður að nafni Josef Hoffman hannaði fyrir það 

firmamerki og lagt var til að það yrði einnig notað sem vörumerki þess. Hoffmann lagði fram að frekar 

yrði það notað sem grafískt kennileiti (e. graphic identity). Var þetta myndmerki svo notað í allri 

framleiðslu þess og yfirleitt hluti af vöruhönnuninni (Redding, 2010). Það var svo á seinni hluta 20. 

aldar að samkeppni á mörkuðum fór harðnandi, fyrirtæki fóru að eyða meira fé í markaðsstörf og 

erfiðara var um vik að fóta sig og segja má að þá fæðast auglýsingar og markaðssetning eins og hún 

er í dag (Croft, 2013). Það var á þessum árum sem margir af áhrifaríkustu firma- og 

myndmerkjahönnuðum stigu fram á sjónarsviðið. Helst má nefna þar menn á borð við Paul Rand, 

Milton Glaser og Alan Fletcher. Hafa þessir menn hannað firmamerki fyrir fyrirtæki á borð við IBM, 

ABC sjónvarpsstöðina, UPS, INY, V&A, Reuters og Loyds of London (Redding, 2010). 

3.2. Mikilvægi firmamerkja 

Heimsins þekktustu firmamerki tengja neytendur strax við þau fyrirtæki sem um ræðir án þess að 

þörf sé fyrir nöfn þeirra, t.d. Nike, Apple, McDonalds og Starbucks. Að ná slíkri vitund hjá neytendum 

er ómetanlegt fyrir fyrirtæki, að geta verið efst í huga er varla hægt að meta til fjár. Fyrirtæki hafa í 

gegnum tíðina eytt gríðarlegum upphæðum í firmamerki sín til að geta verið efst í huga hjá sem 

flestum. BP (e. British Petrolium) eyddi árið 2000 136 milljónum sterlingpunda í að kynna og vekja 

athygli á sólblóma merki sínu. Sama má segja um önnur fyrirtæki sem hafa nafn sitt sem þeirra 

firmamerki. Þar er oft eytt miklu fjármagni bara í að finna rétt letur sem höfðar til neytenda 

(Shadbolt, 2015).  

 Í dag eru firmamerki ómissandi liður í markaðssetningu fyrirtækja. Merki fyrirtækja er þeirra 

grafíski fulltrúi út á við og er hvað mest sjáanlegi hluti fyrirtækis fyrir þeirra markhóp. Sem andlit 

fyrirtækja verða firmamerkin að kalla fram þau einstöku auðkenni sem fyrirtækin búa yfir og 

jafnframt vera lýsandi yfir starfsemi þeirra til að tengja neytendur við vörumerkjasafn fyrirtækjanna 

(Gillikin, án dags.). 
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 Eins og áður hefur komin fram eru firmamerki sjónrænn hluti af heildar ímynd fyrirtækja. Vel 

útfærð hönnun merkja endurspeglar eðli rekstursins og gefur fyrirtækjum jákvæða ímynd, sýnir 

fagmennsku, stöðugleika, áreiðanleika og eykur vitund meðal neytenda (Lorette, án dags.). Fyrirtæki 

nota merki sín í ritföngum, viðskiptakortum, vefsíðum, tölvupóstum og auglýsingum svo eitthvað sé 

nefnt. Því er brýnt að fyrirtæki leggi metnað í að velja og hanna merkin, þar sem þau geta stuðlað að 

farsæld í viðskiptalífinu. Á sama hátt geta óvönduð firmamerki komið í veg fyrir viðskiptatækifæri og 

virkað fráhrindandi fyrir neytendur. Illa hönnuð merki geta gefið fyrirtækjum þá ímynd að 

fagmennska sé ekki í háveigum höfð. Þó svo að merki fyrirtækja séu vel hönnuð geta þau samt verið 

fráhrindandi ef þau eru umvafin mótsagnakenndri myndvinnslu og órökréttu vali leturs (Gillikin, án 

dags.). 

 Hafi merki fyrirtækja jákvæð áhrif á þeirra viðskipti þá er nánast hægt að fullyrða að það 

eykur arðsemi (e. return on investment) þess. Þegar fyrirtæki hafa tengst neytendum og myndað við 

þá viðskiptasamband þá eru mun meiri líkur á að þeir bregðist við á jákvæðan hátt og beri hlýhug til 

annarra vörumerkja sem fyrirtæki standa fyrir. Þetta getur leitt af sér söluaukningu og jafnvel aukna 

markaðshlutdeild (Gillikin, án dags.). 

 Rob Marsh (án dags.) yfirmaður skapandi þjónustudeildar hjá Logoworks.com birti grein á vef 

Bplan, þar listar hann fimm helstu ástæður fyrir því að mikilvægt sé fyrir fyrirtæki að vera með 

fagmannlega unnin firmamerki. Að koma vel fyrir við fyrstu sýn: Ef fólki líkar vel við merkið í fyrstu 

á það auðvelt með að muna það, við það myndast strax ákveðið samkeppnisforskot. Meiri líkur eru 

á því að fyrirtækið verði efst í huga. Laða að nýja viðskiptavini: Daglega sjá neytendur yfir 100 firma- 

og myndmerki á dag. Með því að endurspegla rétt skilaboð í merkinu til markhópsins er það 

hugsanlega að hjálpa mögulegum viðskiptavinum að gera upp hug sinn að velja eitt fyrirtæki fram 

yfir annað. Aðgreining frá samkeppninni: Í viðskiptaumhverfi nútímans er mikil samkeppni, sama á 

hvaða markað er litið. Með því að aðgreina fyrirtæki frá samkeppninni er stórt skref stigið í að tryggja 

sem flesta viðskiptavini. Halda í trygga viðskiptavini: Góð þjónusta er lykill að því að halda í 

viðskiptavini. Ef að nýr samkeppnisaðili kemur á markað og býður sömu þjónustu á svipuðu verði þá 

skiptir miklu máli hvaða ímynd fyrirtækið hefur ef það ætlar ekki að missa viðskiptavini til 

samkeppnisaðilans. Vinna traust með fagmennsku: Þegar neytendur upplifa fagmennsku í 

firmamerkjum kviknar strax ákveðið traust til viðkomandi fyrirtækis. Ef þessi fyrirtæki ná að virkja 

traust neytenda í gegnum firmamerki sitt hafa þau þegar tekið stórt skref í átt að stærri 

markaðshlutdeild. Noelle Bates (án dags.) framkvæmdarstjóri samskiptasviðs Logoworks bætti þó 

við fimm atriðum á téðan lista. Segir viðskiptavinum hver þú ert: Öll fyrirtæki eiga að leggja mikla 
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áherslu á þeirra sérstöðu á markaðinum. Firmamerkið mun leggja neytendum lið í að ákveða hvaða 

fyrirtæki hentar þeim. Bjóddu uppá sjónrænt samband: Firmamerki eru sjónrænir fulltrúar 

fyrirtækja, þ.e. þau vörumerki sem þau búa yfir, vörur og þjónustu, sem og skapar ímynd í huga 

neytenda. Ef ekkert merki er til staðar er fátt sem hjálpar viðskiptavinum að hafa fyrirtæki efst í huga. 

Styrking reksturs: Flest fyrirtæki vinna hörðum höndum að því að útvega framúrskarandi vörur / 

þjónustu, gott firmamerki getur lagt þeirri vinnu lið. Hjálpaðu fólki að muna eftir þér: Faglega unnin 

fyrirtækjamerki hjálpa fyrirtækjum að aðgreina sig og auðveldar neytendum að hugsa til þeirra þegar 

kemur að versla vörur / þjónustu. Hugar að starfsanda: Beri starfsmenn stolt til þess fyrirtækis sem 

þeir starfa hjá og ímynd þess eru þeir mun líklegri til að leggja harðar að sér, gerast talsmenn 

fyrirtækisins og hjálpa til við að upphefja ímynd þess út á við. 

  

3.3. Áhrif firma- og myndmerkja á ímynd og orðspor fyrirtækja 

Frá byrjun iðnbyltingarinnar (frá árinu 1760) hafa firmamerki verið viðurkennd nauðsyn fyrir 

félagasamtök og fyrirtæki til að ná árangri á ört vaxandi samkeppnismarkaði. Nýir aðilar á markaði 

og fyrirtæki í vexti urðu að hafa auðkennandi merki fyrir rekstur sinn til að sýna fram á gæði afurða 

sinna og jafnvel uppruna hráefna (Foroudi, Melewar, & Gupta, 2014). Árið 2014 birti Journal of 

business research (hér eftir JBR) rannsókn eftir Pantea Foroudi, T.C. Melewar og Suraksha Gupta 

(2014) þar sem kannað var hvort fullyrðingin „merki fyrirtækja hafa áhrif á ímynd og orðspor 

fyrirtækja“ sé rétt. Settar voru fram fjórar tilgátur um að ákveðnir lykilþættir í myndmerki höfðuðu 

til neytenda. Þessir þættir eiga að skila jákvæðara hugarfari neytenda til firmamerkja. Eru þessir 

lykilþættir eftirfarandi: Nafn fyrirtækis, leturgerð, hönnun og svo litanotkun. Í grein JBR birtu 

Mynd 2: Áhrifaþættir á viðhorf neytenda til firmamerkja 
Heimild: (Foroudi, Melewar, & Gupta, 2014) 
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höfundar líkan (sjá mynd 2) sem sýnir fram á hvernig þessir lykilhlutir sem og aðrir hafa bein og óbein 

áhrif á ímynd og orðspor fyrirtækja. Í heildina voru settar fram tólf tilgátur sem allar voru kannaðar. 

 Ein tilgátan í rannsókn Foroudi, Melewar og Gupta (2014) er að nafn fyrirtækis standi fyrir 

sérstöðu þess í huga hagsmunaðila og aðgreinir það einnig frá samkeppninni. Líki neytendum vel við 

nafnið eru meiri líkur á að þeim líki við fyrirtækið sjálft. Fullyrðingin er rökstudd á þann hátt að nafn 

fyrirtækis spili mikilvægt hlutverk í því hvernig firmamerkið sé skynjað og hvaða virði það hefur að 

geyma. Önnur tilgátan í rannsókninni vísar í leturgerð (e. typeface) firma- og myndmerkja. Bæði 

fræðimenn og sérfræðingar hafa sammælst um að leturgerð sé gríðarlega mikilvægt sjónrænt 

verkfæri sem gerir fyrirtækjum kleift að ná samskipta markmiðum sínum (Henderson, Giese, & Cote, 

2004). Leturgerðin getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á neytendur og jafnvel kallað fram sterk 

tilfinningaleg viðbrögð frá þeim (Foroudi, Melewar, & Gupta, 2014). Ef sterk tilfinningaleg viðbrögð 

neytenda eru jákvæð þá er hægt að bera rök fyrir því að val leturgerðar hafi bein áhrif á aukið virði 

fyrirtækja (Hagtvedt, 2011). Þriðja tilgátan er sú, að því betur sem neytandinn skynjar hönnun merkis 

því jákvæðari hugafar hefur hann gegn firmamerkinu. Hönnunin spilar sífellt stærra hlutverk í að 

aðgreina fyrirtækin frá samkeppnisaðilum. Brýnt þykir fyrir stjórnendur og aðra hagsmunaaðila að 

átta sig á þeim áhrifum sem myndmerki fyrirtækja hafa á neytendur (Foroudi, Melewar, & Gupta, 

2014). Fjórða tilgátan í rannsókninni var sú að litasamsetning myndmerkja hefði áhrif á hvernig 

neytendur skynjuðu firmamerki. Því jákvæðari viðhorf sem þeir hafa til litasamsetningarinnar því 

jákvæðari tilfinningar bera þeir gagnvart fyrirtækinu. Litasamsetning firmamerkja getur haft veruleg 

áhrif á kaupákvarðanir neytenda og upplifun þeirra á fyrirtækinu, sem og hvernig firmamerkið 

aðgreinir sig frá samkeppninni (Aslam, 2006). 

 Rannsókn þeirra Foroudi, Melewar og Gupta (2014) var byggð í heildina á tólf tilgátum og 

hefur þegar verið fjallað um fimm þeirra. Hinar tilgáturnar eru eftirfarandi: 

 Skynjun neytenda á firmamerki hefur áhrif á hvernig hvernig þeir skynja ímynd fyrirtækisins. 

 Hvernig neytendur upplifa ímynd fyrirtækis hefur áhrif á orðspor þess. 

 Því betur sem neytendur upplifa firmamerki því móttækilegri eru þeir fyrir auglýsingum þess. 

 Þeim mun betur sem viðskiptavinir upplifa auglýsingar fyrirtækis, því hærra álit hafa þeir á 

ímynd þess. 

 Því betur sem neytendum líkar firmamerki fyrirtækis, því kunnuglegra finnst þeim það. 

 Því kunnuglegra sem viðskiptavinum finnst myndmerkið, því jákvæðari eru þeir í garð ímynd 

fyrirtækisins 
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 Því betur sem neytendur skynja merki fyrirtækisins, því meiri áhrif hefur það á þekkjanleika 

fyrirtækisins og vörur þess. 

 Ef þekkjanleiki fyrirtækisins er mikill hefur það betri áhrif á ímynd þess. 

Rannsóknin leiddi þó í ljós að aðeins átta af tólf tilgátum héldu. Niðurstöðurnar sýndu fram á að nafn, 

leturgerð og hönnun hefðu áhrif á hvernig neytendur upplifðu firma- og myndmerki. Aftur á móti 

kom í ljós að litasamsetning hafði engin áhrif á hvernig neytendur upplifðu firma- og myndmerki. 

Rannsóknin studdi fylgni á milli upplifunar neytenda á firmamerkjum og viðhorfi þeirra á ímynd 

fyrirtækja. Einnig stóðst sú tilgáta að jákvætt hugarfar neytenda til ímyndar fyrirtækis skilaði sér í 

góðu orðspori þess, sem og að viðskiptavinir taka betur í auglýsingar fyrirtækis ef þeir bera jákvætt 

viðhorf til firmamerkis þess. Einnig hélt sú tilgáta að jákvætt viðhorf til myndmerkis skilaði sér í meiri 

kunnugleika á fyrirtækinu og vörum þess, sem og þekkjanleika. Rannsókn þessi studdi þó ekki þá 

tillögu að fylgni væri milli hvernig neytendur upplifa auglýsingar og viðhorf þeirra til ímyndar þess 

fyrirtækis. Tilgáta um að kunnugleiki fyrirtækis hefði áhrif á ímynd stóðst ekki né tilgátan um að 

þekkjanleiki fyrirtækis hefði áhrif á ímyndina. Þeir liðir sem ekki stóðust voru því fjarlægðir úr 

líkaninu. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að firma- og myndmerki hafa bein áhrif á ímynd fyrirtækja (sjá 

mynd 3) og þar af óbein áhrif á orðspor þess (Foroudi, Melewar, & Gupta, 2014).  

3.4. Virði firmamerkja 

Óhætt er að halda því fram að í dag séu öll fyrirtæki með myndmerki sem aðgreinir þau frá 

samkeppninni. Í gegnum tíðina hafa sum merki breyst, ýmist til að fylgja tíðarandanum eða að 

nauðsyn þykir á endurmörkun (e. rebranding) til að bæta stöðu á markaði. Áður hefur komið fram 

að fyrirtæki hafa átt það til að eyða gífurlegu fjármagni í hönnun firma- og myndmerkja. Sem dæmi 

um það má nefna Pepsi, árið 2008 eyddi fyrirtækið einni milljón USD (dollarar) í að endurhanna 

Mynd 3: Áhrifaþættir á viðhorf neytenda til firmamerkja (uppfært) 
Heimild: (Foroudi, Melewar, & Gupta, 2014) 
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myndmerki sitt. Það fékk þó misjafnar móttökur þar sem neytendum þótti það líkjast myndmerkinu 

sem Barrack Obama notaði í kosningarbaráttu sinni það sama ár. Svipaða sögu má segja um hönnun 

myndmerkis Ólympíuleikanna í London árið 2012 sem kostaði yfir 660 þúsund USD. Mikill fjöldi 

gagnrýnenda töldu merkið afleitt, illa hannað og endurspeglaði engan veginn anda Ólympíuleikanna 

(Hacala, 2014). 

 Ekki er algilt að fyrirtæki og / eða einstaklingar þurfi að eyða gríðarlegum fjármunum í merki 

sem einkenna sinn rekstur. Fyrirtækin Google, Microsoft og Coca cola eru öll á topp fimm lista Forbes 

yfir verðmætustu vörumerki í heimi árið 2016 og eru þau metin á 58,5 – 82,5 milljarða USD (Forbes, 

án dags.). Það sem þessi fyrirtæki eiga sameiginlegt fyrir utan setu sína á topp fimm lista Forbes er 

að hönnun þeirra firmamerkja kostuðu ekkert. Fyrir ekki svo mörgum árum uppfærði Microsoft 

myndmerki sitt í fyrsta skipti í 25 ár. Upphaflega hönnunin er talin hafa kostað 0 USD. Fyrirtækið 

einfaldlega treysti á hönnunarhæfni starfsmanna til að hanna merkið (Aziz, 2012) og talið er að ef 

Microsoft hefði ráðið hönnunarfyrirtæki í þetta verkefni hefði kostnaðurinn verið á milli 250-500.000 

USD (Hacala, 2014). Í dag er fyrirtækið metið á 75,2 milljarða USD (Forbes, án dags.). Upphaflega 

firmamerki Google var hannað af einum stofnenda þess, Sergey Brin. Merki Google var hannað á 

ókeypis grafískum hugbúnaði er kallast GIMP og því ekki kostað fyrirtækið einn eyri að hanna merkið 

(Hacala, 2014). Google situr í öðru sæti Forbes listans yfir verðmætustu fyrirtæki heims árið 2016 og 

er metið á 82,5 milljarða USD (Forbes, án dags.). Firmamerki Coca-cola kostaði fyrirtækið ekki krónu 

þar sem meðstofnandi og bókhaldari fyrirtækisins Frank M. Robinsson hannaði það sjálfur. Frank 

þessi átti einnig hugmyndina af nafninu Coca-cola. Var það hans mat að hægt væri að þræða c-in tvö 

skemmtilega saman sem myndi gefa merkinu aukið auglýsingarvægi (Coca-Cola, án dags.). Í dag er 

Coca-cola í fjórða sæti á lista Forbes yfir verðmætustu vörumerki heims og er metið á 58,5 milljarða 

USD (Forbes, án dags.). Þessi upptalning styður þá fullyrðingu að þó fyrirtæki eyði miklu fjármagni í 

firmamerki sín er það engin trygging á að það auki virði þeirra. Hér má vísa í mál Pepsi frá árinu 2008, 

eins og áður hefur komið fram eyddi fyrirtækið einni milljón USD í að endurhanna merki sitt en þrátt 

fyrir það situr fyrirtækið í 29. sæti Forbes listans og er metið á 19,4 milljarða USD (66,8% minna en 

Coca-cola) (Forbes, án dags.).  
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4. Nafnlaus firmamerki 

Fyrirtæki hafa náð ákveðnum hápunkti með vitund neytenda þegar myndmerki þeirra getur staðið 

eitt og sér án þess að nafn fyrirtækisins sé til staðar. Að ná slíkri vitund meðal viðskiptavina er ekki 

eitthvað sem gerist af sjálfum sér. Þetta er mikið ferli og getur tekið sum fyrirtæki mörg ár ef ekki 

áratugi að ná þessum áfanga (Ask yout target market, án dags.). 

 Nokkur af verðmætustu fyrirtækjum heims samkvæmt Forbes (án dags.) bera firmamerki án 

nafns, þar á meðal Apple sem metið er á 154 milljarða USD. Fyrirtæki eins og Nike og McDonalds, 

sem einnig eru á lista Forbes hafa það sameiginlegt með Apple að vera með nafnlaus firmamerki. 

Tákn McDonalds hefur ekki alla tíð verið þetta þekkta gula M sem stór hluti heimsbyggðarinnar 

þekkir í dag. Í upphafi var merki þeirra gjörólíkt því sem við þekkjum í dag og var fyrirtækið einnig 

með teiknaða fígúru sem nokkurskonar lukkudýr, það var kokkurinn speedee. Hugmyndafræðin 

bakvið persónuna var sú að hann átti að tákna góðan mat og hraða þjónustu. Aftur á móti urðu 

vinsældir Speedee ekki miklar sem varð til þess að árið 1953 uppfærði McDonalds firmamerki sitt í 

hið þekkta M og er það enn í dag (Logaster, 2012a). 

  

4.1. Raundæmi 

 

Fyrirtækið Nike á rætur sínar að rekja til fyrirtækisins Blue Ribbon Sports (hér 

eftir BRS). Það fyrirtæki stofnaði Phil Knight ásamt Bill Bowerman árið 1962. 

Knight hafði á háskólaárum sínum verið mikill hlaupari og Bowerman hans 

þjálfari. Þegar BRS var stofnað var starfsemi þess fyrst og fremst dreifing á hlaupaskóm fyrir japanskt 

fyrirtæki. BRS hóf svo að hanna sína eigin hlaupaskó sem voru framleiddir í Asíu, þetta gerði 

fyrirtækinu kleift að ryðja sér til rúms á markaðinum með ódýrari vöru en samkeppnin. Knight og 

Bowerman náðu að nýta tenginu og þekkingu sína á hlaupaíþróttinni og fengu þekkta hlaupara til að 

ganga í skóm frá þeim (Willigan, 1992).  

 Árið 1971 breytti BRS nafni sínu yfir í Nike. Fyrirtækið vakti strax mikla athygli undir nýju nafni 

þar sem þekktar íþróttastjörnur á borð við Jimmy Conners tennisleikara, Henry Rono 

frjálsíþróttamann og leikmenn Boston Celtics og L.A. Lakers voru í skóm frá Nike (Willigan, 1992). 

Firmamerki Nike var þá ekki eins og við þekkjum það í dag. Í dag einkennist merkið þeirra eingöngu 

af sveipnum (e. swoosh) sem hefur verið hluti af Nike merkinu frá fyrsta degi. Árið 1971 var merki 

4.1.1. Nike 

Mynd 4: Firmamerki Nike 
Mynd tekin af google.com 
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þeirra með nafninu og sveipnum yfir (sjá mynd 4). Myndmerki Nike og þar af sveipurinn var hannaður 

seint á sjöunda áratug síðustu aldar af Carolyn Davidson. Á þessum tíma var Phil Knight að kenna 

reikningshald hjá PSU samhliða rekstrinum á BRS og Davidson nemandi þar sem hafði ekki efni á að 

taka áfanga í olíumálun. Knight bauðst til að ráða hana í vinnu með tímakaupið 2 USD á tímann til að 

útbúa fyrir sig gröf og myndrit vegna fyrirhugaðs fundar við japanska fyrirtækið sem BRS vann með. 

Í framhaldi var hún svo beðin um að hanna myndmerki (Brettman, 2011). Davidson fékk greitt 35 

USD fyrir hönnun sína á Nike merkinu (Sanusi, Lazarev, Jorgensen, Latsanych, & Badtiev, 2014). 

Seinna meir voru henni þó gefin hlutabréf að verðmæti 640.000 USD (O´Reilly, 2014). 

 Árið 1978 gerði Nike þó breytingu á firmamerki sínu (sjá mynd 5). Einnig var gerð breyting á 

nafninu og varð það að Nike Inc. Breytt var um letur í firmamerkinu og nafnið NIKE var sett fyrir ofan 

sveipinn. Var þetta gert í kjölfar mikillar stækkunar í rekstri hjá fyrirtækinu þar sem það hóf einnig 

sölu á íþróttaskóm fyrir börn ásamt því að Nike ruddi sér til rúms á Asíu og Suður-Ameríku markaði. 

Snemma árs 1980 fór fyrirtækið í stórtæka gjörninga í markaðsmálum sem urði til þess að Nike varð 

leiðandi á íþróttaskómarkaði, fyrirtækið tók fram úr þýska risanum Adidas sem markaðsleiðtogar í 

Bandaríkjunum (hér eftir BNA) (Reference for business, án dags.). 

 Með tilkomu Nike á markaðinn jukust vinsældir skokks mikið og að jafnaði var annað hvert 

par af hlaupaskóm sem selt var í BNA frá Nike. Vinsældir skokksins fóru aftur á móti að dragast saman 

árið 1983 og í kjölfarið fór Nike að skila tapi. Reksturinn hélt þannig áfram næstu ár og skilaði 

fyrirtækið meðal annars 30% tapi miðað við árið áður í lok rekstrarárs í maí árið 1984. Það var svo 

árið 1985 sem Nike steig risastórt skref í að rétta af reksturinn. Fyrirtækið samdi við Micheal Jordan 

og hóf framleiðslu á Air Jordan körfuboltaskónum. Sama ár voru gerðar aðrar breytingar á þeirra 

firmamerki (sjá mynd 5). Settur var rauður kassi utan um NIKE orðið og sveipinn (Reference for 

business, án dags.). 

Mynd 5: Þróun firmamerkis Nike 
Heimild: (Famous Logos, án dags.) 
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 Um miðjan tíunda áratuginn var staða Nike á markaði svo öflug og sveipurinn var orðið eitt 

helsta kennileiti á íþróttarvörumarkaði og eitt þekktasta merki heimsins. Fyrirtækið tók því þá stefnu 

að láta sveipinn standa einn og sér sem sitt firmamerki (sjá mynd 5). Vitund neytenda á Nike var það 

mikil á heimsvísu að fyrirtækið gat fjarlægt nafn sitt frá merki sínu þannig að aðeins stæði eftir 

sveipurinn. Þrátt fyrir þessa breytingu fyrir 30 árum síðan hefur ímynd fyrirtækisins haldið velli og 

enn þann daginn í dag vita langflestir neytendur fyrir hvað sveipurinn stendur (Cohn & Bromell, 

2013). 

 Eftir að Nike felldi nafnið úr firmamerkinu árið 1995 hefur virði þess bara legið uppá við. Á 

fyrstu 10 árunum jókst virði hlutabréfa Nike um tæp 200% (sjá mynd 6). Virði fyrirtækisins tók dýfu 

árið 2009 og varð þá virði hlutabréfa komið í 11,14 USD. Eftir það hefur reksturinn verið á uppleið og 

náði hámarki árið 2015 með virði hlutabréfa í 61,58 USD. Í dag standa hlutabréfin í 49,72 USD á hlut 

(Nasdaq, 2016a) og situr Nike í 18. sæti á lista Forbes yfir verðmætustu fyrirtæki heims og er metið 

á 100,1 milljarð USD (Forbes, 2016a). 

 

 

Frá árinu 1971 hefur Starbucks notast við fjórar mismunandi útgáfur af myndmerki 

sínu, allar útgáfurnar hafa þó borið hafmeyjuna sem er þeirra einkenni (sjá mynd 

8). Starbucks hefur í firmamerki sínu notað veru sem kallast Sírena og er tekin úr 

grískri goðafræði. Vera þessi dáleiddi sjómenn með undurfögrum söng sínum og 

varð til þess að þeir stýrðu bátum sínum utan í sker sem varð svo hetjum hafsins 

að falli (GreekMythology.com, án dags.). Upphaflega var myndmerki fyrirtækisins látið líta út eins og 

4.1.3. Starbucks 

Mynd 6: Vöxtur hlutabréfa Nike 
Heimild: (Nasdaq, 2016a) 

Mynd 7: Firmamerki 
Starbucks 

Mynd tekin af google.com 
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15. aldar viðar útskurður með áðurnefndri Sírenu. Var hún og er enn í dag tvíhala. Í fyrsta 

myndmerkinu var hún þó berbrjósta í hvítum og brúnum litum. Utan um sírenuna stóð svo nafn 

fyrirtækisins ásamt orðunum „coffee, tea, spices“ (Seaford, Culp, & Brooks, 2012).  

 Starbucks var stofnað í Seattle borg í BNA árið 1971. Stofnendur fyrirtækisins vildu merki 

sem dregur rætur sínar úr sögu kaffiiðnaðar borgarinnar. Hugmyndin að þessari fornu veru og 

tengingu hennar við fyrirtækið má rekja til þeirra sjóferða sem voru aðal flutningsaðferðir á kaffi til 

Seattle (M, 2011). Í upphafi var aðeins einn starfsmaður sem klæddist hvítri svuntu og seldi verslunin 

30 mismunandi tegundir af kaffibaunum ásamt kaffitengdum varningi en seldu þó ekki tilbúna drykki 

(Seaford, Culp, & Brooks, 2012). 

 Árið 1987 gerði fyrirtækið þó stórtækar breytingar á firmamerkinu með tilkomu nýs eiganda. 

Í fyrra merki var hár Sírenunnar slegið niður á bak, eftir breytinguna var hárið notað til að hylja brjóst 

hennar en naflinn gerður meira áberandi. Stærsta breytingin var þó litavalið. Ákveðið var að breyta 

útliti merkisins úr brúnu yfir í grænt og umhverfis veruna stóð einfaldlega „Starbucks coffee“ sem 

kom í stað „coffee, tea, spices“ (Logaster, 2012b). Fyrirtækið gerði einnig miklar breytingar í stefnu 

og rekstri. Farið var þá leið að reyna að endurspegla þá reynslu og upplifun við að fara á ítalskt 

kaffihús. Nýr eigandi, Howard Schultz hafði áður í viðskiptaferð til Ítalíu árið 1983 upplifað slíka 

menningu sem hann vildi ólmur innleiða í Starbucks. Schultz var yfir sig hrifinn af þessari upplifun 

þar sem kaffibarþjónar fóru með hvern kaffibolla eins og listaverk í smíðum og að þeir þekktu nánast 

alla viðskiptavini með nafni og voru iðnir í léttum samtölum við þá. Hvergi var stóla að sjá á þessum 

kaffihúsum sem varð til þess að viðskiptavinir blönduðu geði við hvorn annan í afslöppuðu umhverfi 

(Seaford, Culp, & Brooks, 2012). 

Mynd 8: Þróun firmamerkis Starbucks 
Heimild: (Foundry Digital, 2016) 
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 Áður en Schultz keypti fyrirtækið starfaði hann sem framkvæmdarstjóri markaðs- og 

rekstrarsviðs en fram til ársins 1982 hafði hann starfað sem yfirmaður hjá Hammerplast sem var einn 

stærsti birgir Starbucks. Í nokkur ár reyndi Schultz að fá það í gegn hjá þáverandi eigendum Starbucks 

að selja tilbúna kaffidrykki í búðunum líkt og hann upplifði á Ítalíu. Það hafðist árið 1984, þá fékkst 

leyfi til að vera með tilraun í þeirra nýjasta og sjötta útibú í röðinni. Þessi tilraun á sölu kaffidrykkja 

eins og t.d. espresso fékk aðeins lítið horn aftast í versluninni. Aftur á móti var stór hluti veltunnar 

komin frá sölu drykkjanna. Skömmu síðar voru fjórar af sex verslunum fyrirtækisins farnar að selja 

kaffidrykki, þó var sú aðstaða alltaf innst í búðunum. Jerry Baldwin þáverandi eigandi Starbuck tjáði 

Schultz að honum þætti sala kaffidrykkja gera lítið úr aðalsöluvarningi keðjunnar þ.e. kaffibaunir. 

Schultz gramdist þetta hugarfar hjá eigendum þar sem hann sá mikið sóknar- og sölutækifæri í 

kaffidrykkjum í ljósi þess að þeir nutu sívaxandi vinsælda í verslunum. Í kjölfarið og með velyrði frá 

eigendum Starbucks opnaði Schultz sína eigin ítölsku kaffikeðju, Il Giornale. Þar seldi hann kaffidrykki 

líkt og hann hefði gert tilraunir með hjá Starbucks, þaðan voru einnig öll hráefni keypt. Þessi kaffihús 

voru í anda ítölsku kaffihúsanna þar sem engir stólar voru og boðið uppá lifandi tónlist. Il Giornale 

sló strax í gegn og ekki leið á löngu þar til að kaffihúsin voru orðin þrjú (Seaford, Culp, & Brooks, 

2012). 

 Í ágúst 1987 keypti Schultz fyrirtækið af stofnendum Starbucks og sameinaði það við rekstur 

Il Giornale undir nafni Starbucks. Í framhaldi fór fyrirtækið í mikla endurmörkun þar sem Schultz tók 

það besta frá báðum kaffikeðjum og varð því til kaffibar sem seldi espresso drykki og fínna hágæða 

kaffi í afslappandi og hrífandi umhverfi. Farið var í að skapa nýja ímynd fyrir reksturinn þar sem 

aðgreiningin frá samkeppninni var persónuleg tengsl milli viðskiptavina og starfsmanna. Sýn 

eigandans á fyrirtækið var að skapa „þriðja staðinn“ (e. third place) fyrir sína viðskiptavini. Fyrsti 

staðurinn er heimilið, annar væri vinnustaðurinn og svo Starbucks sá þriðji. Hluti af þessari 

endurmörkun var að lífga upp á firmamerkið með áður tilgreindum breytingum. Á þessum tíma var 

ekki mikið af slíkum fyrirtækjum á markaði og því nánast engin samkeppni fyrir Starbucks. Í nýrri 

mynd hélt fyrirtækið áfram að njóta gífurlegrar velgengni og vinsælda. Undir lok ársins 1987 fjölgaði 

útibúum úr níu í 17 og undir árslok 1988 voru útibúin orðin 33 talsins (Seaford, Culp, & Brooks, 2012).  

   Fimm árum síðar, árið 1992 varð frekari breyting á firmamerki Starbucks. Þessi breyting 

kom í kjölfar þess að fyrirtækið var sett á hlutabréfamarkað NASDAQ. Helsta breyting sem var gerð 

er sú að Sírenan varð í meiri nærmynd í miðju myndmerkinu auk þess að merkið varð nýstárlegra 

fyrir vikið. Þessi breyting varð þó til þess að nafli hennar var ekki lengur sjáanlegur (Isobe, 2012). 
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 Árið 2011 tilkynnti Howard Schultz í myndbandi á heimasíðu Starbucks að í tilefni 40 ára 

afmæli fyrirtækisins yrði haldið uppá það meðal annars með nýju myndmerki. Ákveðið var að fara á 

sömu slóðir og mörg önnur fyrirtæki hafa gert í gegnum tíðina og fjarlægja alfarið orðin „Starbucks 

Coffee“ úr merki fyrirtækisins. Sírenan var látin standa ein og sér á firmamerkinu ásamt því að svarti 

og hvíti bakgrunnurinn var fjarlægður (sjá mynd 8) (Schultz, án dags.). Í byrjun janúar sama árs birtist 

grein í Harvard Business review, þar sem Nigel Hollis (2011) leggur í vafa þessa hugmynd hjá Schultz 

og félögum hjá Starbucks að breyta merki rekstursins í enn eitt skiptið. Með þessari breytingu er talið 

að yfirmenn fyrirtækisins séu að reyna aftengja merkið að einhverju leiti frá kaffi. Með þessari 

breytingu er verið að stefna á að framtíðarrekstur Starbucks sé ekki einungis tengdur við kaffineyslu 

og kaffitengdar vörur. Þrátt fyrir mikla gangrýni frá bæði viðskiptavinum og fræðimönnum ber 

Schultz fulla trú á uppfærðu merki fyrirtækisins og telur að neytendur eigi eftir að tengjast betur 

nýjum og fjölbreyttari rekstri fyrirtækisins. Slík breyting á firmamerkjum hafa aðeins gengið upp hjá 

fyrirtækjum sem neytendur eru vel meðvitaðir um. Yfirmenn fyrirtækisins eru því sannfærðir um að 

þessi breyting hafi verið rétt ákvörðun. Þrátt fyrir að nafnið hafi verið tekið úr firmamerkinu til þess 

að gera leiðina greiða fyrir annarskonar söluvöru hjá Starbucks munu kjarnagildi rekstursins ekki 

breytast, þ.e.a.s. að bjóða viðskiptavinum sínum upp á „þriðja staðinn“ (Isobe, 2012). 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að neytendur sem eru dyggir aðdáendur fyrirtækis eða 

vörumerkis bregðast illa við breytingum á firma- og myndmerkjum. Neikvæðni þeirra í garð breytinga 

getur haft þau áhrif að viðhorf þeirra til fyrirtækisins versni og jafnvel fari þeir að sniðganga vörur 

frá þeim. Aðrir tilfallandi viðskiptavinir taka þó slíkum breytingum með mun meiri ró og láta jafnvel 

lítið á sig fá (Penn Sate News, 2011). Fyrirtæki eins og Starbucks vaxa og styrkjast með því að tengjast 

neytendum persónulega. Einmitt þeir viðskiptavinir voru háværastir á samfélagsmiðlum og tjáðu þar 

gífurlega óánægju sína á nýja firmamerkinu. Er það algengur misskilningur meðal fyrirtækja að 

Mynd 9: Þróun hlutabréfa Starbucks 

Heimild: (Nasdaq, 2016b) 
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stærsti kjarni þeirra reglulegu viðskiptavina taka breytingum á myndmerkjum fagnandi. Líklega er sá 

hugsunarháttur mistök þar sem meiri líkur eru á að þessi kjarni viðskiptavina fælist frá (Penn Sate 

News, 2011).  

 Þrátt fyrir blendnar tilfinningar neytenda á nýjasta firmamerki Starbucks hefur ekkert dregið 

úr velgengni þeirra. Í kauphöll Nasdaq (2016b) árið 2009 höfðu hlutabréf fyrirtækisins ekki verið 

jafnlág síðan 2002 eða um 4,7 USD á hlut (sjá mynd 9). Þegar Starbucks gerði sína stærstu breytingu 

á firmamerkinu árið 2011 sem margir viðskiptavinir lýstu yfir óánægju sína á hafði það þó engin áhrif 

á rekstur eða virði fyrirtækisins. Við byrjun árs 2011 voru hlutabréfin metin á 16,24 USD. Vöxtur 

fyrirtækisins hélt áfram og náði hápunkti í október árið 2015 þar sem hver hlutur seldist á 56,99 USD. 

Í dag er virði hlutabréfa Starbucks á 52,98 USD og situr fyrirtækið í 45. sæti Forbes listans (án dags.) 

yfir verðmætustu fyrirtæki ársins 2016 og er metið á 85,3 milljarða USD (Forbes, 2016b). 

 

 

Eins og áður hefur komið fram er Apple verðmætasta vörumerki/firmamerki 

heimsins í dag að mati Forbes. Apple hefur verið með þó nokkrar mismunandi 

útgáfur af sínu myndmerki en aðeins það fyrsta bar nafn fyrirtækisins og var 

hannað árið 1976 af Ronald Wayne. Upphaflega myndmerkið var oft kallað 

Newton skjaldarmerkið (e.Newton crest logo) (sjá mynd 11), þar sem það sýndi 

mynd af Isaac Newton sitjandi undir tré með danglandi epli fyrir ofan höfuð sitt. Umvafið 

skjaldarmerkinu var svo borði sem stóð á „Apple computer company co“. Þetta myndmerki lifði þó 

4.1.3. Apple 

Mynd 10: Firmamerki Apple 
Heimild: Tekið af google.com 

Mynd 11: Þróun firmamerki Apple 
Heimild: (Jens, 2016) 
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ekki lengi þar sem það tók Steve Jobs innan við ár að heimila grafískum hönnuði að nafni Rob Janoff 

sem starfaði hjá Regis McKenna Advertising Agency að endurhanna merkið og gera það nýstárlegra. 

Jobs taldi það vera of vitsmunalegt og erfitt að endurgera merkið í smærri stærðum (Apple Gazette, 

2007). Jobs þótti einnig við hæfi að uppfæra merkið í tilefni að nýja Apple II tölvan frá þeim var um 

það bil að fara á markað (Hansen, án dags.). Janoff hannaði árið 1976 annað firmamerki Apple sem 

hefur verið kallað regnbogamerkið (sjá mynd 11). Sú hönnun sýndi í fyrsta sinn „eplið“ sem við 

þekkjum í dag, þar sem búið er að taka bita úr því. Hugmyndin á bakvið bitann var einfaldlega sú að 

Janoff taldi að minni líkur að neytendur myndu halda að um tómat væri að ræða. Apple gerði einnig 

þá risabreytingu að fjarlægja nafnið úr merkinu og láta eplið standa eitt og sér, þó svo að fyrirtækið 

héti enn Apple Computers (Edible Apple, 2009).  

 Regnboga eplið hélt velli í til ársins 1998, alls 22 ár. Það var árið 1997 þegar Jobs kom aftur 

inn í fyrirtækið þar sem það var í miklum fjárhagslegum vandræðum. Innan við ári eftir endurkomu 

hans skipaði hann að myndmerkið þyrfti á uppfærslu að halda. Mjög kostnaðarsamt þótti að 

framleiða það í smærri mynd til að merkja varning. Breytingin sem átti sér stað þetta ár á firmamerki 

Apple hefur nánast staðið eins síðan þá. Merkið hefur verið kallað einlitamerkið (e.The monochrome 

logo) og er eins og nafnið bendir til einlitt. Árið 1998 var það í bláum lit og hefur sést í þó nokkrum 

litum síðan. Á þessum tíma ákváðu stjórnendur Apple að gera merkið mun sýnilegra en eldri merki 

fyrirtækisins. Áður var sett lítið regnbogamerki á tölvurnar á sýnilega staði (oftar en ekki framan á 

skjánum). Sú stefna var tekin að hafa einlitamerkið mun stærra og meira áberandi á tölvunum frá 

þeim. Firmamerki Apple var sett ofan á fartölvur og á hliðina á tölvuturnum frá þeim. Neytendur 

tóku þessu fangandi og staðsetur fyrirtækið merkið sitt á þessum stöðum enn þann daginn í dag 

(Edible Apple, 2009). 

 Árið 2007 gerði Apple breytingu á myndmerki sínu, merkið hélt áfram með einlitt þema og 

varð eplið silfrað á litinn. Stærsta breytingin sneri þó að fyrirtækinu sjálfu. Nafni fyrirtækisins var 

breytt frá Apple Computers yfir í einfaldlega Apple. Jobs og aðrir stjórnendur fyrirtækisins vildu með 

nafnabreytingunni taka skrefinu nær framtíð rekstursins. Þeir kusu að tengja fyrirtækið ekki einungis 

við tölvur heldur líka raftækin sem þeir voru að hefja framleiðslu á (The Economist, 2007). Sama dag 

og Jobs tilkynnti breytingu nafnsins hófst sala á raftækjum sem kom til með að gjörbreyta samskipta- 

og tækniheiminum. Þarna hófst sala á iPhone farsímanum sem var jafnframt fyrsti snjallsími í þeirri 

mynd sem neytendur þekkja í dag, einnig hófst sala á Apple TV sem er sjónvarpsstreymi þjónusta 

sem fer í gegnum iTunes (Forbes, 2007). 
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 Eins og áður hefur komið fram var Apple í fjárhagslegum erfiðleikum árið 1997 þegar Jobs 

gekk aftur í lið við fyrirtækið. Velgengni Apple hefur nánast verið á einstefnu síðan þá. Á hlutabréfa 

vef Nasdaq (2016c) sést að virði hvers hlutar er einungis 0,83 USD (sjá mynd 12). Tíu árum síðar er 

fyrirtækið hefur sölu á iPhone og Apple TV hafa hlutabréfin hækkað í 13,11 USD og í lok ársins 2008 

er verð pr. hlut komið í 28,46 USD. Fyrirtækið hefur vaxið jafn og þétt í gegnum árin og tók dýfu í 

virði í kringum kreppu og náði svo hámarki um mitt ár 2015 þar sem kaupverð hvers hlutar var um 

126,1 USD. Í dag er markaðsvirði hlutabréfa Apple 112,13 USD og talið að heildarvirði fyrirtækisins 

sé 586 milljarða USD (Forbes, 2016c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 12: Þróun hlutabréfa Apple 
Heimild: (Nasdaq, 2016c) 
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5. Vitund og þekking neytenda 

Að byggja upp vitund neytenda á firma- og myndmerki er gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtæki í öllum 

rekstri. Með því að byggja upp vitund neytenda er verið að auka vitund á fyrirtækinu sem vörumerki 

(e. Brand). Neytendavitund (e. consumer awareness) er mæld með því að átta sig á hversu margir 

neytendur þekkja til fyrirtækis, vöru eða vörumerkis. Slík mæling getur farið fram áður en fyrirtæki 

fara í markaðsherferð og framkvæmd svo aftur þegar henni er lokið (Kotler, Armstrong, Wong, & 

Saunders, 2008). Með hnitmiðuðum markaðsskilaboðum geta fyrirtæki aukið vitund neytenda á sér 

og vörum eða vörumerkjum sínum. Með vönduðum markaðsaðgerðum og endurteknum birtingum, 

geta fyrirtæki unnið að því að koma sér á þann sess að þau séu neytendum efst í huga. Komi fyrirtæki 

sér á þann stall myndast við það gríðarlega mikilvægt samkeppnisforskot (Kokemuller, án dags.). 

Þekki neytendur firmamerki fyrirtækja og bera jákvæðar tilfinningar til þess er töluvert líklegra að 

þeir haldi sig við vörur eða þjónustu frá því fyrirtæki. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að 

viðskiptavinir eru fyrr að ákveða sig í kaupferli sínu ef þeir þekkja fyrirtækið, vörumerkið eða vöruna 

(Berman, án dags.) 

Fyrirtæki í dag geta farið fjölmargar leiðir til að byggja upp vitund neytenda, hvort sem um er 

að ræða vörumerki þeirra, þjónustu eða jafnvel fyrirtækið sjálft. Helsta vopn fyrirtækja eru birtingar, 

þær þurfa að vera sífellt endurteknar til þess að neytendur fari að þekkja til og jafnvel tengjast 

merkinu.  

 Töluverðum árangri er hægt að ná með leitarvélabestun (e. search engine optimazation). 

Með þessari leið geta fyrirtæki greitt fyrir þá þjónustu að heimasíða þeirra lendir ofarlega á lista 

þegar neytendur slá inn leitarorð sem tengjast fyrirtækinu á einhvern hátt. Fyrirtæki velja sér einhver 

lykilorð eða setningar sem koma fyrir í því efni sem þau birta á heimasíðu sinni sem skilar sér í því að 

síðan lendir ofarlega á þeim lista sem leitarvélin birtir (DeMers, 2014). 

 Með tilkomu samfélagsmiðla hefur skapast gríðarlegt sóknarfæri fyrir fyrirtæki til þess að 

auglýsa sig og auka sýnileika á firmamerki sínu og vörumerkjum. Þessir miðlar hafa auðveldað 

neytendum að deila sín á milli alls upplýsingum (White, 2012). Samfélagsmiðlar á borð við Facebook 

og Twitter er kjörinn vettvangur fyrir fyrirtæki til að sækja á og auka vitund neytenda. Þar geta 

viðskiptavinir líkað fyrirtækjasíðuna og deilt henni með vinum sínum, þetta gerir það að verkum að 

firmamerkið dreifst víðar (Csiszar, án dags.). Slík dreifing efnis á milli notenda samfélagsmiðla hefur 

það í för með sér að skapast hefur einn sterkasti vettvangur munnmælasagna (e.word of mouth) sem 

fyrir finnst (Wyner, 2014). Hefðbundin auglýsingaleið er enn mjög sterk leið til að koma fyrirtæki og 
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starfsemi þess á framfæri. Hefðbundnir auglýsingamiðlar eru m.a. dagblöð og tímarit, 

auglýsingaskilti, útvarp og sjónvarp (Lauren, án dags.). Með hnitmiðuðum og frumlegum 

auglýsingum geta fyrirtæki náð að grípa neytendur innan þeirra markhóps og myndað við þá tengsl. 

Í gegnum tíðina hafa ýmis fyrirtæki náð að stimpla sig vel inn hjá neytendum með því að styrkja 

opinbera viðburði sem höfðar til þeirra markhóps. Slíkir viðburðir geta einnig orðið til þess að farsæl 

viðskiptabönd skapast við önnur fyrirtæki eða stofnanir (Csiszar, án dags.). 
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6. Spurningakönnun 

Eins og áður kom fram var könnun þessi opin frá 11. október árið 2016 til 03. nóvember sama árs. 

Tekin voru 30 íslensk fyrirtæki sem starfa á mörgum mismunandi mörkuðum. Um er að ræða 

rekstaraðila sem starfa í afþreyingariðnaðinum, á fjármálamarkaði, ferðaþjónustu, matvælum, 

menntamálum og svo mætti lengi telja. Allar niðurstöður könnunarinnar má finna í fylgiskjölum 

greinagerðarinnar. Í skýrslunni verður farið yfir valin fyrirtæki sem neytendur þekkja hvað best útfrá 

firmamerki þeirra, þ.e. Icelandair, Strætó og Krónan. Einnig er fjallað um þau fyrirtæki sem komu 

hvað verst út úr könnuninni hvað varðar þekkingu neytenda á firmamerkjum þeirra. 

 Þátttakendur könnunarinnar voru 344 talsins. 

Lagðar voru fram þrjár lýðfræðilegar spurningar til að 

greina aldur, búsetu og menntun. Hugsanlegt er að 

slíkar breytur gæti haft áhrif á vitund neytenda á 

einhverjum fyrirtækjum. Ýtarlegra verður farið í að 

greina þær breytur seinna í þessum kafla. 

Þátttakendur könnunarinnar eru á sex mismunandi aldursbilum (sjá töflu 1). Flestir eru á aldrinum 

26-35 ára (32,27%) og svo 36-45 ára (28,78%), tæp 7% kusu að svara ekki þeirri spurningu. 

 Flestir hafa búsetu á höfuðborgarsvæðinu eða 

um 59.88%, næst flestir eru búsettir á Vesturlandi eða 

um 16%. Búseta 24,13% þátttakenda dreifist nokkuð 

jafnt yfir aðra landshluta sem og utan landssteinana 

(sjá töflu 2). Um 9% kusu að gefa ekki upp búsetu sína.  

Gefnir voru sex mismunandi svarmöguleika er 

sneru að menntun þátttakenda, en þeir eru 

grunnskólapróf, stúdentspróf eða sambærilegt, iðnmenntun, háskólamenntun, háskólamenntun á 

framhaldsstigi og svo annað. Flestir eru með háskólamenntun eða 31,69%, stúdentspróf eða 

sambærilegt kemur þar á eftir eða 29,64% aðspurðra. Um 7% kusu að svara ekki spurningunni um 

menntun (sjá töflu 3). 

Tafla 1: Aldursskipting þátttakenda 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 

Tafla 2: Búsetuskipting þátttakenda 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 



 

 

25 

Könnun þessi sýnir að neytendur á Íslandi bera 

mesta þekkingu til fyrirtækja sem eru með langa 

rekstrarsögu og með sterka ímynd. Fyrir utan þau þrjú 

fyrirtæki sem nefnd eru hér að ofan sem neytendur 

þekkja hvað best má að auki nefna Bónus, 

Landsbankann, Íslandsbanka, 10-11 og Arion banka 

sem einnig eru vel þekkt af neytendum. Allt eru þetta fyrirtæki sem neytendur eru í miklum 

samskiptum við. Um er að ræða fyrirtæki sem sjá neytendum fyrir matvörum sínum og veita þeim 

þá fjárhagslegu þjónustu sem þeir reiða á. 

 

6.1. Hvaða fyrirtæki koma best út? 

Alls voru 30 firmamerki sett í könnun þessa. Eins og gefur að skilja þekkja neytendur merkin misvel. 

Í komandi kafla verður skoðað þau þrjú fyrirtæki sem komu hvað best úr könnuninni hvað varðar 

þekkingu neytenda á firmamerki þeirra. Icelandair, Strætó og Krónan eru þau fyrirtæki sem 

neytendur þekktu í flestum tilfellum en þátttakendur báru kennsl á firmamerki þeirra í 95 – 96% 

tilfella. Í öllum þrem tilfellum er um að ræða rótgróin fyrirtæki sem stór hluti landsmanna stundar 

viðskipti við að einhverju leyti eða hefur gert það áður fyrr. Það sem þessi fyrirtæki eiga einnig 

sameiginlegt er hversu virk þau eru í markaðsstarfi sínu. Firmamerki þessara fyrirtækja er því oftar 

en ekki fyrir framan nef neytenda. Krónan er virk í prentauglýsingum og með birtingar vikulega sem 

og ljósvakamiðlum. Icelandair eru virkir í útsendingu tilboða í formi tölvupósts og eru einnig reglulega 

með auglýsingar í sjónvarpi. Strætó er meira sýnilegir á götum borgarinnar þar sem gríðarlegur fjöldi 

vagna keyra um borgina frá morgni til kvölds (ákveðin auglýsing útaf fyrir sig) og eru því mjög 

sjáanlegir fyrir ökumenn. 

 

Icelandair eða Flugleiðir eins og það heitir á íslensku var stofnað á Akureyri 

árið 1937 undir nafninu Flugfélag Akureyrar (Icelandair, án dags.a). Í dag er 

fyrirtækið stærsta flugfélag landsins og sérhæfir sig í flugleiðum á milli 

Norður-Ameríku og meginlands Evrópu (Icelandair, án dags.b). Firmamerki Icelandair einkennist af 

nafni fyrirtækisins í bláum hástöfum vinstra megin við flugvélarstél sem ber merki er lítur nokkuð út 

eins og gullið F. Það tákn hefur verið eitt af einkennum fyrirtækisins í áraraðir (sjá mynd 13). 

6.1.1. Icelandair 

Mynd 13: Firmamerki Icelandair 
Heimild: Icelandair.is 

Tafla 3: Menntastig þátttakenda 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 
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 Icelandair kom einna best úr þessari könnun hvað varðar vitund og þekkingu neytenda á þeim 

fyrirtækjum sem voru sett fram. Niðurstöðurnar benda til þess að gríðarlega stór hluti landsmanna 

eldri en 18 ára þekki firmamerki Icelandair þó svo að búið sé að klippa nafnið úr myndmerkinu. Af 

344 þátttakendum gátu 96,22% borið kennsl á merkið. Af þeim 13 einstaklingum sem gáfu rangt svar 

voru sjö sem slepptu að svara en sex þeirra gáfu einfaldlega upp rangt fyrirtæki. Þrátt fyrir röng svör 

hjá þeim sex aðilum, voru þeir þó á réttri leið og tengdu merkið sem gefið var upp við flugfélag. 

Nokkuð auðvelt getur verið að geta sér til hverskonar fyrirtæki sé verið að spyrja um í könnuninni 

sökum áður nefnds stéls í merki Icelandair. Þau sex röngu svör sem komu vísuðu öll til Íslandsflugs 

eða Flugfélag Íslands. 

6.1.1.1. Lýðfræðilegar breytur gagnvart Icelandair 

Lýðfræðilegar breytur geta haft mismunandi áhrif á alls kyns hluti og er vitund neytenda eitt af þeim, 

hvort sem um ræðir þekkingu á fyrirtæki, vörumerki eða staka vörum. Af því tilefni er vert að kanna 

hvort þekking neytenda á Icelandair sé háð einhverjum af þeim breytum sem lagðar voru fyrir í 

könnuninni. 

 Ef tekið er tillit til aldurs aðspurðra er lítill munur á þekkingu aldurshópa. Eins á sjá má á töflu 

fjögur þá eru allir uppgefnir aldurshópar með 97,3-100% rétt svör. Í töflunni sjáum við að 

fjölmennustu aldurshóparnir eru 26-35 ára og 36-45 ára, báðir þessir flokkar eru að svara yfir 98% 

rétt í þessu tilviki. Eini flokkurinn sem sker sig 

úr er sá hópur sem kaus að gefa ekki upp 

aldur, aðeins 62,5% þeirra þekktu firmamerki 

Icelandair. Í þeim hóp sem setti sig ekki í 

aldurshóp eru aðeins níu þeirra með rangt 

svar. Ef þeim röngu svörum yrði deilt jafnt 

niður á hin aldursbilin myndi það ekki hafa 

afgerandi áhrif á hlutfall réttra svara.  

 Ef menntun aðspurðra er skoðuð í sama 

samhengi, fáum við svipaðar niðurstöður 

eins og áður. Á töflu 5 sjáum við hvernig 

menntun þátttakenda skiptist niður. Flestir 

hafa lokið háskólamenntun eða um 31,69%, 

þar á eftir höfum við einstaklinga með 

Tafla 4: Aldursskipting réttra svara Icelandair 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 

Tafla 5: Rétt svör eftir menntastigi Icelandair 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 
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stúdentspróf eða sambærilega prófgráðu en 20,64% þátttakenda eru í þeim hóp. Líkt og í töflu 4, 

sjáum við mjög svipað hlutfall réttra svara, frá 97,06 – 100%. Eins og áður er eini flokkurinn sem sker 

sig úr, sá sem ekki tilgreindi menntun sína. Í þeim hóp eru 25 einstaklingar þar sem 15 þeirra þekkja 

merki Icelandair eða 60%. Þó svo að aðeins ríflega helmingur þeirra þekki merkið, er aðeins um 10 

einstaklinga að ræða og því er hægt að gera ráð fyrir að þeir hafi ekki áhrif á hlutfall réttra svara 

innan annarra hópa myndu þeir deilast jafnt. 

 Að lokum var skoðað hvort búseta gæti haft áhrif á þekkingu neytenda á firmamerki 

Icelandair. Á töflu sex sjáum við að meiri en 

helmingur aðspurðra er búsettur á 

höfuðborgarsvæðinu eða um 59,88%, þar á 

eftir er Vesturland með 15,99% þátttakenda. 

Þegar í þessa töflu er rýnt í takt við hinar 

töflurnar (aldur og menntun), sjáum við að 

vitund neytenda á merki Icelandair er slík að 

lýðfræðilegar breytur hafa engin áhrif á hversu vel neytendur þekkja til fyrirtækisins. Hér eru allir 

hópar að svara tæplega 90-100% rétt, aftur á móti er það enn sá hópur sem gefur ekki upp slíkar 

upplýsingar sem er neðst á lista yfir hlutfallslegan fjölda réttra svara eða 67,74%. Hér í þessu tilviki 

er sá hópur þriðji stærsti hópurinn, þrátt fyrir það hefur fjöldi rangra svara hér lítið sem engin áhrif 

á heildina. 

 

 

Fyrirtækið var stofnað 1. Júlí árið 2001 við sameiningu SVR (Strætisvagna 

Reykjavíkur) og AV (Almennings vagnar). SVR hf. hafði þó verið starfrækt frá árinu 

1931 en seldi Reykjavíkurborg reksturinn árið 1944. Í dag er fyrirtækið með 

skipulagðar samgönguleiðir í Reykjavík, Garðabæ, Seltjarnarnesi, Mosfellsbæ og 

annarsstaðar á stórhöfuðborgarsvæðinu (Strætó, án dags.). Firmamerki Strætó 

hefur verið það sama frá árinu 2001 þar sem gulu „S“ er komið fyrir í miðjum 

rauðum hring og nafn þess eða vefslóð fyrir neðan (sjá mynd 14). Þó hafa stundum komið 

mismunandi útfærslur á því með því að setja gulan eða bláan lit fyrir aftan rauða hringinn. 

 Strætó kemur mjög vel út úr könnuninni þar sem 96,22% þátttakenda þekkja firmamerki 

þeirra eftir að nafnið er fjarlægt úr því en það er jafnhátt hlutfall og hjá Icelandair. Þekking 

landsmanna á merki Strætó er mjög sterk eins og hlutfall réttra svara gefur til kynna. Hvergi kom 

6.1.2. Strætó 

Mynd 14: Firmamerki Strætó 
Heimild: Tekið af straeto.is 

Tafla 6: Búsetuskipting réttra svara Icelandair 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 
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fyrir að rangt svar var gefið, þ.e. rangt nafn gefið upp í könnuninni, heldur kusu þeir sem ekki vissu 

svarið að sleppa spurningunni frekar en að giska á fyrirtæki. Ef tekin yrðu út þau svör sem voru auð 

væri 100% rétt svörun á firmamerki Strætó en þar sem skýrsluhöfundur gefur rangt fyrir slíkt svar 

stendur þekking neytenda jöfn þeirri vitund sem borin er til Icelandair. 

6.1.2.1. Lýðfræðilegar breytur gagnvart Strætó 

Fyrirfram er hægt að hugsa sér að lýðfræðileg breyta á borð við búsetu gæti spilað inn í vitund 

neytenda á Strætó þar sem þeir eru mestmegnis starfandi á stór-höfuðborgarsvæðinu. Þegar hlutfall 

réttra svara er jafn hátt og í tilfelli Strætó og Icelandair er hægt að segja fyrirfram með nokkurri vissu 

að lýðfræðilegar breytur spila ekkert hlutverk og hafa engin áhrif á vitund neytenda hvað varðar 

aldur, búsetu eða menntun. 

 Þegar kemur að aldursskiptingu, 

sjáum við (tafla 7) að lítill munur er á hlutfalli 

réttra svara milli aldurshópa. Allir 

aldurshópar eru að svara rétt í 94-100% 

tilfella. Fróðlegt er að sjá að fjölmennasti 

aldurshópurinn 25-36 ára (111 manns) er 

með 100% rétta svörun. Eins og í tilfelli 

Icelandair þá er það hópurinn sem ekki gefur upp aldur sem er með hlutfallslega slökustu svörunina 

eða 70,83%. Vert er að taka fram að af þeim 13 röngu svörum sem bárust varðandi Strætó eru sjö af 

þeim í hóp þeirra sem ekki gefa upp aldur. 

 Búseta þátttakenda er sú breyta sem skýrsluhöfundur bjóst sem mest við að spilaði hlutverk 

hvað varðar vitund neytenda á firmamerki Strætó, þar sem fyrirtækið ekur hvað mest um Reykjavík 

en þó einnig á milli höfuðborgarinnar og 

annarra bæja á landsbyggðinni. Á töflu átta 

sést að þátttakendur á höfuðborgarsvæðinu 

eru með lægsta hlutfall réttra svara á 

landsvísu. Allir aðrir á landsbyggðinni þekkja 

merki Strætó og er því 100% rétt svörun í 

öllum uppgefnum búsetuflokkum sem eru 

utan að landi. Við sjáum einnig endurtekningu frá öðrum töflum þar sem þátttakendur sem ekki gefa 

upp búsetu eru með sísta hlutfall réttra svara af öllum hópum. 

Tafla 7: Aldursskipting réttra svara Strætó 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 

Tafla 8: Búsetuskipting réttra svara Strætó 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 
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 Eins og vænta má og sést hefur áður 

með fyrirtæki sem neytendur þekkja svona vel 

þá hefur menntun lítið að segja til um hversu 

vel þátttakendur þekkja merkið. Tafla níu sýnir 

nánast sömu mynd og aðrar töflur fram að 

þessu. Þeir sem gefa upp menntun sína eru að 

svara með 91-100% nákvæmni. Ef bornar eru 

saman niðurstöður Icelandair og Strætó má sjá að þær eru nánast eins. Þar af leiðandi er óhætt að 

halda fram að þessi tvö fyrirtæki gætu breytt firmamerkjum sínum á þann hátt að nöfn fyrirtækjanna 

verði fjarlægð úr þeim og eftir stæði aðeins tákn þeirra. Af niðurstöðunum að dæma myndi það ekki 

hafa áhrif á vitund neytenda á fyrirtækjunum. 

 

 

Lágvöruverslunarkeðjan Krónan er starfrækt um allt land. Í heildina 

eru 17 verslanir á landsvísu en flestar þeirra á stór-

höfuðborgarsvæðinu. Þar fyrir utan eru verslanir staðsettar á 

Reykjanesi, Selfossi, Reyðafirði og Vestmannaeyjum. Krónan er helsti samkeppnisaðili Bónus en 

aðgreinir sig frá þeim með því að vera með eingöngu vegg kæla, grænmetisborðin á miðju 

verslunargólfi sem og kjötborð í hverri verslun (Krónan, án dags.a). 

 Firmamerki Krónunnar (sjá mynd 15) ber nafn fyrirtækisins þar sem „Ó“ er í formi 

teiknimyndar krónupenings. Myndmerki fyrirtækisins kom vel úr könnuninni þar sem 95,35% 

aðspurðra þekkja merkið þeirra án nafnsins. Af þeim 16 þátttakendum sem svöruðu rangt voru 

nokkrir sem fóru með rangt mál og vildu meina að krónu kallinn væri hluti af firmamerki Bónus. 

Önnur röng svör einkenndust þó að mestu af auðum svörum. 

6.1.3.1. Lýðfræðilegar breytur gangvart Krónunni 

Áður en rýnt er í svarhlutfall varðandi firmamerki Krónunnar er hægt að gefa sér ákveðna hugmynd 

um hvaða lýðfræðilegu breytur gætu haft áhrif á vitund neytenda gagnvart merki þeirra. Hér er hægt 

að færa rök fyrir að jafnt gæti verið í aldursflokkunum þar sem allir aldurshóparnir þurfa að kaupa 

inn mat og ættu því að vera vel kunnugir næst stærstu lágvöruverslunarkeðju landsins. Það sama 

mætti ætla um búsetu, þar sem fyrirtækið er með útibú um land allt. 

6.1.3. Krónan 

Mynd 15: Firmamerki Krónunnar 
Heimild: Tekið af kronan.is 

Tafla 9: Rétt svör eftir menntastigi Strætó 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 
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Aldursskipting réttra svara á merki 

Krónunnar má sjá á töflu 10. Hér er örlítil 

breyting frá aldurstöflum Icelandair og 

Strætó. Hér fer hlutfall réttra svara niður í 

80% hjá 56-65 ára en hæst er áfram 100%. 

Áfram er sá hópur sem ekki gefur upp 

lýðfræðilegar upplýsingar með lægst hlutfall 

eða 70,83% rétt svör. 

 Búseta þátttakenda virðist ekki hafa nein áhrif á vitund neytenda á firmamerki Krónunnar. 

Tafla 11 sýnir að fyrirtækið er vel þekkt meðal Íslendinga um land allt sem og erlendis. Búsetuskipting 

innan landssteinanna sýnir að 96,12-100% landsmanna þekkja firmamerki Krónunnar og 93% þeirra 

sem búa erlendis báru kennsl á það (þó er 

ekki vitað hversu lengi þessir einstaklingar 

hafa búið erlendis). Þeir sem ekki gáfu upp 

búsetu svöruðu í 77,42% tilfella rétt. 

 Eins og búast má við þegar hlutfall 

réttra svara er jafnhátt og í tilfelli Krónunnar 

þá hafa lýðfræðilegar breytur lítil sem engin 

áhrif á hversu vel neytendur þekkja til 

firmamerkis þess. Á töflu 12 sjáum við 

hvernig svörun var í tilfelli Krónunnar. Þeir 

þátttakendur sem gáfu upp menntastig 

þekktu firmamerki Krónunnar í 97-100% 

tilvika. Þeir einstaklingar sem gáfu upp 

„Annað“ sem menntun svöruðu rétt í 91% 

tilvika á meðan þeir sem ekki gefa upp þær upplýsingar eru með 72% rétt svarhlutfall. 

 

6.2. Hvaða fyrirtæki koma verst út? 

Þó svo að þau fyrirtæki sem komu hvað best úr könnuninni út frá þekkingu neytenda á myndmerki 

þeirra séu öll frekar rótgróin er það ekki samasem merki fyrir vitund viðskiptavina. Þau fyrirtæki sem 

eru aftarlega á merinni í þessari könnun eru flest með langa sögu í viðskiptalífinu og hafa starfað við 

Tafla 10: Aldursskipting réttra svara Krónan 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 

Tafla 11: Búsetuskipting réttra svara Krónan 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 

Tafla 12: Rétt svör eftir menntastigi Krónan 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 
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góðan orðstír. Af þeim fyrirtækjum sem þátttakendur þekktu sem minnst má nefna Háskólann á 

Akureyri, Háskólann á Bifröst, Innnes, Brimborg, Manhattan Marketing og iStore. Hér í næstu köflum 

verða skoðuð sérstaklega þrjú af þessum fyrirtækjum og farið yfir þeirra niðurstöður í könnuninni. 

 

 

Árið 1987 var Innnes stofnað. Síðan þá hefur það verið leiðandi í 

matvælainnflutningi og rekur í dag dreifistöð fyrir innflutt matvæli hvort sem um 

er að ræða kælivöru/frostvöru eða venjulega hilluvöru. Fyrirtækið sér ýmsum 

verslunum og veitingastöðum fyrir hráefni sem og drykkjarvörum en Innnes 

býður einnig uppá breitt úrval af kaffi- og vatnsvélum sem finna má á mörgum 

vinnustöðum landsins (Innnes, án dags.a). Fyrirtækið býr yfir breiðu vörumerkjasafni og er með 

umboð fyrir mörg merki sem finna má á flestum heimilum landsins. Innnes er með umboð fyrir 

vörumerki eins og Bassets, Blue Dragon, Cadbury, Capri-Sonne, Chicago Town, Extra, Filippo Berio, 

Maarud, Hunts og svo lengi mætti telja. 

 Fyrirtækið uppfærði firmamerki sitt árið 2014 (sjá mynd 16) með því hugarfari að nýtt merki 

myndi endurspegla og kynna starfsemi fyrirtækisins (Innnes, án dags.b). Nýja merkið þykir nokkuð 

klókt og stílhreint. Um einfaldar þykkar rauðar línur er um að ræða sem saman gefa myndina af hníf, 

skeið og gaffli. Þrátt fyrir vandað nýtt firmamerki er það lítið þekkt meðal þátttakenda 

könnunarinnar. Aðeins 29,07% aðspurðra þekktu merkið sem er með því lægsta í þessari könnun. 

Flestir þeir sem svöruðu rangt tengdu merkið þó við fyrirtæki í matvæla iðnaðinum, einnig voru 

heildsölur í líkum rekstri gefnar upp og í sumum tilfellum veitingastaðir. Þátttakendur tengdu 

firmamerkið við fyrirtæki eins og t.d. Grænn kostur, Múlakaffi, Aktu taktu og Aðföng. Vert er að velta 

því fyrir sér hvort þekking neytenda mælist svo lágt eins og raun ber vitni vegna þess hversu nýtt 

firmamerkið er enn í dag. 

6.2.1.1. Lýðfræðilegar breytur gagnvart Innnes 

Eins og við sáum í tilfellum Icelandair, Strætó og Krónunnar þá hafa þær lýðfræðilegu breytur sem 

settar voru fram mjög lítil áhrif á fyrirtæki sem mælast með svo háa vitund meðal neytenda. Í tilfelli 

Innnes erum við að skoða rótgróinn heildsala sem selur vörur sínar um land allt og til allskyns 

fyrirtækja. Vörumerkjasafn Innnes er vel í stakk búið og getur því höfðað til margra mismunandi 

markhópa. 

6.2.1. Innnes  

Mynd 16: Firmamerki Innnes 
Heimild: Tekið af innnes.is 
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  Þrír yngstu aldurshóparnir voru með 

besta hlutfall réttra svara, allt frá 30,56 – 

39,94%. Hlutfall réttra svara hjá 

þátttakendum eldri en 46 ára minnkar frekar 

skart. Aldurshópurinn 46-55 ára þekkir 

firmamerkið aðeins í 21,6% tilvika, næsti 

hópur fyrir ofan svarar rétt í 5% tilvika og 

elsti hópurinn er með ekkert rétt svar. Alls 

voru 24 þátttakendur sem ekki gáfu upp 

aldur og 12,5% þeirra þekkti myndmerkið 

(sjá töflu 13). 

 Skýrsluhöfundur lagði í efa að búseta 

gæti haft áhrif á þekkingu neytenda á 

fyrirtæki líkt og Innnes vegna stærðar 

vörumerkjasafns og þann fjölda verslana á 

landsvísu sem fyrirtækið þjónar. Þekking á firmamerki Innnes mælist hvað hæst á Suðurlandi (50%), 

á höfuðborgarsvæðinu (35,92) og Reykjanesi (33,33%). Aðeins einn þátttakandi sem búsettur er 

erlendis þekkti merkið og 12,9% þeirra sem ekki gáfu upp búsetu. 

 Þær lýðfræðilegu breytur sem við 

höfum skoðað hingað til með Innnes í huga 

hafa verið ójafnar milli landsvæða og 

aldurshópa. Dreifingin er þó öllu jafnari þegar 

skoðað er menntastig þeirra þátttakenda sem 

þekktu myndmerkið og því erfitt að halda 

fram að menntun spili hlutverk í því hversu vel 

neytendur þekkja til merkisins. Aðeins munar átta prósentustigum á efsta og neðsta hópi þeirra sem 

tilgreindu menntun sína, allt frá 28,13 – 36,36% svöruðu rétt. Þeir þátttakendur sem ekki gáfu upp 

menntun sína þekktu aftur á móti merki Innnes í aðeins 12% tilvika. 

Miðað við niðurstöður könnunarinnar er Innnes ekki í þeirri stöðu að breyta firmamerki sínu 

á þann hátt að myndmerki eitt og sér sé tákn fyrirtækisins. Þekking neytenda á merkinu er einfaldlega 

ekki það mikil og slík breyting að svo stöddu gæti komið í veg fyrir að sú þekking aukist. Um er að 

ræða mjög nýtt firmamerki, gæti það hugsanlega verið skýring fyrir hversu neðarlega Innnes lendir í 

Tafla 13: Aldursskipting réttra svara Innnes 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 

Tafla 14: Búsetuskipting réttra svara Innnes 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 

Tafla 15: Rétt svör eftir menntastigi Innnes 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 
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könnuninni. Fróðlegt væri þó að kanna hvernig þekking neytenda verður eftir nokkur ár þegar reynsla 

er komin á merkið. Sú staða gæti myndast að merki Innnes yrði það sterkt að það gæti staðið eitt og 

sér án stuðnings frá nafni fyrirtækisins.  

 

Fyrirtækið má rekja aftur til ársins 1964 og hefur því verið starfandi í 

bifreiðaiðnaðinum í yfir 50 ár. Höfuðstöðvar Brimborgar er á Bíldshöfða í 

Reykjavík sem er jafnframt þeirra aðal söluútibú. Fyrirtækið starfrækir 

einnig verkstæði í sama húsi og er einnig með bílasölu á Tryggvabraut á 

Akureyri. Brimborg er umboðsaðili á Íslandi fyrir bílaframleiðendur á borð við Volvo, Ford, Lincoln 

Mazda, Citroen og Peugeot. Þessar bílategundir hafa verið á vegum þjóðarinnar í fjölda ára og ættu 

því að vera landsmönnum kunnugar (Brimborg ehf, án dags.). 

 Firmamerki Brimborgar einkennist af nafni þess með grafískri vinnslu fyrir ofan „i“ þess. Ofan 

við bókstafinn er grænn sveipur sem myndar ¾ af hring og innan hans er punkturinn yfir „i“ (sjá mynd 

17). Ef nafnið er fjarlægt úr merkinu stendur fátt eftir sem auðkennir eðli fyrirtækisins og gæti því 

reynst neytendum erfitt að tengjast fyrirtækinu. Aðeins 17,15% þátttakenda könnunarinnar þekktu 

merki Brimborgar eftir að nafnið hafði verið fjarlægt. Nokkrir aðspurðir töldu merkið vera 

einhverskonar auga og tengdu það því við gleraugnaverslanir á borð við Augað, Augnsýn og Ég sé, 

einnig var firmamerkið bendlað við fáeinar bókaútgáfur eins og t.d. Forlagið. 

6.2.2.1. Lýðfræðilegar breytur gagnvart Brimborg 

Eins og áður hefur komið fram er Brimborg með rekstur í Reykjavík og Akureyri og ætti samkvæmt 

því vera með bestu svörunina á þeim stöðum, þ.e.a.s. ef búseta hefur áhrif á vitund neytenda í tilfelli 

Brimborgar. Miðað við eðli fyrirtækisins er líklegt að eldri aldursflokkarnir þekki betur til merkisins 

heldur en yngri kynslóðir þar sem þeir eru 

hugsanlega sjóaðri í bifreiðakaupum. 

 Könnunin leiddi í ljós að yngsti 

aldurhópurinn er með hæsta hlutfall réttra 

svara eða um 27,78% (sjá töflu 16) en 

þekkingin á firmamerkinu fer lækkandi eftir 

því sem aldursflokkarnir hækka. 

Þátttakendur á bilinu 26-35 ára þekkja merkið í 25,23% tilvika og 36-45 ára 20,2% tilvika. Aðeins einn 

aðspurðra 46 ára og eldri þekkti merkið, þar meðtalinn er sá hópur sem ekki gaf upp aldur. Hér er 

6.2.2. Brimborg 

Mynd 17: Firmamerki Brimborgar 
Heimild: brimborg.is 

Tafla 16: Aldurshlutfall réttra svara Brimborg 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 



 

 

34 

hægt að færa rök fyrir því að aldur hefur áhrif á þekkingu neytenda þegar kemur að firmamerki 

Brimborgar. 

 Hlutfall réttra svara dreifist þó örlítið betur þegar búseta aðspurðra er skoðuð. Aðeins 

þátttakendur á Suðurlandi svöruðu rangt i öllum tilfellum. Vesturlandið var með bestu svörunina af 

öllum búsetuflokkum eða 25,45% rétt svör (sjá töflu 17). Íbúar á höfuðborgarsvæðinu koma þar á 

eftir með 17,48% hlutfall réttra svara og 

skammt undan eru hópurinn sem ekki gaf 

upp búsetu með 16,13% rétt svör. Dreifingin 

milli hinna flokkanna er frekar jöfn, allt frá 

6,67 – 10% hlutfall réttra svara. Fróðlegt er 

að sjá Vesturland með hæsta hlutfallið þar 

sem Brimborg er ekki með söluútibú á þeim 

landshluta. Vert er að velta fyrir sér hvað 

það er sem veldur betri þekkingu á Brimborg á landshluta sem fyrirtækið starfar ekki á heldur en á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem höfuðstöðvar fyrirtækisins eru. 

 Hlutfall réttra svara dreifist mjög 

jafnt á milli fjögurra menntahópa (sjá töflu 

18). Í hópi þeirra sem ekki gáfu upp 

menntun var enginn með rétt svar. 

Þátttakendur sem eru með grunnskólapróf 

og þeir sem merktu við menntun sína sem 

„annað“ voru þar á eftir með lægsta hlutfall 

réttra svara 6,25 – 9%. Hæsta hlutfall kemur frá hópi þeirra sem bera stúdents próf eða sambærilegt 

og þekktu firmamerki Brimborgar í 23,84% tilvika. Hópur þeirra sem eru með háskólamenntun á 

framhaldsstigi svöruðu rétt í 22,58% tilvika og þar á eftir koma iðnmenntaðir með rétt svör í 20,59% 

tilfellum. 

 Miðað við niðurstöður Brimborgar í könnuninni er frekar ólíklegt að árangursríkt væri fyrir 

Brimborg að fella nafnið úr firmamerki sínu. Aðeins 17,15% þekkja merkið án nafns fyrirtækisins og 

því yrði breyting á því eflaust gríðarlega kostnaðarsöm. Brimborg yrði knúið til að leggja gríðarlegt 

fjármagn í herferð til að kynna nýtt og uppfært merki hvort sem það yrði hannað uppá nýtt eða 

eingöngu nafnið fellt út. Miðað við forsendur könnunarinnar er Brimborg ekki meðal íslenskra 

fyrirtækja sem geta breytt merki sínu á þennan hátt. 

Tafla 17: Búsetuskipting réttra svara Brimborg 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 

Tafla 18: Rétt svör eftir menntastigi Brimborg 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 
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Staðsetning fyrirtækisins er í Kringlunni og sérhæfir verslunin sig í sölu á 

Apple tengdum varning. Um er að ræða iPhone, iPad spjaldtölvur, DJI dróna, 

Mac borð- og fartölvur og Apple TV svo eitthvað sé nefnt. iStore er ekki 

stærsti söluaðili Íslands í Apple vörum en aðgreinir sig á markaði með því að leggja mikið kapp á 

ráðgjöf og þjónustu. Til að mynda býður iStore öllum viðskiptavinum sem koma með tæki í 

ábyrgðarviðgerð lánstæki að kostnaðarlausu á meðan viðgerð stendur (iStore, án dags.a). Verslunin 

hefur einnig lagt mikið uppúr því að gefa tilbaka til samfélagsins og þá helst til fatlaðra og veikra 

barna. Verslunin heldur úti sjóð sem gengur undir nafninu iBörn. Markmið þessa sjóðs er að gefa 

fötluðum og hreyfihömluðum börnum iPad spjaldtölvur sem auðveldar þeim tjáningu og önnur 

samskipti. Hingað til hafa yfir 50 börn hlotið slíka gjöf frá iStore (iStore, án dags. b).  

 Merki iStore, auk nafnsins, auðkennist af rauðum kassa með tákn staðsett inn í kassanum. 

Áætla má að þetta tákn sé lauf af epli. Við hlið kassans er svo nafn verslunarinnar (sjá mynd 18). 

Firmamerki iStore kom einna verst úr könnuninni. Aðeins 2,03% þátttakenda þekktu merki 

verslunarinnar. Meirihluti þátttakenda sleppti því að svara spurningunni um firmamerki iStore eða 

um 56%. Fjöldi aðspurðra vildu þó tengja merkið við einhverskonar heilsuvörur og komu ágiskanir á 

borð við Heilsuhúsið og Lyf og heilsa. Einnig voru einhverjir sem töldu að um blómaverslun væri að 

ræða. Líkt og með Innnes er ekki ýkja langt síðan iStore breytti firmamerki sínu. Hugsanlegt er að sú 

breyting hafi áhrif á slæma útkomu þess í könnuninni. Áhugavert væri að sjá hvernig eldra 

myndmerki verslunarinnar hefði komið út í téðri könnun. 

6.2.3.1. Lýðfræðilegar breytur gagnvart iStore 

Fyrirfram var skýrsluhöfundur búinn að gera sér ákveðnar hugmyndir um, að breyta eins og búseta 

myndi spila eitthvað inn í vitund neytenda á iStore, þar sem fyrirtækið er einungis starfrækt í 

Reykjavík og með aðsetur í Kringlunni þar sem þorri borgarbúa gera ferð sína í mánuði hverjum. Aftur 

á móti koma niðurstöður iStore höfundi mikið á óvart. Í tilfellum þeirra fyrirtækja sem komu hvað 

best út úr könnuninni var erfitt að halda því fram að lýðfræðilegar breytur hafi áhrif á vitund 

neytenda þar sem yfir 90% þeirra þekkja merkin. Svipaða sögu má segja af iStore, þar sem gríðarlega 

fáir þátttakendur þekktu merkið er að sama skapi erfitt að greina áhrif lýðfræðilegra breyta á hversu 

vel neytendur þekkja merkið. 

6.2.3. iStore 

Mynd 18: Firmamerki iStore 
Heimild: Tekið af istore.is 
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 Einungis þeir sem eru á aldursbilinu 

26-35 ára (2,7%) og 36-45 ára (3,03%) 

þekkja merkið (sjá töflu 19). Einn 

þátttakandi af þeim sem ekki tilgreindu 

aldur svaraði rétt sem samsvarar 4% af 

heildarfjölda þeirra hóps. Allir aðrir 

aldurshópar þekktu ekki merkið. 

 Hlutfall réttra svara dreifðist aðeins 

á þrjá búsetuhópa. Af þeim sem svöruðu 

rétt koma 43% réttra svara frá 

höfuðborgarsvæðinu, 43% frá þeim sem 

ekki gáfu upp búsetu og 14% réttra svara 

koma frá Vesturlandi. Eins og sést á töflu 20 

var aðeins 1,46% þátttakenda frá 

höfuðborgarsvæðinu sem gátu borið 

kennsl á firmamerki iStore. Tæp 2% aðspurðra frá Vesturlandi svaraði rétt sem og 9,68% þeirra sem 

ekki gáfu upp búsetu. 

 Af réttum svörum komu tæp 43% frá þeim sem hafa háskólamenntun á framhaldsstigi, 

28,57% frá þátttakendum með stúdentspróf eða sambærilegt. Háskólamenntaðir og þeir sem ekki 

svöruðu til um menntun eru hvor um sig með 14% réttra svara. Samt sem áður, vegna lágrar 

þekkingar á merki iStore, þekktu þeir sem 

hafa háskólamenntun á framhaldsstigi 

merkið ekki nema í 4,84% tilvika (sjá töflu 

21). Þeir sem kusu að gefa ekki upp menntun 

sína þekktu firmamerkið í 4% tilfella. Þar á 

eftir koma stúdentsmenntaðir, aðeins 2,82% 

þeirra gátu borið kennsl á myndmerkið. 

 Vegna dræmrar niðurstöðu iStore í þessari könnun er hægt að færa rök fyrir því að fyrirtækið 

sé ekki í stöðu til að breyta firmamerki sínu á þann hátt að nafnið falli út. Vitund neytenda á tákni 

fyrirtækisins er einfaldlega ekki nógu sterk. Færi verslunin út í þá framkvæmd er hætta á að merki 

þeirra missi marks og neytendur ná því ekki að tengjast fyrirtækinu og ímynd þess. Líkt og Brimborg 

þyrfti iStore að fara í stóra herferð til að kynna slíka uppfærslu á myndmerki sínu til að vekja upp 

Tafla 19: Aldursskipting réttra svara iStore 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 

Tafla 20: Búsetuskipting réttra svara iStore 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 

Tafla 21: Rétt svör eftir menntastigi iStore 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 
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vitund á nýju merki. Fyrir minna fyrirtæki líkt þessu gæti það verið varasamt og jafnvel vafamál hvort 

slíkar framkvæmdir myndu borga sig. 

6.3. Fyrirtæki sem lýðfræðilegar breytur hafa áhrif á 

Eins og sést í umfjöllun um Icelandair, Krónuna og Strætó, hafa lýðfræðilegar breytur ekki alltaf áhrif 

á hversu vel neytendur þekkja til. Myndmerki þessara fyrirtækja eru það sterk að allar þær þrjár 

breytur sem lagðar voru fram höfðu lítil sem engin áhrif á þekkingu neytenda á merkjum þeirra. Þó 

eru nokkur myndmerki í þessari könnun þar sem skýrt er að þær breytur spili stórt hlutverk, þá 

sérstaklega aldur og búseta. 

 

Fyrirtækið opnaði sína fyrstu verslun árið 1998 í Smáratorgi. Í dag 

samanstendur keðjan af fimm verslunum ef tekin er með vefverslun. 

Verslanir þessar eru allar staðsettar á höfuðborgarsvæðinu að undanskilinni 

einni verslun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Í áraraðir hefur Elko verið stærsta raftækjaverslun landsins 

með um 135 starfsmenn á launaskrá. Elko er í nánu samstarfi við raftækjakeðjuna Elkjöp á 

Norðurlöndunum og fær vörur sína sendar frá vörulager þeirra í Svíþjóð. Keðjan býður uppá breitt 

úrval raftækja og hefur uppá að bjóða mörg af fremstu vörumerkjum sem fyrir finnast á 

raftækjamarkaði. Um er að ræða vörumerki á borð við Samsung, LG, Whirlpool, AEG, Sony, 

Playstation, Electrolux og svo lengi mætti telja (Elko, án dags.). 

 Í tilfelli Elko er það aðallega aldur og búseta sem virðast hafa mest áhrif á hversu vel 

þátttakendur þekkja myndmerki þeirra. Heilt yfir voru 35,05% eða 124 af 344 aðspurðra sem þekktu 

myndmerki Elko eftir að nafn þess hefði verið fjarlægt. Á töflu 22 sjáum við skýra aðgreiningu á 

hversu vel aldurshóparnir þekkja myndmerkið. Aðeins fjórir einstaklingar eldri en 46 ára þekkja 

myndmerki Elko á meðan yngri þátttakendur þekkja mun betur til. Ef skoðað er fjöldi réttra svara hjá 

aðspurðum er aldurshópurinn 26-35 ára 

með flest rétt svör eða 54%. Þar á eftir 

eru 36-45 ára með 23,39% réttra svara 

og svo 18-25 ára með rúmlega 19% af 

réttum svörum. Þeir sem eru á aldrinum 

46-55 eru með einungis 2,42% rétt svör 

og þeir sem ekki gáfu upp aldur eru með 

undir 1% svarhlutfall. 

6.3.1. Elko 

Mynd 19: Firmamerki Elko 
Heimild: Tekið af elko.is 

Tafla 22: Aldursskipting réttra svara Elko 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 
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 Þegar búseta þeirra sem þekkja merki Elko er skoðuð sjáum við að sú breyta hefur einnig 

töluverð áhrif á hversu vel neytendur þekkja myndmerki þeirra (sjá töflu 23). Eins og áður hefur 

komið fram er fyrirtækið eingöngu með verslanir á höfuðborgarsvæðinu að frátöldu útibúi í Flugstöð 

Leifs Eiríkssonar. Staðsetning þessara 

verslana er hugsanleg ástæða fyrir því 

hversu fáir utan höfuðborgarsvæðisins 

þekkja myndmerkið en 64,52% þeirra 

sem þekkja merkið eru búsettir innan 

borgarmarka. Næsta landsvæði þar á 

eftir þekkja myndmerki Elko töluvert 

minna þar sem aðeins 17,74% 

þátttakenda á Vesturlandi báru kennsl á merkið. Aðrir búsetuflokkar skipta svo réttum svörum 

nokkuð jafnt á milli sín en þó í lægra lagi. Þessir flokkar eru einungis með tæplega 1-5% af réttum 

svörum og því nokkuð ljóst að þessi breyta hefur gífurleg áhrif á vitund neytenda í þessu tilviki. 

 Þriðja lýðfræðilega breytan sem 

lögð var fyrir þátttakendur var 

menntastig þeirra. Ekki er hægt að færa 

rök fyrir því að menntun aðspurðra spili 

hlutverk í hversu vel neytendur þekkja 

téð myndmerki. Könnunin leiðir í ljós að 

ekki er fylgni á milli menntastigs og 

hversu vel þátttakendur þekkja myndmerki Elko. Þó eru háskólamenntaðir með rétt svar í flestum 

tilfellum (32,26%) en þar á eftir koma einstaklingar með stúdentspróf eða sambærilega menntun 

með 25% svarhlutfall (sjá töflu 24). Háskólamenntaðir á framhaldsstigi eru með þriðju bestu 

svörunina eða um 17% réttra svara. Aðrir menntahópar eru þó nokkuð lægri með 1-10% svarhlutfall. 

  

Tafla 23: Búsetuskipting réttra svara Elko 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 

Tafla 24: Rétt svör eftir menntun Elko 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 
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7. Álit fræðimanna 

Til að gera sér almennilega grein fyrir niðurstöðum könnunarinnar sóttist höfundur eftir að fá álit 

manna með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. Kannað var hvert þeirra álit væri á niðurstöðunum og 

einnig reynt að skera úr því af hverju sum fyrirtæki koma betur út en önnur þegar kemur að þekkingu 

neytenda. Einnig var lögð áhersla á að bera kennsl á þá þætti sem verða til þess að sum fyrirtæki 

koma mjög illa út. Þeir sérfræðingar sem samþykktu að fara yfir téðar niðurstöður voru þeir Oscar 

Bjarnason firma- og myndmerkjahönnuður og Ásmundur Þórðarson sérfræðingur í vörumerkjum hjá 

PIPAR\TBWA. 

7.1. Sýnileiki fyrirtækja 

Hvað er það sem hæstu fyrirtækin í könnuninni hafa umfram hin? Í tilfelli Icelandair, Strætó og 

Krónunnar er það sjáanleiki sem er til þess að merkin beri höfuð yfir herðar annarra íslenskra 

firmamerkja. Þessi fyrirtæki eru þess eðlis að neytendur eru í sífellum samskiptum við þau. Hvort 

sem það er til að versla sínar matvörur eða til að sinna samgönguþörfum, hvort sem það er fyrir 

styttri eða lengri vegalengdir. Icelandair er virkt í birtingum á merki sínu, hvort sem það eru 

auglýsingar á ljósvakamiðlum eða með tilboðum á póstlista sínum. Merki Icelandair sem og 

fyrirtækið er rótgróið, elskað og dáð (Ásmundur Þórðarson munnleg heimild, 17. Nóvember 2016). 

Merki Strætó sjá neytendur út um allt á götum höfuðborgarinnar sem og þjóðvegum landsins þar 
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ÞEKKING NEYTENDA Á FIRMAMERKJUM

Mynd 20: Niðurstaða könnunnar 
Heimild: Tekið úr gögnum könnunnar 
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sem þeir sinna einnig akstri milli landshluta. Íbúar höfuðborgarsvæðisins verða einnig var við 

biðstöðvar Strætó nánast í hverju hverfi á stórhöfuðborgarsvæðinu. Krónuverslanir þekkja langflestir 

landsmenn enda er fjöldi verslana nú 17 víða um landið þar af 12 á höfuðborgarsvæðinu (Krónan, án 

dags.b). 

 Til þess að neytendur þekki og muni eftir firmamerkjum er mikilvægt að merkin séu sýnileg. 

Ef neytendur eru að heimsækja eða í stöðugum samskiptum við ákveðið fyrirtæki þá munu þeir 

þekkja og muna eftir merki þess (Oscar Bjarnason munnleg heimild, 17. Nóvember 2016). Til 

rökstuðnings má líta á niðurstöður könnunarinnar. Átta efstu fyrirtækin eru þess eðlis að neytendur 

eru í sífellum samskiptum við þau. Um er að ræða samgöngu fyrirtæki, matvörukeðjur og íslenska 

banka (sjá mynd 20). 

 Hægt er að færa rök fyrir því, að séu fyrirtæki rótgróin hjálpi það gríðarlega til gagnvart 

þekkingu neytenda. Vissulega getur það hjálpað en það er langt frá því að vera nóg. Þetta sést mjög 

vel í tilfelli Michelsen. Fyrirtækið hefur verið starfrækt síðan 1909 og er staðsett á fjölförnum stöðum 

eins og Laugavegi og Kringlunni (Michelsen, án dags.). Í tilfelli Michelsen er bersýnilegt dæmi um að 

vöntun á sýnileika verður til þess að fyrirtækið lendir mjög neðarlega í könnuninni (Oscar Bjarnason 

munnleg heimild, 17. Nóvember 2016). 

7.2. Þurfa firmamerki að endurspegla eðli fyrirtækis? 

Var það sameiginlegt mat Oscars og Ásmundar að ekki sé skilyrði að firmamerki endurspegli eðli 

fyrirtækis til þess að merkið teljist sterkt. Oft getur slík hönnun hjálpað neytendum að tengja við 

ákveðin fyrirtæki. Firmamerki fyrirtækja á borð við Innnes, Krónuna, Bónus, Háskólabíó og Smárabíó 

eiga það sameiginlegt að þau endurspegla á afgerandi hátt eðli rekstursins. Í merki Innnes er vísað í 

matvæli, Bónus og Krónan eru með tilvísun í sparnað á meðan kvikmyndahúsin eru með tilvísan í 

húsin sem hýsa fyrirtækið sem og filmubút. Þó svo að þessi fyrirtæki nái með nokkuð góðum hætti 

að túlka hvers kyns iðnaði fyrirtækin eru í er ekkert sem segir að það sé uppskrift að vitund neytenda. 

Að Bónus og Krónunni frátöldum þá eru hin fyrirtækin frekar neðarlega í könnuninni, eru þau öll í 

neðsta þriðjungi þeirra fyrirtækja sem þátttakendur þekktu hvað minnst. 

 Þegar kemur að hönnun firmamerkja getur það vissulega hjálpað neytendum að tengjast 

merkinu ef það endurspeglar á einhvern hátt eðli fyrirtækisins. Oftar en ekki er það ekki hægt, þar 

sem sum fyrirtæki starfa á víðu sviði. Hægt er að taka merki bankanna sem dæmi því til rökstuðnings. 

Landsbankinn, Íslandsbanki og Arion banki eru allir ofarlega í niðurstöðunum en í merkjum þeirra er 
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ekkert sem vísar í fjármál eða bankastarfsemi. Lykilatriði til að hanna farsælt firmamerki er að hafa 

einfaldleikann að fyrirrúmi (Oscar Bjarnason munnleg heimild, 17. Nóvember 2016). 

7.3. Spilar eðli fyrirtækja hlutverk? 

Eins og rannsókn þessi hefur sýnt okkur þá skiptir eðli fyrirtækja þó nokkru máli þegar kemur að 

þekkingu neytenda á þeim. Eins og áður hefur verið komið inn á, þá eru það þau fyrirtæki sem 

neytendur hafa hvað mest samskipti við sem þeir þekkja hvað best. Miklu máli skiptir líka að fyrirtæki 

séu á neytendamarkaði til þess að hinn venjulegi neytandi geti borið kennsl á það (Ásmundur 

Þórðarson munnleg heimild, 17. Nóvember 2016). Á lista þeirra fyrirtækja sem voru sett í könnunina 

eru nokkur sem eru mestmegnis á fyrirtækjamarkaði en það eru fyrirtæki á borð við Advania, Innnes 

og Manhattan Marketing. Um þrenn gerólík fyrirtæki er að ræða og ekki við að búast að þátttakendur 

beri mikla vitund í garð þeirra. Advania selur fyrirtækjum hugbúnað og aðrar tölvutengdar þjónustu, 

Innnes selur matvöruverslunum og veitingastöðum matvæli og aðrar birgðir og Manhattan 

Marketing eru markaðsráðgjafar. 

 Til eru þó undantekningar um fyrirtæki sem sinna fyrirtækjamarkaði og má þar helst nefna 

Advania. Yfir 77% þátttakenda þekkja merki þeirra þó svo að þeir séu ekki á neinn hátt að sinna 

venjulegum neytendum. Það sem gerir fyrirtækið svona vel þekkt meðal neytenda er hversu sýnilegt 

það er. Advania auglýsir mikið, hvort sem um er að ræða prent, sjónvarp eða á netinu. Fyrirtækið býr 

yfir gríðarlega sterku merki sem grípur neytendur og tengist þeim þó svo að þeir séu alls ekki í miklum 

samskiptum við fyrirækið (Ásmundur Þórðarson munnleg heimild, 17. Nóvember 2016). Þetta bendir 

til þess að fyrirtæki sem eru aðallega eða jafnvel alveg á fyrirtækjamarkaði geta samt kallað fram háa 

vitund meðal neytenda. Það er þó ekki á allra færi, miðað við magn birtinga hjá Advania má gera ráð 

fyrir að töluverðu fé sé ráðstafað í markaðsstörf. Slíkt er ekki á færi margra fyrirtækja og jafnvel ekki 

þörf. 

7.4. Innnes, Brimborg og iStore, hvað er ábótavant? 

Þessum fyrirtækjum er gerð sérstaklega grein fyrir fyrr í þessari ritgerð. Höfundur fékk viðmælendur 

til þess að rýna í niðurstöðurnar með því hugarfari að bera kennsl á þá þætti, ef einhverjir, sem 

orsaka hversu fáir þátttakendur þekktu merki þeirra. Fyrirtækin þrjú, Innnes, Brimborg og iStore eru 

öll í neðstu fimm sætunum hvað snertir þekkingu neytenda á myndmerkjum þeirra. Verandi á 

fyrirtækjamarkaði takmarkar Innnes að einhverju leyti en þrátt fyrir það voru tæplega 30% 

þátttakenda sem báru kennsl á merkið, telst það samt sem áður frekar hátt miðað við starfsemi þess. 
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Höfundur veltir fyrir sér hvort það hefði áhrif hversu nýtt firmamerki þeirra er. Merkið fékk heilmikla 

umfjöllun á sínum tíma þar sem hönnuður þess fékk viðurkenningu FÍT (Innnes, án dags.b). Hægt er 

að færa rök fyrir því vegna umfjöllunarinnar að fleiri þekktu merkið en eðlilegt telst. Ekki er á hvers 

manns færi að þekkja firmamerki Innnes. Merkið er vel hannað og endurspeglar starfsemi 

fyrirtækisins, óhætt er að segja að neytendur þekkja vörumerkjasafn þeirra mun betur. Það sem er 

fyrirtækinu mest að falli í könnun þessari er einmitt sú staðreynd að reksturinn er aðallega innan 

fyrirtækjamarkaðs, þó svo að Innnes snerti við neytendamarkaði með útleigu á drykkjarvélum 

(Ásmundur Þórðarson munnleg heimild, 17. Nóvember 2016).  

 Við fyrstu samantekt könnunargagna kom það höfundi á óvart hversu neðarlega Brimborg er 

á listanum. Um er að ræða rótgróið fyrirtæki með sterkt vörumerkjasafn sem er þekkt og viðurkennt 

um gjörvallan heim. Þegar búið er að fjarlægja nafn fyrirtækisins úr firmamerkinu stendur hins vegar 

ekki mikið eftir til að grípa neytendur. Fátt, ef eitthvað, er í merkinu sem getur tengt neytendur við 

þann iðnað sem Brimborg starfar á. Óhætt er að segja að merkið sé einfaldlega veikt. Þegar nafnið 

er ekki til staðar stendur einungis eftir óáhugavert form og samspil lita sem er ekki eftirminnilegt 

fyrir neytendur (Ásmundur Þórðarson munnleg heimild, 17. Nóvember 2016). Hægt er að fullyrða að 

fyrirtæki eins og Brimborg vilji búa yfir firmamerki sem neytendur þekkja mun betur til og geta 

tengst. Eins og áður hefur komið fram voru aðeins 17,15% þátttakenda sem gátu borið kennsl á 

merkið, út frá því er vert fyrir Brimborg að íhuga þann möguleika að uppfæra sitt firmamerki. 

 Merki iStore var neðst í könnuninni. Í þeirra tilfelli er um að ræða mjög nýtt merki og 

hugsanlega ekki komin nægileg reynsla á það til þess að neytendur tengist því. Sú staða gæti verið 

að neytendur hafa ekki fengið að kynnast því nægilega vel (Ásmundur Þórðarson munnleg heimild, 

17. Nóvember 2016). Firmamerki verslunarinnar er snyrtilegt og stílhreint og verslunin er vel 

staðsett. iStore er duglegt á samfélagsmiðlum að kynna framlag sitt til samfélagsins. Þrátt fyrir þessa 

þætti er þekking neytenda á merkinu ekki meiri en raun ber vitni. Helsta ástæðan á bak við lága 

vitund neytenda á merkinu er skortur á sýnileika (Oscar Bjarnason munnleg heimild, 17. Nóvember 

2016). Eðli iStore spilar einnig mikið hlutverk í þessu. Neytendur eru ekki í sínum daglegu venjum að 

gera sér ferð í verslanir á borð við iStore og ná því ekki sömu tengslum við fyrirtækið og þeir gera við 

Krónuna, Bónus og bankann sinn (Ásmundur Þórðarson munnleg heimild, 17. Nóvember 2016).  
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8. Niðurlag 

Helsta takmörkun greinagerðarinnar er fjöldi þátttakenda í spurningakönnuninni. Þó svo að 344 

einstaklingar hafi tekið þátt er það bara lítið brot af þýðinu. Með stærri hóp þátttakenda er hægt að 

styðjast við niðurstöður með meiri vissu.  

 Gríðarlega fróðlegt var að vinna þessa rannsókn á styrkleika íslenskra firmamerkja og oft 

komu niðurstöður höfundi á óvart. Rannsóknin sýnir að fræðin tala sínu máli, þ.e. þau fyrirtæki sem 

eru hvað mest sýnileg á neytendamarkaði búa yfir hvað sterkustu firmamerkjunum ef mælt er út frá 

vitund neytenda. Gætu þau þar af leiðandi tekið þá ákvörðun að láta myndmerkið eitt og sér vera 

tákn sitt út á við. Þau fyrirtæki sem neytendur hafa sem mest samskipti við í sínum daglegu venjum 

eru mun líklegri til að vera neytendum efst í huga þegar kemur að kaupákvörðunum. Flest þeirra 

fyrirtækja sem komu hvað best úr könnuninni starfa innan þannig geira að viðskiptavinir þeirra eru í 

stöðugum samskiptum við þau. Þetta eru matvöruverslanir, bankar og samgöngufyrirtæki.  

 Rannsókn þessi sýnir fram á að eðli fyrirtækja skiptir gríðarlega miklu máli. Að starfa á 

fyrirtækja- eða neytendamarkaði er ekki sami hluturinn. Sem dæmi var fyrirtækið Innnes sett í 

könnunina, um er að ræða rótgróið fyrirtæki með virkilega sterkt vörumerkjasafn. Flestir landsmenn 

hafa eflaust á einhverjum tímapunkti notað þær vörur sem Innnes býður uppá. Verandi á 

fyrirtækjamarkaði veldur því að mjög fáir þátttakendur þekkja merkið og endaði Innnes í fimmta 

neðsta sæti. Þrátt fyrir það er fróðlegt að sjá tæplega 30% aðspurðra þekktu merkið, sem þykir frekar 

hátt miðað við þann markað sem þeir starfa á. 

 Segja má að Advania sé undantekningin sem sannar regluna. Fyrirtækið starfar eingöngu á 

fyrirtækjamarkaði en hakar í öll sömu box og fyrirtæki á neytendamarkaði sem vinna hvað mest í því 

að vera sýnileg gagnvart neytendum. Hver birtingin á fætur annarri í auglýsingum og virkni á 

samfélagsmiðlum skilar fyrirtækinu gríðarlegum árangri gagnvart neytendum. Mjög fróðlegt er að 

sjá að Advania er 20 prósentustigum ofar í könnuninni heldur en t.d. Vínbúðin sem er með verslanir 

um land allt og sendir reglulega frá sér auglýsingar sem spila inn á samfélagslega ábyrgð. Þetta sýnir 

hversu gríðarlega mikilvægt er fyrir fyrirtæki að vera sýnileg. Með því er hægt að vera ofarlega í huga 

neytenda án þess að þeir falli undir markhóp fyrirtækja. 

 Út frá niðurstöðum þessara rannsóknar að dæma eru fjölmörg íslensk fyrirtæki sem gætu 

fellt nafn sitt úr firmamerki sínu án þess að tapa vitund neytenda. Af þeim fyrirtækjum sem sett voru 

fram í könnuninni eru nokkur sem gætu tekið það skref að auka sýnileika sinn til að styrkja merki sitt. 

Í því samhengi má nefna iStore sem dæmi. Firmamerki þeirra er faglega unnið en það sem er 
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ábótavant er sýnileikinn, aftur á móti, þar sem um lítið fyrirtæki er að ræða býr það hugsanlega ekki 

yfir því fjármangi sem til þarf í markaðsaðgerðir til að styrkja merkið. Stundum er sýnileiki og skortur 

á honum ekki vandamálið, heldur einfaldlega veikt merki. Slíkt er tilfellið með Brimborg og 

Vínbúðina, í þeim merkjum er fátt sem grípur neytendur. Var það mat viðmælenda að þeirra 

firmamerki séu ekki minnisstæð fyrir neytendur og á engan hátt sérstæð. Fyrirtæki á borð við þessi 

tvö kæmu seint vel út úr því að láta bara myndmerki vera sitt tákn til neytenda. Aftur á móti stendur 

Vínbúðin betur að vígi. Rekstur þess er á þann máta að þeir sitja einir að áfengissölu á 

neytendamarkaði. Að því leyti er ekki mikilvægt fyrir Vínbúðina að neytendur þekki firmamerki þeirra 

þar sem engin samkeppni er til staðar og neytendur hafa ekki val um að versla annarsstaðar.  
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10. Viðaukar 

10.1. Viðauki I 

Viðmælandi: Ásmundur Þórðarsom 
Spyrill: Snorri Guðmundsson 
Dagsetning: 17. Nóvember 2016 
Staðir: Skrifstofa PIPAR\TBWA, Guðrúnartún 8, Reykjavík 
 
[Spyrill] Hérna sérðu niðurstöðurnar úr könnuninni, hversu margir svöruðu rétt í hverju tilfelli (spyrill 
réttir viðmælenda heftir með könnun og niðurstöðum). 
[Viðmælandi] Það er nú eitthvað hérna sem ég er ekki öruggur á. 
[Spyrill] Já er það? 
[Viðmælandi] Já (viðmælandi flettir í gegnum könnun). Eins og þetta, ég er búinn að sjá þetta oft en 
man ekki hvað þetta er. 
[Spyrill] Þetta er Elko. 
[Viðmælandi] Það er frekar nýlegt líka. 
[Spyrill] Ætli það sé ekki 2-3 ára? 
[Viðmælandi] Það þarf svolítið að passa sig hvernig það er birt, þetta er á grunni sko. Þetta hérna? 
Hvað er þetta? 
[Spyrill] Þetta er Manhattan Marketing. 
[Viðmælandi] (Hlær) það hafa nú fáir þekkt þetta. 
[Spyrill] Ég var að tala við hann Oscar Bjarnason áðan, það kom honum á óvart hvað það voru margir 
sem þekktu sko. 
[Viðmælandi] Manhattan Marketing? 
[Spyrill] Það voru tæp 12% þátttakenda sem þekktu það. 
[Viðmælandi] Hverja ertu að spyrja? Ertu að spyrja samnemendur þína eða? 
[Spyrill] Ég birti könnunina á Facebook. Bað um að henni yrði dreift en ekki inn á grúbbum eins og 
markaðsnördar svo það myndi ekki skekkja niðurstöður. 
[Viðmælandi] En ég býst við að þessi 12% hafi verið nemendur á Bifröst.  
[Spyrill] Það var alveg hellingur af fólki sem er. Ég sé sko aldursgreininguna á þessu blaði. Flestir sem 
þekktu Manhattan eru á þessu. 
[Viðmælandi] Það þekkja það fleiri heldur en iStore. Það bendir engöngu til skekkju í úrtaki. Ég 
meina, það veit enginn hver Manhattan Marketing er. 12% er bara fáranlegt. 
[Spyrill] Því ákvað ég að taka ekki umgjöllum um Manhattan í ritgerðinni. 
[Viðmælandi] Þú veist Össur, nei fyrirgefðu, fannst þetta vera Össur. Bifröst bara 34%? Bónus og 
Landsbankinn að skora hæst? 
[Spyrill] Icelandair og Strætó eru hæðst með 96% rúmlega, svo kemur Krónan, Bónus, Landsbankinn, 
Íslandsbanki, 10-11, Arion, Össur. 
[Viðmælandi] Þetta er alveg áhugavert. 
[Spyrill] Já það er búið að vera mjög skemmtilegt að vinna þessa greinagerð. 
[Viðmælandi] En hvernig valdirðu fyrirtækin? 
[Spyrill] Ég reyndi að hafa svolítið breiða flóru. 
[Viðmælandi] Þú ert með alla háskólana hérna inni. Þú ert með alla bankanna. Þú ert ekki með 
tryggingarfélög. Þú ert ekki með, ja neytendavörur eru nú svo lítið með lógó. Hvernig var Innnes, 
Oscar bjó það til, fékk verðlaun á sínum tíma. 
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[Spyrill] Já nákvæmlega. Þeir eru með tæp 30%. Af þessum fyrirtækjum sem ég er að fjalla 
sérstaklega um út frá könnuninni eru þessi þrjú efstu Icelandair, Strætó og Krónan. Svo er ég að taka 
ekki alveg þrjú neðstu heldur er ég að fjalla Brimborg, Innnes og iStore. 
[Viðmælandi] Svo er með Innnes, þar er meira á fyrirtækjamarkaði. 
[Spyrill] Reyndar. 
[Viðmælandi] Það væri kannski að fjalla um Elko frekar? 
[Spyrill] Ég tek Elko líka fyrir, eins og þú sérð þá tek ég lýðfræðilegar breytur líka. Ég skoðaði hvaða 
áhrif það er að hafa. Eins og þessu 3 stærstu sem ég nefndi áðan, það skipti engu máli hversu gamall 
þú ert eða hvar þú býrð þegar svörunin er svona há því það vita svo margir hvað þetta er. Eins með 
þessi minna þekktu fyrirtæki, ég gat ekki pin pointað, ég tók fyrir aldur, menntun og búsetu, það var 
ekki hægt að pin pointa hvort eitthvað af þeim breytum hefði áhrif á. Eins og iStore, það var alls 
staðar jafn lág svörun. Bara 2% þátttakenda sem vissu hvað þetta var. Svo þegar ég fór að skoða Elko, 
þá komu þessar lýðfræðilegu breytur svakalega inn, sérstaklega aldur og búseta. 66% af réttum 
svörum þeirra sem þekktu Elko eru hérna á höfuðborgarsvæðinu. Svo var bara einhver 10% á 
Vesturlandi en annars voru allir aðrir landshlutar með ca 1-4%. Aldurskiptingin, þar var engin eldri 
en 55 sem vissi hvaða merki þetta var. Það voru bara yngstu 18-25, 26-35 og..... 
[Viðmælandi] Með Elko? 
[Spyrill] Já, það var svolítið skemmtilegt að skoða það sko. Þessi þrjú fyrirtæki, Icelandair, Strætó og 
Krónan. Hvað að svona þínu mati kallar fram þetta rosalega háa svarhlutfall? 
[Viðmælandi] Sko hvorutveggja, öll þrjú eru með skýr og sterk merki. Svo er þetta líka fyrirtæki sem 
flestir hafa átt viðskipti við. Ef þú heimsækir vörumerkið eru meiri líkur að þú munir eftir því. Þetta 
er allt fyrirtæki sem eru markaðsleiðandi eða Krónan í öðru sæti á sínum markaði, það skiptir. Krónan 
var? 
[Spyrill] Krónan er í þriðja og Bónus í fjórða. 
[Viðmælandi] Já Krónan er fyrir ofan Bónus. Mér finnst það nú eiginlega með ólíkindum. Þó þetta sé 
ekki fallegt merki þá er það sterkt. Þó það sé ógeðslega ljótt. 
[Spyrill] Hjá Krónunni þá eða Bónus? 
[Viðmælandi] Krónunni, eða bæði hreinlega. Ég veit ekki hvort er ljótara. Það segir samt ekki allt, 
það er bara það sem mér finnst. 
[Spyrill] Það sem þú ert að segja er alveg í takt við könnunina. Átta efstu fyrirtækin eru allt fyrirtæki 
sem fólk er í stanslausum samskiptum við. Þetta eru fjármála fyrirtæki, þetta er þar sem þú verslar 
matinn þinn.  
[Viðmælandi] Sko undantekningin hérna er í rauninni Elko. Sem kemur á óvart og er óeðlilega 
neðarlega er Elko og vínbúðin. Ég þurfti alveg að hugsa mig um. Svo er spurning hvort þetta sé nógu 
sérstætt.  
[Spyrill] Svo er kannski annað með Vínbúðina, fólk kannski þarf ekki að þekkja lógóið þeirra til að 
fara þangað. Þeir eru einu á markaði að selja áfangi og fólk veit hver verslanirnar eru. 
[Viðmælandi] En fólk þekkir strætó merkið. Þeir eru alveg jafn einir á markaði. 
[Spyrill] Strætó er þannig að sama hvert þú ferð, sérstaklega í höfuðborginni, þú ert alltaf að sjá það, 
strætisvagna og skýlin. Þessi síendurtekna birting sem merkin eru að koma fram í, sem gæti líka 
hugsanlega verið skýring. Eins og Össur þeir, ég veit nú ekki af hverju fólk þekkir það svona vel. 
[Viðmælandi] Það náttúrulega hjálpar til að þú sérð Ö útúr þessu. Þú sérð S útúr strætó. Þú sérð L 
útúr landsbankinn. 
[Spyrill] En þeir eru búnir að breyta núna, þeir eru bara með L en ekki Landsbakninn í merkinu sínu. 
[Viðmælandi] Já, já. Þetta minni þig allt saman á, Icelandair er náttúrulega elskað og dáð.  
[Spyrill] Ef við förum útí lógó sem slík, hversu mikilvægt myndir þú telja að lógóið endurspegli eðli 
fyrirtækis eða starfsemi þess? 
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[Viðmælandi] Ég myndi bara alls ekki telja það neitt sérstaklega mikilvægt. Sko lógó getur í raun 
ekkert gert það. Þú sérð það að sterkustu lógóin hérna eru ekki að, jú jú Icelandair og vængirnir, 
Strætó náttúrulega hjólið. Þannig það er ekkert verra en það er ekkert nauðsynlegt. Þú veist L-ið í 
Landsbankanum sko. 
[Spyrill] Það sést vel í banka lógóum. 
[Viðmælandi] það endurspeglar ekkert starfsemina. Ég veit ekki hvernig lógó ætti að endurspegla 
bankastarfsemi. Kannski ef það eru seðlar í því eða eitthvað. 
[Spyrill] Þetta á líka við um eins og sko háskóla lógóin. HA og Bifröst sérstaklega kannski.  
[Viðmælandi] Háskóli Íslands sem er frekar neðarlega hérna, það náttúrulega endurspeglar 
starfsemina. Er ekki annað hérna eftir Oscar? 
[Spyrill] Hann gerði Innnes allavega.  
[Viðmælandi] Held að hann hafi gert Borgarleikhúsið líka. Hann vann hérna með okkur í mörg ár. 
[Spyrill] Svo sjáum við eins og Háskólabíó og Smárabíó, þar erum við með lógó, það er mjög einfalt 
að tengja þetta við. Þegar ég var að taka saman niðurstöðurnar, þeir eru alveg með 40% og 57%.  
[Viðmælandi] Það er náttúrulega sjálfsagt að það endurspegli, eins og Innnes merkið. Að einhverju 
leyti, ef að það er hægt. En það er bara ekki hægt. Ætti Vínbúðin að vera flöskur sko, ég veit það ekki. 
Það hefðu örugglega fleiri munað eftir því ef það væru flöskur sko. Kostur er með fáránlega litla 
hlutdeild. Ég efast um að 70% borgarbúa hafi komið í Kost sko. Ég held ég hafi meira segja skoðað 
það einhvern tíman. Þetta er náttúrulega beautiful merki hérna hjá Metro. Ég held ég hafi Metro 
byrjaði þegar McDonalds hætti að ég hafi aldrei komið þangað. En ég þekkti merkið undir eins, þetta 
er frábært merki. Þannig að jú jú, vissulega þar sem hægt er að koma því við að tengja við starfsemina 
eins og Metro, eins og Kostur. Krónan og Bónus eru að vísa í sparnað. Vissulega er hægt að segja 
eitthvað, það er ekkert alltaf, sterkustu lógó í heimi, Nike lógóið og Mcdonalds lógóið þau eru svo 
sem ekkert að vísa í starfsemina. 
[Spyrill] Nei svo sem ekki. Þetta er nú í takt við það sem Oscar var að segja áðan að stundum er það 
hægt og stundum alls ekki. Það er náttúrulega bara keep it simple eins og hann sagði. Mig langar 
aðeins að ræða þessi þrjú í neðri hlutanum sem ég er aðeins búinn að vera skrifa um. Eins og Innnes, 
Brimborg og iStore. Innnes, þeir vísa alveg í sína starfsemi. 
[Viðmælandi] Já, Innnes er ekki gamalt merki. Ég þekkti það vegna þess að ég er í þessum bransa og 
er ekki dæmi gerður og vissi að Oscar hefði gert það og fengið verðlaun fyrir það og allt það. Þetta 
er ekki, Innnes er ekki fyrirtæki á neytendamarkaði. Þannig að í sínum markhóp, ég veit ekki hversu 
vel það er þekkt þar.  
[Spyrill] Eins og þú bendir á þá er þetta á fyrirtækjamarkaði, samt 30% þátttakendur sem þekkja það. 
Sem má kannski rekja til að nú eru þeir með kaffivélar og vatnsvélar á ég veit ekki hvað mörgum 
vinnustöðum á landinu. Fólk er kannski að þekkja það út frá því, það man eftir því. 
[Viðmælandi] Gæti verið. Samt sem áður snerta þeir á neytendamarkaði en eru samt á 
fyrirtækjamarkaði. Þeir hafa snertingu við neytendur. 
[Spyrill] Já klárlega. En langflestir þekkja vörumerkjasafnið þeirra, þeir eru með svo rosalega sterkt 
vörumerkjasafn. 
[Viðmælandi] Það eru miklu fleiri sem þekkja Knorr heldur en Innnes. 
[Spyrill] Svo fór ég líka að velta fyrir mér hvort að þeir séu svona neðarlega, ekki vegna þess að þeir 
séu mest megins á fyrirtækjamarkaði heldur líka því að merkið þeirra er svo nýtt. Er komin nógu mikil 
reynsla á það? Er tvö ár fyrir lógo nóg til að öðlast þekkingu. Ég spáði í því áðan við hann Oscar og 
spurði ef ég væri að taka þessa könnun eftir fimm ár, væri lógóið ofar. 
[Viðmælandi] Ég veit það ekki. Kannski er það ofar núna að því að það er nýbúið að fá verðlaun. 
Kannski væri það neðar eftir fimm ár. 
[Spyrill] Það er reyndar góður punktur. 
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[Viðmælandi] Ég bara, eins og ég segi ég veit það ekki. Ég efast um að þeir séu að fara gera neitt til 
að kynna það fyrir almenningi. Þannig að jafnvel ekki. 
[Spyrill] Eins og ég segi þegar maður er að keyra vesturlandsveginn þá sér maður Hunt´s merkið á 
húsinu ef ég man það rétt ennþá, sem er þeirra flaggskip.  
[Viðmælandi] Þeir eru kannski ekki neitt að ýta þessu að almenningi. 
[Spyrill] Ég get alveg tekið undir það hjá þér.  
[Viðmælandi] Annað, Ölgerðin, það er corporate brand. Við erum að vinna héra með Egils 
vörumerki, og við erum svolítið að vinna með að finna pláss fyrir það. Egils hefði nú ekki getað verið 
þarna því það er skrifað EGILS. Við erum að vinna með fullt af vörumerkjum fyrir ölgerðina og það er 
neytendamerki þetta er corporate merkið.  
[Spyrill] Líka eftir að þeir keyptu Danól þá er starfsemin þeirra rosalega breið. 
[Viðmælandi] Já, nú er búið að stofan sko Danól aftur, sem er til að, því það eru viss vörumerki, það 
er búið að aðskilja það. 
[Spyrill] Já ok, ég vissi það ekki. Svo eins og Brimborg. 
[Viðmælandi] Já Brimborg er aftur á móti merki sem að menn myndu vilja að væri betur þekkt. Sko, 
það virðist ekki getað staðið eitt og sér. Það er eitthvað sem að hérna, ég veit ekki hvort þeir nota 
þetta merki mikið ég man það ekki einu sinni. Ég þurfti að grafa aðeins í hausnum á mér til að átta 
mig á hvaða merki þetta væri. Ég held bara að þetta sé veikt merki. 
[Spyrill] Veikt merki? 
[Viðmælandi] Já ég held að það sé ástæðan. Ég veit ekki hvað þetta er. Litirnir eru ekki 
eftirminnilegir, formin ekki áhugaverð. Almennt ljótt blööö. Ég held að það sé ástæðan að Brimborg 
sé svona neðarlega.  
[Spyrill] Það er ekkert í merkinu sem getur tengt við bransann. 
[Viðmælandi] Hvort það sé hjól þarna eða eitthvað, ég veit það ekki. 
[Spyrill] Mér þótti athyglisvert þegar ég var að taka saman svörin, að var rosalega stór hópur fólks 
sem vildi tengja þetta við gleraugna verslun eða einhverskonar augnlæknastofa eða einhver 
djöfullinn. Ég sé það alveg. Ég sá þá tengingu í merkinu eins og það er núna. Svolítið merkilegt að það 
voru mjög margir. 
[Viðmælandi] Ég held að þeir myndu vilja vera betur þekkt merki. 
[Spyrill] Þetta er náttúrulega gamalt fyrirtæki og ætti að þekkjast betur. 
[Viðmælandi] Og þetta merki er búið að vera mjög lengi sko. 
[Spyrill] Hvar var ég með þetta (spyrill leitar í heftinu). Þarna! Það voru 178 manns sem slepptu því 
að svara þessu. Það kom mér svolítið óvart hversu fáir þekktu og vildu tengja þetta við allt annað 
iðnað. Ef við spjöllum aðeins um iStore. Nú eru þeir að representa sig sem litla karlinn í þessum Apple 
verslunar geira. Þetta er reyndar lika nýtt lógó. Spurning hvort að það sé kannski að. 
[Viðmælandi] Kannski ekki komin reynsla á það. En þetta er eiginlega enginn sem þekkir það. Ég 
þekkti það ekki. Hérna þó ég hafi verslað við iStore. Ég veit það ekki, hvort það er líklega ekki komin 
reynsla. Ég er ekki tilbúinn að segja að þetta sé slæmt lógó sko. 
[Spyrill] Þetta er nú alveg snyrtilegt lógó sko. Það er kannski að það sé fátt í lógóinu sem segir Apple 
vörur. Nema kannski að þetta eigi að vera laufið af eplinu, ég veit það ekki. Það kom mér svolítið á 
óvart hvað fáir þekktu það miðað við staðsetninguna. Náttúrulega Kringlunni. 
[Viðmælandi] Svo náttúrulega í sínu efni hafa þeir verið að nota lógóið eða hafa þeir notað. Ég sé 
stafagerðina fyrir mér á iStore sko. Ég sé lógóið ekki fyrir mér. 
[Spyrill] Kemur líka svolítið á óvart þar sem þeir eru svo virkir á samfélagsmiðlum að kynna ibörn 
góðgerðar starfsemina þar sem þeir gefa förluðum börnum ipadda og annað. Þeir eru mikið að 
presentera það sko og fá mikið klapp á bakið fyrir það. Þá velti ég því fyrir mér, var fólk ekki að kveikja 
af því að þetta er svo nýtt lógó. 
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[Viðmælandi] Ég velti því fyrir mér, er það það eða er það að þeir, ég myndi prufa að skoða 
auglýsingar frá þeim og annað og kanna hversu mikið þeir eru að nota það. 
[Spyrill] Það er nefnilega málið, ég verð ekki var við mikið að auglýsingum frá þeim. Maður getur velt 
fyrir sér, eru þeir nógu áberandi. 
[Viðmælandi] Það kemur strax hérna á facebook, já já það er allt vaðandi í þessu hérna. Þannig að. 
Hvað er það gamalt? 
[Spyrill] Ég fann nú ekki miklar upplýsingar um það. 
[Viðmælandi] iStore er ekki gömul búð sko. 
[Spyrill] Nei, ég held að merki sé kannski 10-18 mánaða gamalt. Fann lítið af upplýsingum á netinu 
um hvenær þeir skiptu og því um líkt. 
[Viðmælandi] Það sem kemur til greina er aldurinn á því og að neytendur hafi hreinlega ekki séð það 
í auglýsingum. Svo náttúrulega fer fólk ekki mikið í iStore eins og eða nær ekki sömu tengsl eins og 
við Bónus og krónuna og svona. iStore er hún ekki bara í Kringlunni. 
[Spyrill] Jú bara í kringlunni. 
[Viðmælandi] Vissulega líka það. Það eru ekki mikil tengsl við, þetta er ekki verslun sem þú ferð oft 
í. 
[Spyrill] Nákvæmlega, þetta er svipaður punktur sem hann Oscar kom inná áðan. Þegar fólk fer í 
Kringluna þá er það að fara til að skoða fatabúðir eða búsáhöld. Fólk er ekkert endilega að fara til að 
skoða Mac vörur. Það gæti líka verið að spila svolítið inní þeas eðli starfsemi og staðsetning. 
[Viðmælandi] Já.  
[Spyrill] Það var nú ekki mikið meira sem ég ætlaði að ræða við þig um. 
[Viðmælandi] Hvaða ályktun dregurðu svo af þessu? Hvað þýðir þetta svo? 
[Spyrill] Sko, fyrir mér er það bara einfaldlega svo að þessi fyrirtæki sem eru hvað mest sýnileg, 
rótgróin og fyrirtæki sem neytendur eru í reglulegum samskiptum við. Það eru fyrirtækin sem geta 
látið myndmerki standa eitt og sér sem tákn fyrirtækisins.  
[Viðmælandi] Svo er til dæmis Advania merkið, sem er svolítið eins og iStore. Neytendur eru ekki í 
miklum tengslum við Advania og ég held að tiltölulega fáir hafi komið, það er ekkert mikil traffík inn 
í þessa búð. Hérna mikið á fyrirtækjasviði, það er mjög hátt sko. Hærra heldur en Flugfélag Íslands 
og Intersport, Kostur og Ölgerðin, Borgarleikhúsið. Ég fer þó oftar í vínbúðina en í advania þó að þeir 
séu hérna við hliðina. Þannig að Advania er auðsjáanlega sterkt merki. 
[Spyrill] Þeir eru mjög sýnilegir, með reglulegar auglýsingar. 
[Viðmælandi] Og þetta merki grípur fólk að einhverju leyti. 
[Spyrill] Þeir eru mikið að auglýsa þrátt fyrir að vera aðallega í fyrirtækja lausnum. Það er mjög 
fróðlegt að sjá hversu ofarlega þeir eru. 
[Viðmælandi] Ég hefði viljað að sjá Mylluna hérna inn á þar sem þú ert með Ömmubakstur. 
[Spyrill] Allt í allt var ég með 80 lógó sem ég lét vinna fyrir mig. Þetta snerist aðallega um að vera 
ekki með alltof mörg í könnuninni, þá nennir fólk ekki að vera endalaust að svara. Ég notaði survei 
monkey við þetta og vonaðist að hægt væri að generata random 20-30 lógó svo ekki allir fengu sömu 
myndir, en það var ekki hægt. 
[Viðmælandi] Sem háskólaverkefni er þetta bara, mér líst mjög vel á þetta hjá þér. Eru að gera þetta 
sem lokaverkefni? 
[Spyrill] Já Bs. Er að fara skila þessu í byrjun desember. Þetta er einmitt lokanaglinn var einmitt þetta 
spjall við þig og Oscar, það er síðasti kaflinn.  
[Viðmælandi] Þú valdir rétta manninn að tala við Oscar, helsti myndmerkja sérfræðingur. Hvað 
kallarðu þetta? Kallarðu þetta myndmerki, kallarðu þetta lógó, kallarðu þetta? 
[Spyrill] Ég kalla þetta sko, þetta hérna myndi ég kalla myndmerki. Þegar nafnið er komið þá er það 
orðið firmamerki, sem er samspil vörumerkis eða nafn fyrirtækis og myndmerkis. Þarna myndi ég 
kalla þetta myndmerki. 
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[Viðmælandi] Já, þegar er búið að taka stafina? 
[Spyrill] Já því þá stendur bara eftir tákn. Ég held að það sé ekkert annað sem mig langaði að. 
[Viðmælandi] Þú getur þá bara sent mér línu ef það er eitthvað. 
[Spyrill] Já takk fyrir það. 

10.2. Viðauki II 

Viðmælandi: Oscar Bjarnason 
Spyrill: Snorri Guðmundsson 
Dagsetning: 17. Nóvember 2016 
Staðir: Skrifstofa Oscars, Klettháls 6, Reykjavík 
 
Spyrill réttir Oscari hefti sem inniheldur könnunina sem framkvæmd var. 
[Spyrill] Þetta eru þau fyrirtæki sem eru í könnuninni. Nöfn þeirra voru tekin úr firmamerkjum þeirra 
og síðan lögð fyrri þátttakendur. Þú getur skoðað þetta svo þú sjáir hvernig könnunin var 
framkvæmd. 
[Viðmælandi] Ertu þá að tala um fyrirtæki sem geta almennt sleppt því sko? 
[Spyrill] Já. 
[Viðmælandi] Össur getur gert það gagnvart sínum kúnnum sko, ekki samt gegn almenningi held ég. 
Jón Jónsson þekkir ekkert merkið. 
[Spyrill] Já nákvæmlega. 
[Viðmælandi] 10-11 kannski sleppur, þetta sleppur ekki (bendir á merki í könnuninni) iStore ekki, 
Flugfélag Íslands gæti sloppið, Icelandair kemst upp með það. Strætó kannski. Það er þessi merki 
sem fólk sér alltaf, alla daga þeir geta gert þetta. 
[Spyrill] Já. 
[Viðmælandi] Fólk er ekkert að sjá Össur alla daga nema að keyra framhjá húsinu, þeir eru ekkert 
sýnilegir sko. 
[Spyrill] Nákvæmlega. Það sem þú segir er alveg í takt við niðurstöðurnar úr könnuninni. 
[Viðmælandi] Eins og þú sérð hérna (bendir á heftir) Jón Jónsson veit ekkert að þetta er Intersport, 
hann er ekkert að spá í því að þetta er Intersport. Krónan gæti hinsvegar komist upp með það 
kannski. Fólk sér svo oft Krónuna, fer þangað að versla, sér auglýsingar daglega. Háskólinn í Reykjavík 
ekki. Landsbankinn getur gert það. Er þetta ekki Michelsen úrsmiðurin? 
[Spyrill] Jú það passar. 
[Viðmælandi] Það getur þetta ekki, það er bara ekki nógu sýnilegt. Það er það sem er málið. Varla 
(bendir á blaðið), jú kannski þeir sem búa í bænum. Einhver á Selfossi veit kannski ekkert hvað þetta 
er. Sama með Háskólann á Bifröst. Vinbúðin, ég held að það sé bara ekki nógu sterkt, ekki nógu 
unique. Þetta kannski (bendir á blaðið) ekki viss samt, svolítið almennt formið á þessu. Þetta ekki 
sko, nema ef þú ert í bænum þá sér maður það sko. 
[Spyrill] Já nákvæmlega, 
[Viðmælandi] Keyrir um hjá skeifunni og Smáratorgi, ef þú ferð eitthvað út fyrir þetta. 
[Spyrill] Það eru nokkuð margir. Það eru nokkrar lýðfræðilegar breytur í könnuninni sko. Eins og 
Metro sem þú ert að benda á. Þeir sem svöruðu rétt, langstærsti hlutinn er á höfuðborgarsvæðinu. 
[Viðmælandi] Já þeir sem ekki keyra framhjá þessu og hafa ekki borðað þarna þeir ættu ekkert 
endileg að þekkja þetta eða eitthvað svoleiðis. Borgarleikhúsið, það er ekki. Brimborg, það er ekki og 
ekki Háskóli Íslands. Er þetta ekki Háskóli Íslands? 
[Spyrill] Jú.  
[Viðmælandi] Þetta er bara ekki nógu sýnilegt. Ef þú sérð þetta á hverjum degi og ferð oft þá ferðu 
að þekkja vörumerkið eins og vilja allir gera, það vilja allir vera eins og Adidas og Nike en munur er 
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að þeir geta geta dælt út endalaust af merkjum sko, vörum og peysum, þú sérð þetta alltaf þá ferðu 
að þekkja þetta. Mörg merki hérna eru bara ekki í þannig bransa. Bónus getur gert þetta, þetta er 
svona alveg unique hálf rangeygt svín, það þekkja það allir. Innnes getur ekki sko en innan þeirra 
bransa geta þeir gert það. Þeirra kúnnar þekkja það. Venjulegur maður er ekkert að þekkja það, ekki 
baun. Ölgerðin getur næstum því gert þetta en samt örugglega ekki. Háskólinn á Akureyri getur það 
ekki, sama með þetta (bendir á blaðið). Ömmubakstur gæti þú veist, nei ég held ekki. Íslandsbanki 
þeir geta gert þetta, þeir eru mjög duglegir að auglýsa sig. Advania ekki. Elko ekki heldur. En ég veit 
hvað allt hérna er. Ég held að þetta sé bara þetta, ef þú ert sýnilegur þá getur þú gert þetta. 66 getur 
gert þetta á Íslandi, þeir geta sleppt norður hlutanum og verið bara með 66. 
[Spyrill] Það sést á hinu blaðinu sem ég lét þig fá, á öftustu blaðsíðu. Þá sérðu prósentuhlutfall réttra 
svara skilurðu. Þetta er allt í takt við það sem þú ert að segja. Icelandair og Strætó eru með hæst 
hlutfall, svo Krónan, Bónus, bankarnir. 
[Viðmælandi] Þetta er svo sýnilegt. Það þekkir enginn það sem er minna notað ekki nema þú hafir 
mikinn áhuga á markaðsmálum. Það fer eftir hvar þú spyrð eiginlega. Ef þú ferð í háskólana og spyrð 
þar eða í verslunarmiðstöðina og spyrð þar, það er allt annað fólk sem er þar, ég veit það ekki.  
[Spyrill] Ég er að taka sérstaka úttekt í ritgerðinni á þessi mest þekktu merki, Icelandair, Strætó og 
krónuna. Svo tek ég minni merkin. Ég tek fyrir Innnes, Brimborg og iStore. Það sem mér fannst 
fróðlegt að sjá, eins og t.d. með Innnes, 30% af þátttakendum þekkja merkið. 
[Viðmælandi] Það er svolítið magnað samt að það séu svona margir. 
[Spyrill] Það sem merkilegt, þegar ég var að skoða svör sem komu, næstum allir sem tengdu þetta 
við einhverskonar matvælafyrirtæki. Lógóið er þess eðlis að það tengir vel við eðli starfsemina. Ég 
var líka að velt fyrir mér það sem það er svo nýtt lógoið. Gæti það verið að spila inní? Væri svörunin 
hugsanlega betri ef að þetta væri gamla lógóið? Þeir voru nú með nafnið sitt í gamla lógóinu. Ef ég 
væri að spyrja þessa spurningu eftir fimm ár. Væri Innnes þá kannski að koma sterkari út? 
[Viðmælandi] Það er getur vel verið. Þekkti fólk að þetta var Innnes? 
[Spyrill] Já. 
[Viðmælandi] Kannski voru margir kokkar. 
[Spyrill] Þeir eru líka svo mikið að leigja út kaffivélar og vatnsvélar á vinnustaði. Þeir eru á svo 
mörgum vinnustöðum. 
[Viðmælandi] Þeir fengu einhverja smá umfjöllun fyrir einhverju síðan, það gæti spilað inní. 
[Spyrill] Þeir eru líka með svo stórt vörumerkja safn undir sér. 
[Viðmælandi] Fólk sem er að versla einhversstaðar út í bæ er ekkert að velta fyrir sér hver er að flytja 
þetta inn. Það fer í Krónuna og kaupir þessa sósu og skiptir hann engu máli hver flutti hana inn. Það 
fer bara í búðina og kaupir þessa sósu. Það er ekki merkt á því þú veist Innnes eða eitthvað álíka. 
Þessa finnst mér dálítið áhugavert hvað margir vita hvað þetta er og fáir vita hvað Brimborg er. 
[Spyrill] Já. Þegar ég fór að greina lógóið þeirra, þá er ef við berum saman Innnes og Brimborg, þetta 
með eðli fyrirtækisins í lógóinu. Það er ekkert í Brimborg sem tengir við bílaiðnaðinn. 
[Viðmælandi] Þetta er eitthvað svo tyrkneskt eitthvað, Tyrkjalegt í þessu.  
[Spyrill] Það voru mjög margir sem vildu tengja þetta við einhverskonar gleraugnaverslun eða 
augnskurðstofu. 
[Viðmælandi] Þetta er eins og „G“. Ég skil alveg að fólk tengi það ekki. iStore er svo pínulítið að það 
þekkir það enginn. 
[Spyrill] Já þeir eru líka tiltölulega nýbúnir að skipta um lógó er það ekki? 
[Viðmælandi] Já. Það er svona ár síðan eða eitthvað svoleiðis. Þeir auglýsa ekki mikið, pínulítið þú 
veist. 
[Spyrill] Það sem ég hef tekið eftir að þeir eru duglegastir á Facebook og annað að prómótera ibörn, 
þeir eru duglegir að því. 
[Viðmælandi] Já þeir fá alveg gott hrós fyrir það. 
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[Spyrill] Það kom mér svolítið á óvart hversu lágt þeir skoruðu miðað við að þeir eru á svo fjölförnum 
stað. 
[Viðmælandi] iStore er meira svona markhlutur, fólk fer útí kringlu til að kaupa sér buxur eða 
eitthvað svoleiðis, þú ferð ekki til að kaupa þér tölvu. Þá man fólk meira eftir eins og Mac-land og 
Epli, þessi Top-of-mind. Þú ferð þangað til að kaupa það. 12% sem veit hvað Manhattan Marketing 
er? 
[Spyrill] Já. 
[Viðmælandi] Það er nú svolítið áhugavert líka. Það er ágætt fyrir þá. 
[Spyrill] Ég tók nokkur fyrirtæki og kannaði bara út frá lýðfræðilegu breytunum. Eins og með Elko, 
þeir eru bara á höfuðborgarsvæðinu og svo Flugstöð Leifs Eiríkssonar.  
[Viðmælandi] Eru þeir ekki á Akureyri líka, á Glerártorgi? 
[Spyrill] Ekki samkvæmt heimasíðu þeirra. 66% af öllum réttum svörum koma frá 
höfuðborgarsvæðinu. Enginn yfir 55 ára þekktu merkið. 
[Viðmælandi] Þeir eru reynda búnir að skipta líka. 
[Spyrill] Reyndar. En eru ekki alveg 2-3 ár síðan? 
[Viðmælandi] Jú ætli séu ekki tvö ár síðan. Þeir eru duglegir að auglýsa sig líka. 
[Spyrill] Já þeir eru með virkan póstlista. 
[Viðmælandi] Svo senda þeir alltaf út blöð líka er það ekki? Það hjálpar þeim örugglega fullt. 
[Spyrill] Það kom mér samt eiginlega ekkert á óvart, miðað við aldurshópana að enginn yfir 55 þekkti 
þá. Fyrirgefðu ég held að það hafi verið einn. 
[Viðmælandi] Einn? 
[Spyrill] Já einmitt einn. En eins og ég segi þá koma 66% af svörunum frá höfuðborgarsvæðinu og 
restin 1-5% yfir alla hina landshlutana. 
[Viðmælandi] Hvað er þetta slepp (vísar i excelskjal)? 
[Spyrill] Það eru fjöldi þeirra sem slepptu að svara. Ég tek fram í aðferðarfræðinni að þeir sem sleppa 
að svara vita ekki svarið. Eins og þú sérð þá gef ég heldur ekki upp svarmöguleika þar sem það getur 
skekkt niðurstöðurnar. 
[Viðmælandi] Hvernig fannstu þetta lið, fólkið, hvernig náðir þú í það? 
[Spyrill] Ég gerði þessa könnun á Survey monkey og deildi henni á facebook. Bað samt fólk um að 
deila henni ekki inná grúbbur eins og Markaðsnördar til að það skekki ekki niðurstöðurnar. Þetta ætti 
að vera Jón Jónsson, þessi venjulegi neytandi. Ef við skoðum þetta úrfrá þeim sem er að skora lægst, 
Innnes, Brimborg og iStore. Er það þá þitt mat að þau eru ekki nógu sýnileg logóin. 
[Viðmælandi] Já já, eins og iStore og Michelsen. iStore held ég að sé sýnilegri en Michelsen, en 
Michelsen miklu eldri, kannski 20 ára. Það greinilega spilar inní að það sé ekki sýnilegt. Ég myndi 
halda það. Eins og Manhattan, fólk útí bæ þarf ekkert að vita hvað Manhattan er, samt flott að það 
nær 12% miðað við það finnst mér það nokkuð fínt. Brimborg er bara, maður spyr sig ef það væri 
eitthvað annað umboð eins og Ingvar Helgason eða Askja hvort fólk myndi þekkja það frekar, ég er 
ekki viss sko. Brimborg keyrir kannski meira á Ford, Volvo og þessum merkjum og kannski minna á 
Brimborg. 
[Spyrill] Fólk þekkir náttúrulega pottþétt þau vörumerki sem þeir hafa. 
 [Viðmælandi] Já alveg eins og með Innnes, fólkið þekkir vörur sem þeir flytja inn en er ekkert að 
tengja extra tyggjó við Innnes endilega. Eða Hunt´s, það er ekki hægt að tengja það endilega svona. 
Þarft að vera algjört nörd til að vita það. Þarft að vera tengdur eitthvað svona, ef þú ert ekki tengdur 
þá er eitthvað skrýtið að vita þetta. Maður veit aldrei. Eins og ég segi ég held að það sé sýnileikinn. 
Siggi í iStore hefði eflaust fundið þetta áhugavert.  
[Spyrill] Það er greinilega þessi rótgrónu fyrirtæki og þessi fyrirtæki sem fólk er í stanslausum 
samskiptum við. 
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[Viðmælandi] Já já það er bara svoleiðis. Þau eru alltaf fyrir framan þig. Þú talar um að skreppa í 
Krónuna, ef þú ætlar að fljúga út þá er það Icelandair, þetta sem þú þekkir bara. 
[Spyrill] Þannig að eðli starfseminnar skiptir klárlega máli? 
[Viðmælandi] Já, því oftar sem þú ert framan í fólki, þá fer það að þekkja þig betur. Það kemur samt 
ekkert á óvart, reyndar kemur mér á óvart að Advania sé svona ofarlega. Þeir eru ekkert rosalega 
sýnilegir miðað við Flugfélag Íslands t.d. 
[Spyrill] Það er reyndar rétt hjá þér. 
[Viðmælandi] Vínbúðin líka, maður mætti halda að vínbúðin ætti að vera ofar sko. Vínunnenda fólk 
þú veist fer bara þangað. Þú þarft ekki að þekkja merkið. 
[Spyrill] Það er líka bara einn staður sem þú getur farið á til að versla þessar vörur. 
[Viðmælandi] Já þú ferð bara inn og gull eða what ever. Fólk er kannski ekkert að spá í þessu. 
[Spyrill] Þegar ég var að skoða svörun við Háskólabíó og Smárabíó. Það voru langflesti röngu svörin 
Sambíó. Fólk tengdi þetta klárlega við bíó. 
[Viðmælandi] Já þetta er bíólegt. 
[Spyrill] En hittu ekki á hvaða bíó þetta var. 
[Viðmælandi] Voru þau ekki svipuð? 
[Spyrill] 40% og hérna 38%. 
[Viðmælandi] Sami hönnuður sem gerði bæði. Það er sami eigandi af þeim. Hjörvar. 
[Spyrill] Ein spurning út frá könnuninni. Hversu mikilvægt, sem lógó hönnuður telur þú að mikilvægt 
sé að lógóið tengi við rekstur eða eðli fyrirtækisins? 
[Viðmælandi] Það er mismikilvægt. Stundum er það mjög mikilvægt eins og með bíó er það mjög 
fínt en stundum er það svolítið erfitt að gera. Sum fyrirtæki eru þess eðlis að það er svo margt sem 
er í boði. Það er ekki hægt að grípa í eitt, eins og með búð sem selur allskonar. Eins og Bifröst, þú 
hefur ekkert til að grípa í. Það gæti verið bók eða eitthvað. Það gæti sagt kennsla eða eitthvað. Arion 
banki þú veist, þetta er gamalt svona íslenskt mynstur. Það er unnið út frá því en segir í rauninni ekki 
neitt. Þannig að stundum er það eitthvað abstract, vínbúðin er vísun í eitthvað vínber, Bónus er með 
alveg fínt sko. Innnes vísar alveg í, ölgerðin vísar svo sem ekki í neitt. Það er líka erfitt eins og með 
ölgerðina, gos og alls konar vörur, svo breytt vöruval. Það er erfitt að grípa í sko. Aðal málið er að 
það sé nógu einfalt. Því einfaldara því betra. Icelandair er mjög fínt og líka allir þekkja þetta. Strætó, 
það vísar ekkert í starfsemina bara „S“ ið. Það er stundum mikilvægt eftir hvað eru, eins og er augljóst 
að þetta er úr búð. Stundum er það erfitt. Ég lendi oft í að gera eitthvað dót og það er erfitt að grípa 
í eitthvað eitt. Þetta er svo margt, hvað er mikilvægara en annað. Það er samt alltaf gaman ef það 
vísar í og getur gert það, hvort sem það er abstract eða ekki. Að það sé einhver hugsun á bakvið. Það 
er gott að hafa það í huga svo sé hægt að tengja einhvernvegin. Núna er ég með eitt sem tengist 
fjármálum en samt ekki. Lyfja, bio, eitthvað svona dótarí. Það má ekki tengjast því beint, þeir vilja 
ekki tengja bókstaflega. Þá þarf maður að finna annan vinkil á sama sko. Þú getur ekki sagt „ já þetta 
er svona biotech fyrirtæki“. Það er ekki hægt að gera það alltaf. Það er alltaf gott ef .ú getur vísað 
einhverju í það. Ég held að það sé svolítið snúið stundum. Maður vill hafa það eins einfalt og hægt er 
en því einfaldara sem það er, því meiri líkur eru að einhver sé búinn að gera það sama. Þá eru allir 
búnir að vera í sama grautnum, maður þarf að finna nýjan vinkil á það. Það er helvíti snúið stundum. 
[Spyrill] Ég get alveg trúað því. Það er, ef horfið er snöggt á þennan lista, þá er mikið af þessum 
fyrirtækjum með lógó sem segja í raun ekkert um starfsemina.  
[Viðmælandi] Nei nei, það er eins og Háskólabíó vísa klárlega í bíó það er alveg augljóst, Háskólinn í 
Reykjavík hann vísar í ekki í neitt nema kannski pínu vísun í húsið líka. Fólk veit það ekkert. Það eru 
ekkert margir sem hafa skoðað ja.is og skoðað ofan á húsið. Össur segir ekki neitt sko. Arion banki 
ekki neitt.  
[Spyrill] HA og Bifröst, það er ekkert þar sem. 
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[Viðmælandi] Nei Bifröst er ekkert, HA er bara abstract H og A. Þýskt svona abstract eitthvað. Þetta 
eru allt þættir sem hægt er að vísa í sko. Icelandair gerir það, Strætó gerir það ekki sko. Það skiptir 
engu máli fyrir Strætó sko. Fólk sér þetta svo oft, notar oft, keyrir framhjá, stendur í röð fyrir aftan 
einhverstaðar. 
[Spyrill] Einmitt hvort sem það eru strætóskýli eða vagnarnir sjálfir. Þetta er allt merkt útum allt. 
[Viðmælandi] Já, þessu tvö efstu, annað vísar í en hitt ekki. Krónan og Bónus, Krónan náttúrulega 
vísar í bókstaflega. Landsbankinn er bara gamalt. Það er margt sem vísar ekki, Ömmubakstur er 
svolítið skemmtilegt, en það er bara svona ömmur. Það er eitthvað skemmtilegt við það. Aftur, þetta 
er oft bara svona tilfinning bara. Borgarleikhúsið vísar í húsið. Með þessi tvö efstu sýnir svolítið að 
það skiptir ekki alltaf máli. Bara keep it simple, einfalt og sterkt er langbest sko. 
[Spyrill] Ég held ég sé ekki með fleiri spurningar fyrir þig. Ekki að svo stöddu. Eins og ég sagði þá er 
þetta aðallega, þetta átti ekki a vera svona formlegt viðtal með einhver svakalegan spurningarlista 
heldur aðallega heldur fá þína innsýn á niðurstöðunum og létt spjall í kringum það. 
[Viðmælandi] Þetta eru mjög skemmtilegar niðurstöður og áhugaverðar. Spurning hvort 
niðurstöðurnar væru eitthvað öðruvísi ef þetta hefði farið í einhverja markaðsstofu eða Gallup. Þú 
tengist oft í skóla líka og Raggi hjá Manhattan að svara einhverju. Gallup könnun þá er svona random, 
Kópasker og what ever. Hver niðurstaðan væri í því sko. Það væri áhugavert að sjá það. Hvort það 
væri sú sama. Ef það yrði spurt heima hjá mér þá væru allt öðruvísi niðurstöður. Þetta er interesting. 
[Spyrill] Ég bara þakka kærlega fyrir spjallið. 
[Viðmælandi] Ekkert mál, takk sömuleiðis. 

10.3. Viðauki III 
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10.4. Viðauki IV 
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