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ég honum kærlega fyrir góðar leiðbeiningar við úrvinnslu verkefnisins. Ég vil einnig 

þakka foreldrum mínum fyrir allan stuðninginn og góð ráð í gegnum námið, auk   

þess þakka ég Vilborgu Ástu Árnadóttur fyrir góðar ábendingar við skrifin.  
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Útdráttur 

Under Armour var stofnað árið 1996 í kringum einfalda hugmynd ungs ruðningsfyrirliða 

um að hanna íþróttafatnað sem héldist þurr við æfingar. Á stuttum tíma tókst 

vörumerkinu að ná stórri markaðshlutdeild á samkeppnismiklum markaði og er í dag 

með stærstu íþróttavörumerkjum í heiminum. Dreifingaraðili Under Armour á Íslandi er 

Altis ehf sem rekur verslanir í Hafnarfirði og Kringlunni auk þess að selja vörur 

vörumerkisins til stærri íþróttavöruverslana. 

 Ritgerð þessi var skrifuð til að kanna stöðu vörumerkisins Under Armour á 

íslenskum markaði með tilliti til vitundar, ímyndar og tryggðar þess auk þess að leita 

svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hver er vitund Under Armour meðal neytenda? 

Hver er ímynd Under Armour í samanburði við helstu samkeppnisaðila? 

Hver er ímynd Under Armour meðal markhóps þess? 

Er til staðar tryggð hjá viðskiptavinum Under Armour? 

Skilar staðfærsla Under Armour sér til neytenda á markaði? 

Til að svara ofangreindum spurningum var framkvæmd eigindleg rannsókn í formi 

viðtals auk megindlegrar rannsóknar í formi spurningalista sem hannaður var út frá 

upplýsingum þeirrar eigindlegu. Spurningalistinn var lagður fyrir hentugleikaúrtak meðal 

nemenda Háskóla Íslands með tölvupósti í gegnum nemendaskrá auk þess sem honum 

var deilt áfram meðal snjóboltaúrtaks á samfélagsmiðlinum Facebook. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar voru þær að Under Armour var þriðja efsta 

íþróttavörumerkið í huga svarenda á eftir helstu samkeppnisaðilum sínum Nike og 

Adidas. Ímynd vörumerkisins meðal markhópa þess var almennt jákvæðari en annara 

hópa sem gefur til kynna að markaðssetning sé að skila sér á réttan stað. Ímynd í 

samanburði við samkeppnisaðila kom einnig vel út og þeir þættir sem Under Armour 

leggur mesta áherslu á komu betur út hjá því en helstu samkeppnisaðilum. Fæstir 

þátttakenda skilgreindu sig sem trygga því vörumerki sem þeir versluðu helst en þrátt 

fyrir það virtist einhver tryggð vera til staðar meðal viðskiptavina Under Armour og þar 

geta legið ákveðin tækifæri fyrir vörumerkið.  
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1  Inngangur  

Íþróttavörumerki hafa verið til í áratugi sem aðferð við að greina íþróttavörur eins 

framleiðanda frá annars. Íþróttavörumarkaðurinn er þéttur og samkeppnismikill þar 

sem til staðar eru sterk og rótgróin vörumerki með mikla markaðshlutdeild. 

Íþróttavörumerkið Under Armour er vörumerki sem kom nýtt og óreynt inná þéttsetinn 

markað og reyndist stóru vörumerkjunum verðugur keppinautur. Under Armour tókst á 

skömmum tíma að ná fram hluta markaðarins auk þess að vinna hug og hjörtu neytenda 

með byltingarkenndum frammistöðufatnaði og óstöðvandi vilja til að skara fram úr. 

 Markmið verkefnisins er kanna stöðu íþróttavörumerkisins Under Armour á 

Íslandi með því að bera saman staðfærslu þess við sýn neytenda með tilliti til vitundar, 

ímyndar og tryggðar auk þess sem leitast er við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

Hver er vitund Under Armour meðal neytenda? 

Hver er ímynd Under Armour í samanburði við helstu samkeppnisaðila? 

Hver er ímynd Under Armour meðal markhóps þess? 

Er til staðar tryggð hjá viðskiptavinum Under Armour? 

Skilar staðfærsla Under Armour sér til neytenda á markaði? 

Til að svara ofangreindum spurningum var framkvæmd eigindleg rannsókn í formi 

viðtals auk megindlegrar rannsóknar í formi spurningalista sem hannaður var út frá 

upplýsingum þeirrar eigindlegu.  

Verkefni þessu er skipt niður í nokkra hluta. Í fyrsta hlutanum er fræðileg umfjöllun 

á helstu hugtökum markaðsfærslu og vörumerkjastjórnunar. Þar á eftir kemur almenn 

umfjöllun um sögu og stefnu vörumerkisins Under Armour auk þess sem helstu 

upplýsingar eigindlegu rannsóknarinnar eru settar fram.  Því næst verður gerð grein fyrir 

aðferðarfræði og framkvæmd rannsókna. Að því loknu verður gerð grein fyrir helstu 

niðurstöðum og lausnum viðfangsefna þar sem leitast verður við að svara helstu 

rannsóknarspurningum. Í lok verkefnisins koma fram umræður og ályktanir höfundar, 

helstu takmarkanir rannsóknarinnar auk lokaorða.   
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2 Markaðsfærsla 

Markaðsfærsla er hugtak sem skilgreint hefur verið af ýmsum fræðimönnum í gegnum 

tíðina. Margir tengja hugtakið aðallega við sölumennsku og auglýsingar en það er ekki 

mikilvægasti hluti markaðsfærslunnar. Það sem skiptir mestu máli í markaðsfærslu í dag 

er að mæta þörfum viðskiptavina. Kotler og Keller (2012) skilgreindu hugtakið 

markaðsfærsla á stuttan og einfaldan hátt: ,,Að mæta þörfum á arðsaman hátt” (Kotler 

og Keller, 2012, bls. 27). 

Markaðsfærsla fjallar um viðskiptavini og snýst um að greina og mæta 

mannlegum og félagslegum þörfum þeirra. Markmiðið er að laða að nýja viðskiptavini 

með loforði um yfirburða virði auk þess að halda í og rækta núverandi viðskiptavini með 

því að fullnægja þörfum þeirra (Armstrong og Kotler, 2009; Kotler og Keller, 2012).  

American Market Association (AMA) setti einnig fram skilgreiningu á hugtakinu: 

Markaðsfærsla eru aðgerðir, safn stofnanna og ferlar til að búa til, miðla, 
skila af sér og skiptast á vörum og þjónustu sem hafa virði fyrir viðskiptavini, 
skjólstæðinga, samstarfsaðila og samfélagið í heild. (AMA, 2013) 

Þrátt fyrir að hugtakið sjálft hafi verið skilgreint á marga vegu í gegnum tíðina er 

megintakmark markaðsfærslu að byggja arðvænlegt og virðisaukandi samband við 

viðskiptavini. Til að ná árangri þurfa skipulagsheildir að ná fleiru fram en einungis 

ánægju viðkiptavina, þeir þurfa að gera betur en samkeppnisaðilar (Jobber, 2004). 

Hægt er að skipta ferli markaðsfærslu í fimm skref. Í fyrstu fjórum skrefunum 

vinna skipulagsheildir að því að skilja neytendur, skapa viðskiptavinavirði og byggja upp 

sterkt samband við viðskiptavini. Í loka skrefinu uppskera skipulagsheildir svo fyrir það 

að hafa skapað viðskiptavinum yfirburða virði. Með því að skapa virði fyrir neytendur fá 

skipulagsheildir virði til baka frá neytendum í formi sölu, hagnaðar og langtíma 

hlutheildar viðskiptavina (Armstrong og Kotler, 2009). Ferli markaðsfærslu má sjá nánar 

á mynd 1. 
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Framkvæma virði fyrir viðskiptavini og byggja upp viðskiptavinasambönd 

 

  Öðlast virði frá viðskiptavinum í staðinn 

 

 

 

 

Mynd 1. Ferli markaðsfærslu (Armstrong og Kotler, 2009). 

 

2.1  Þarfir, langanir og eftirspurn 

Til að skilja hvernig markaðsfærsla virkar þarf að þekkja til kjarnahugtaka hennar og 

þeirra á meðal eru þarfir, langanir og eftirspurn. Þarfir fólks eru eitt af 

undirstöðuatriðum markaðsfærslu. Grunnþarfir mannsins eru súrefni, matur, klæði og 

skjól en einnig hefur maðurinn sterka þörf fyrir afþreyingu, menntun og skemmtun 

(Maslow, 1943). Þessar þarfir geta þróast í langanir þegar þeim er beint að ákveðnum 

hlutum sem gætu fullnægt þörfinni. Langanir mótast af samfélagi fólks og geta síðan 

þróast yfir í eftirspurn þegar langanir eru studdar af kaupmætti fólks (Kotler og Keller, 

2012; Armstrong og Kotler, 2009). Skipulagsheildir þurfa að bera kennsl á þarfir 

markhóps síns og mæta þeim með vörum sínum eða þjónustu. Það þarf hins vegar að 

passa að fullnægja ekki  öllum þörfum viðskiptavina algjörlega þar sem skipulagsheildir 

þurfa að viðhalda viðskiptum og þurfa hagnað til að halda vexti og markaðsstöðu. Það 

sem þarf er jafnvægi á milli þess að ná fram markmiðum skipulagsheildarinnar og að 

fullnægja þörfum viðskiptavina en það jafnvægi gæti leitt til samkeppnisforskots á ört 

stækkandi mörkuðum (Evans, Jamal, Foxall, 2006).   

Skilja markaðinn, 
þarfir og langanir 

viðskiptavina 

Hanna 
viðskiptavina- 

miðaða 
markaðsstefnu 

 Útbúa samþætta 
markaðsáætlun 

sem skilar 
yfirburða virði 

Byggja upp 
arðvænlegt samband 

og ánægða 
viðskiptavini 

Öðlast virði frá 
viðskiptavinum til 

að ná fram 
hagnaði 
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2.2 Miðuð markaðsfærsla 

Viðskiptavinir geta verið jafn ólíkir og þeir eru margir. Þess vegna er mikilvægt fyrir 

skipulagsheildir að skilgreina hvaða viðskiptavinir eru arðvænlegastir því þeir gætu verið 

það sem mun halda vörumerkinu eða skipulagsheildinni á floti í framtíðinni. Það þarf að 

byggja upp vörumerkjatryggð meðal viðskiptavina og þá sérstaklega meðal 

arðvænlegustu viðskiptavinanna til að tryggja framtíð sína. Miðuð markaðsfærsla snýst í 

meginatriðum um það að skilgreina hverjir það eru sem við viljum laða að sem 

viðskiptavini auk þess að leitast við að tryggja að þessir viðskiptavinir verði tryggir og 

arðvænlegir. Miðuð markaðsfærsla er mikilvæg vegna þess að hún fær skipulagsheildir 

til að horfa á viðskiptavini sína, vörur og þjónustu á raunsæjan hátt og  ákvarða hvað 

passar best þeirra á milli (Cahill, 1997). 

 Það er sjaldan hægt að fullnægja þörfum allra á markaði og þess vegna eru 

markaðsaðilar farnir að nýta sér aðferðir miðaðrar markaðsfærslu. Með henni er hægt 

að einbeita sér að þeim viðskiptavinum sem hafa þarfir sem líklegast er hægt að mæta. 

Miðaðri markaðsfærslu er hægt að skipta niður í þrjú megin atriði en það eru 

markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærsla (Kotler og Keller 2012). Miðuð 

markaðsfærsla sést betur myndrænt hér á mynd 2. 

Markaðshlutun               Markaðsmiðun              Staðfærsla 

 

 

Mynd 2. Miðuð markaðsfærsla (Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 1999). 

 

2.2.1 Markaðshlutun   

Til að hægt sé að fullnægja þörfum viðskiptavina á árangursríkan hátt þurfa að vera til 

staðar mismunandi vörur og þjónustuframboð sem henta þeim fjölbreyttu hópum 

Eftir hvaða breytum skal 
hluta markaðinn? 

 

Gera grein fyrir 
markaðshlutum 

Hvað gerir markaðshlut 
áhugaverðan? 

 

     Velja markhóp 

Hver á staðfærslan að 
vera? 

 

Samval söluráða fyrir 
hvern markhóp 

http://www.emeraldinsight.com/author/Cahill%2C+Dennis+J
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viðskiptavina sem oftast skipa markaðinn. Sú tækni sem notuð er af markaðsaðilum (e. 

marketers) til að ná utan um fjölbreytileika markaða er kölluð markaðshlutun (e. market 

segmentation) (Fahy og Jobber, 2015).  Hugtakið markaðshlutun hefur uppruna sinn frá 

Wendell R. Smith (1956) og segir hann markaðshlutun vera það að líta á sundurleitan 

markað sem fjölda minni einsleitra markaða svo hægt sé að bregðast við mismunandi 

vöruóskum mikilvægra markaðshluta. Þannig felst markaðshlutun í því að skipta 

markaðinum niður í hluta þar sem hver hluti samanstendur af hópi viðskiptavina sem 

hefur svipaðar þarfir og langanir. Markaðsaðilar þurfa að gera grein fyrir viðeigandi 

fjölda og eðli markaðshlutanna og ákveða síðan hverja þeirra þeir ætla sér að miða 

aðgerðir sínar að. 

 Til að hluta markaðinn niður er viðskiptavinum oft skipt niður í hópa eftir 

ákveðnum þáttum en meginþættirnir eru landfræðilegir- (e. geographic), sálfræðilegir- 

(e.psychographic), atferlis- (e. behavioural), og lýðfræðilegir (e. demographic) þættir 

(Blythe, 2012). Landfræðilegir þættir skipta markaðinum niður eftir staðsetningu og er 

auðvelt að skilgreina og mæla þá skiptingu. Skipulagsheildir geta þannig starfað á einu 

eða nokkrum svæðum eða verið með starfsemi í þeim öllum og þurfa þá að vera vel 

vakandi fyrir staðbundnum breytum (Brassington og Pettitt, 2013). 

 Sálfræðilegir þættir skipta viðskiptavinum niður eftir sálfræðilegum- eða 

persónueinkennum, lífstíl eða gildum. Sem dæmi gæti tryggingarfélag skipt fólki niður í 

hópa eins og þá sem hræðast glæpi, þá sem hræðast náttúruhamfarir og þá sem 

hræðast skemmdir á eignum sínum vegna slysa. Þessi aðferð markaðshlutunar getur 

hins vegar verið vandasöm þar sem erfitt getur verið að mæla sálfræðileg einkenni í 

stórum hlutföllum (Blythe, 2012). 

 Atferlisþættir skipta viðskiptavinum í hópa á grundvelli þekkingar þeirra, 

viðhorfs, notkunar eða viðbragða til ákveðinnar vöru eða þjónustu. Litið er til þátta eins 

og ávinnings viðskiptavinar, kauphegðunar og tilefni kaupa. Til að hægt sé að skipta 

viðskiptavinum niður í hópa eftir atferlisþáttum þarf að vera hægt að svara ákveðnum 

spurningum. Það þarf að vera hægt að segja til um það hvort viðskiptavinur kaupir 

vöruna til að sýna fram á ákveðna stöðu, hvort hann er tryggur ákveðnu vörumerki  og 

hvort hann er að versla fyrir sjálfan sig eða að versla gjafir. Það hvaða ávinning 
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viðskiptavinir leitast við að ná með kaupum á vöru eða þjónustu, auk kaupmynstra, væri 

hægt að líta á sem grundvöll markaðshlutunar (Fahy og Jobber, 2015). 

 Lýðfræðilegir þættir skipta markaðinum niður eftir breytum eins og aldri, kyni, 

kynþætti, starfi, fjölskyldustærð, fjölskyldulífshring, kynslóð, þjóðerni og 

þjóðfélagsstöðu auk fleiri breyta. Það er auðvelt að skilgreina og mæla lýðfræðilega 

þætti auk þess sem upplýsingar tengdar þeim eru oftast mjög aðgengilegar. Það getur 

hins vegar verið neikvætt að  notast eingöngu við lýðfræðilega skiptingu þar sem gert er 

ráð fyrir því að fólk í sömu lýðfræðilegu hópum hafi endilega sömu þarfir og langanir 

sem er oft ekki staðreyndin (Brassington og Pettitt, 2013). 

 Skipulagsheildir geta hagnast á markaðshlutun á marga vegu. Markaðshlutun 

getur sem dæmi aukið arðsemi þar sem margir viðskiptavinir eru tilbúnir að borga hærra 

verð fyrir vörur og þjónustu sem samsvara þörfum þeirra. Í gegnum markaðshlutun geta 

skipulagsheildir einnig rannsakað vaxtartækifæri á markaði og teygt vörulínur. Með 

góðri markaðshlutun er hægt að stækka markaðinn í heild með því að ná til nýrra 

viðskiptavina sem passa við lýsinguna á “hinum týpíska viðskiptavini”. Á 

samkeppnismarkaði geta skipulagsheildir oft ekki þjónað öllum hlutum markaðarins á 

áhrifaríkan hátt svo með því að hluta markaðinn niður er auðveldara að greina það 

hvaða hlutar eru arðvænlegir og hægt er að þróa markaðsaðgerðir sem henta þeim 

ákveðna hluta. Með þessu er hægt að skilja og halda betur í arðvænlega viðskiptavini og 

beina skilaboðum á áhrifaríkan hátt til þeirra markaðshluta sem miðað er að (Fahy og 

Jobber, 2015; Blythe, 2012). 

 Til að ákvarða hvort skipulagsheild hefur hlutað markaðinn niður á réttan hátt er 

yfirleitt litið til fimm forsenda sem þurfa að vera til staðar. Þessar forsendur eru 

mælanleiki, umfang, aðgengileiki, aðgreinanleiki og framkvæmanleiki. Markaðshlutar 

þurfa að vera mælanlegir þar sem hægt er að mæla stærð, kaupmátt og einkenni 

markaðshlutarins. Þeir þurfa að hafa ákveðið umfang og vera nógu stórir til að 

arðvænlegt sé að þjónusta þá. Markaðshlutar þurfa að vera aðgengilegir þannig að hægt 

sé að ná til þeirra og mæta þörfum þeirra. Þeir þurfa að vera aðgreinanlegir þar sem þeir 

bregðast mismunandi við misjöfnum markaðsaðferðum, sem dæmi ef giftar konur og 

ógiftar bregðast eins við sölu á ákveðinni vöru þá tilheyra þær ekki sitthvorum 

hlutanum. Markaðshlutar þurfa einnig að vera framkvæmanlegir þannig að 
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skipulagsheildir búi yfir nægum auðlindum til að geta nýtt þau tækifæri sem koma í ljós 

við markaðshlutunina (Kotler og Keller, 2012; Fahy og Jobber, 2015). 

2.2.2 Markaðsmiðun  

Eftir að skipulagsheildir hafa skipt markaðinum niður í hluta og gert grein fyrir þeim 

hlutum þar sem flest tækifæri virðast liggja, þarf að ákveða hvaða og hversu marga hluta 

það ætlar sér að miða aðgerðir sínar að. Þetta ferli kallast markaðsmiðun (e. market 

targeting) og er lykilatriði í markaðsstefnu skipulagsheilda. Markmið markaðsmiðunar er 

að skipulagsheildir velji sér einn eða fleiri markaðshluta eða markhópa til að einblína á 

og þrói áfram vörur eða þjónustu sem henti hverjum hluta (Hollensen, 2010).  

Til að meta mismunandi markhópa þarf að horfa til tveggja þátta, aðdráttarafls 

markhópsins auk markmiða og auðlinda skipulagsheildarinnar. Það þarf að bera 

tilvonandi markhóp saman við fimm forsendur markaðshlutunar og sjá hversu vel hann 

kemur út auk þess að skoða hvort sá markhópur passi svo við auðlindir og markmið 

skipulagsheildarinnar (Kotler og Keller, 2012; Fahy og Jobber, 2015).  

Til eru fjórar almennar aðferðir til markaðsmiðunar sem hægt er að velja um. Ein 

af þeim er óaðgreind markaðsmiðun (e. undifferentiated marketing) en það er þegar 

skipulagsheildir velja að horfa framhjá mismunandi markhópum og herja á markaðinn í 

heild sinni með einni tiltekinni vöru eða þjónustu. Ástæður þessa geta verið lítill munur 

milli markhópa þar sem kostnaðurinn við að aðgreina markaðsaðferðir eftir markhópum 

er meiri en ávinningur þess eða sú trú að varan eða þjónustan höfði til allra markhópa. 

Með óaðgreindri markaðsmiðun er horft meira til sameiginlegra þarfa viðskiptavina 

heldur en til þeirra þarfa sem aðgreina þá (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 1999; 

Fahy og Jobber. 2015).  

Aðgreind markaðsmiðun (e. differentiated marketing) er þegar skipulagsheildir 

velja sér ákveðna markhópa og selja mismunandi vörur til mismunandi markhópa. Þetta 

er vinsæl aðferð til markaðsmiðunar og er notuð í atvinnugreinum eins misjöfnum og 

bílasölum, hótelum og tískuverslunum. Með aðgreindri markaðsmiðun má auka sölu 

enn frekar auk þess sem hún gerir skipulagsheildum kleift að ná stærðarhagkvæmni og 

dreifa kostnaði yfir fjölda mögulegra viðskiptavina hópa (Kotler o.fl., 1999; Fahy og 

Jobber, 2015). 
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Einbeitt markasmiðun (e. focused marketing) er aðferð þar sem skipulagsheildir 

herja á einn tiltekinn markhóp og er mikið notuð þegar auðlindir skipulagsheilda eru 

takmarkaðar. Minni skipulagsheildir gætu gengið of hratt á auðlindir sínar með því að 

herja á fleiri en einn markhóp. Með einbeittri markaðsmiðun geta skipulagsheildir náð 

sterkri markaðsstöðu innan þeirra markhópa sem þær þjóna vegna aukinnar þekkingar á 

hópnum. Með réttu vali á markhóp geta skipulagsheildir hagnast vel en á sama tíma er 

verið að taka mikla áhættu þar sem erfitt getur reynst að þróa áframhaldandi 

árangursríkar markaðsaðferðir eftir því sem markaðurinn vex (Kotler o.fl., 1999; Fahy og 

Jobber, 2015). 

Sérsniðin markaðsmiðun (e. customized marketing) er aðferð sem notast er við 

þegar kröfur ákveðinna viðskiptavina á markaði eru einstakar og kaupmáttur þeirra 

nægilegur. Þetta er oft notað þannig að skipulagsheildir sérsníða vörur að þörfum 

ákveðinna einstaklinga eins og hjá Nike þar sem viðskiptavinir geta hannað sína eigin 

persónulegu útgáfu af skóm og fatnaði. Sérsniðin markaðssetning endurspeglar þann 

nútímalega hugsunarhátt að líta á markaðssetningu sem virðisaukandi samstarfsferli 

sem byggir á nánu sambandi milli skipulagsheilda og viðskiptavina (Fahy og Jobber, 

2015). 

2.2.3 Staðfærsla  

Hugtakið staðfærsla (e. positioning) á upptök sín í grein frá árinu 1969 eftir Jack Trout og 

hefur síðan orðið þekkt hugtak innan markaðsfræðinnar. Með staðfærslu er átt við að 

skipulagsheildir hanna vörur sínar og ímynd til að ná fram ákveðinni staðsetningu í huga 

markhóps síns. Trout (2005) talar um að vörumerkjastjórnun snúist um uppbyggingu  

vörumerkis, á meðan staðfærsla gangi út á að koma vörumerkinu fyrir í huga neytenda 

(Trout, 2005; Trout 2012). Markmiðið er að staðsetja vörumerkið þannig að það hámarki 

mögulegan ávinning skipulagsheildarinnar (Kotler og Keller, 2012). Góð staðfærsla 

hjálpar til við að fylgja markaðsstefnunni með því að skýra það út um hvað vörumerkið 

snýst, hvað gerir það einstakt, hvað það á sameiginlegt með vörumerkjum sem það er í 

samkeppni við og hversvegna viðskiptavinir ættu að kaupa og nota vörumerkið. Þegar 

verið er að ákveða hvaða staðsetningu skipulagsheildir vilja ná í huga viðskiptavina þarf 

að líta til nokkurra þátta. Það þarf að greina markhópa og samkeppni á markaðinum auk 

þess að greina sameiginlega þætti (e. points of parity) og aðgreinandi þætti (e. points of 



 

19 

difference) vörumerkisins frá samkeppnisaðilum (Kotler og Keller, 2012; Keller, Apéria 

og Georgson, 2012).  

 Aðgreinandi þættir eru eiginleikar eða kostir sem neytendur tengja sterklega við 

vörumerki, meta þá sem jákvæða og trúa því að þessa þætti sé ekki að finna í sama mæli 

hjá samkeppnisaðilum. Til að finna þessa aðgreinandi þætti þurfa markaðsaðilar að 

meta heildar upplifun viðskiptavina á vörum eða þjónustu skipulagsheildarinnar. Með 

því að vera vel vakandi ætti að vera hægt að finna leiðir til aðgreiningar á hverjum 

snertifleti við viðskiptavini. Hvaða eiginleikar eða kostir sem eru tengdir vöru eða 

þjónustu geta gengið sem aðgreinandi þættir fyrir vörumerki svo lengi sem þeir eru 

nægilega eftirsóknarverðir, aðgreinandi og mögulegt er að afhenda þá. Vörumerkið 

verður að sýna fram á skýra yfirburði í þessum eiginleikum eða kostum til að þeir gangi 

sem aðgreinandi þættir. Sterk vörumerki búa oft yfir nokkrum aðgreinandi þáttum en 

sem dæmi hefur fyrirtækið Apple tileinkað sér hönnun og einfaldleika í notkun sem 

aðgreinandi þætti (Keller o.fl., 2012; Armstrong og Kotler, 2009). 

 Sameiginlegir þættir eru hins vegar eiginleikar sem eru ekki endilega einstakir 

meðal vörumerkisins heldur eru oft sameiginlegir með öðrum vörumerkjum. Þetta eru 

þættir sem neytendur telja nauðsynlega svo vara eða þjónusta innan ákveðinna flokka 

teljist lögmæt og trúverðug. Neytendur gætu sem dæmi álitið ferðaþjónustu ekki vera 

ferðaþjónustu nema hún bjóði uppá bókanir á flugfari, hótelgistingu og annari tengdri 

þjónustu. Til að ná fram sameiginlegum þáttum í tilteknum eiginleikum þarf nægilegur 

fjöldi neytenda að trúa því að vörumerkið sé “nógu gott” á því sviði. Það þarf ekki 

endilega að vera að sameiginlegir þættir valdi því að vörumerkið sé álitið jafnt 

samkeppnisaðilum sínum heldur þarf neytendum að líða eins og vörumerkið sé með 

þessa þætti það vel á hreinu að þeir séu ekki álitnir sem vandamál. Þannig er oft 

auðveldara fyrir fyrirtæki að ná fram sameiginlegum þáttum en aðgreinandi þáttum þar 

sem ekki þarf að sýna fram á skýra yfirburði. Lykillinn að góðri staðfærslu er þannig ekki 

endilega að ná fram aðgreinandi þáttum heldur að ná fram nauðsynlegum 

sameiginlegum þáttum (Kotler og Keller, 2012; Keller o.fl., 2012). 

Árangursrík staðfærsla er oftast tengd þeim vörum og þjónustu sem hafa náð 

fram ánægjulegum tengslum í huga viðskiptavina. Til að ná fram árangursríkri staðfærslu 

þarf fjóra þætti: skýrleika (e. clarity), samræmi (e. consistency), samkeppnishæfni (e. 
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competitiveness) og trúverðugleika (e. credibility). Með skýrleika er átt við það að 

staðfærslan þarf að vera skýr þegar kemur að bæði markhópi og aðgreinandi þáttum. 

Skilaboðin þurfa að vera einföld og eftirminnileg þar sem ólíklegt er að fólk muni eftir 

flóknum staðfærslum. Með samræmi er átt við það að staðfærslan þarf að vera sú sama 

milli ára til að valda ekki ruglingi. Ef henni er breytt reglulega þá er ólíklegra að 

skilaboðin skili sér á réttan hátt til neytenda. Staðfærslan verður einnig að vera 

trúverðug í huga neytenda. Það að reyna að staðfæra bílinn ,,Lada” sem spennandi 

sportbíl með því að sýna bílinn í auglýsingum á keyrslu eftir torfærum vegum er ólíkegt 

til árangurs þar sem þar er ekki tenging milli ímyndar vörumerkisins og raunveruleikans. 

Með samkeppnishæfni er síðan átt við að það þarf að bjóða neytendum uppá ákveðið 

virði sem er ekki til staðar meðal samkeppnisaðila. Dæmi um það er árangursrík 

innkoma fyrirtækisins Apple á markað með þann aðgreinandi þátt að bjóða neytendum 

uppá vörur sem voru auðveldar í notkun (Jobber, 2004).  

 

Mynd 3. Lykillinn að árangursríkri staðfærslu (Jobber, 2004).  

Þegar skipulagsheild hefur náð fram óskastöðu sinni á markaði þarf að passa 

uppá að viðhalda þeirri staðfærslu með stöðugri frammistöðu og samskiptum við 

neytendur. Það þarf að fylgjast vel með og aðlaga staðfærsluna yfir tíma til að hún 

samræmist breytingum á þörfum viðskiptavina og aðgerðum samkeppnisaðilla 

(Armstrong og Kotler, 2009). 
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2.2.3.1 Staðfærslukort 

Við skipulagningu aðgreiningar og staðfærslu útbúa markaðsaðilar oft sjónrænt 

staðfærslukort (e. positioning map) sem sýnir skynjun neytenda á vörumerkinu í 

samanburði við samkeppnisaðila. Kortið hefur ákveðna eiginleika en gefin fjarlægð á 

milli vara segir til um skynjuð líkindi á milli varanna, sem sagt hversu líkar eða ólíkar 

vörurnar eru í huga neytenda. Línur á kortinu segja til um stefnu ákveðinna eiginleika og 

lengd línunnar gefur til kynna mikilvægi þeirra. Ásarnir á kortinu gefa til kynna hvernig 

viðskiptavinir aðgreina þá valkosti sem í boði eru en á tvívíðu korti  gætu verð og gæði 

komið til greina sem dæmi (Lilien og Rangaswamy, 2003). Staðfærslukort eru aðlaðandi 

og sjónræn leið til að sýna fram á fjölbreyttan markað auk þess að vera einkar gagnleg 

þegar verið er að ákvarða ákveðin einkenni staðfærslunnar eins og aðgreiningar- og 

sameiginlega þætti (Fahy og Jobber, 2015). 
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3 Vörumerki 

Vörumerki hafa verið til í fleiri aldir sem aðferð við að greina vörur eins framleiðanda frá 

vörum annars og eru orðin óaðskiljanlegur hluti af nútíma markaðsstarfsemi. Hvert sem 

augað lítur er að finna hin ýmsu vörumerki og sterk vörumerki gefa af sér farsælustu 

vörurnar þvert á fjölbreytta vöruflokka (Campbell, 2002). Kotler (1999) skilgreinir 

vörumerki sem: ,,Nafn, hugtak, merki, tákn eða hönnun, eða blanda af þeim, áætlað til 

að einkenna vörur eða þjónustu ákveðins seljanda eða hóps seljanda og til að aðgreina 

þær frá samkeppnisaðilum” (Kotler o.fl., 1999, bls. 571). Lykillinn að því að búa til 

vörumerki, samkvæmt þessari skilgreiningu, er sá að ákveða nafn, vörumerkjatákn (e. 

logo), merki (e. symbol), hanna umbúðir ásamt fleiri hlutum sem einkenna vöruna og 

aðgreina hana frá öðrum (Keller o.fl., 2012). 

Í augum viðskiptavina eru vörumerki fyrst og fremst myndræn tákn. Þessi tákn 

gefa yfirleitt eitthvað til kynna varðandi þá vöru eða þjónustu sem þau standa fyrir. 

Vörumerkjastjórnun felur í sér að búa til ákveðna áru í kringum þessi tákn sem gefur til 

kynna ýmis jákvæð tengsl eins og yfirburða frammistöðu, aðlaðandi einkenni, jákvæða 

ímynd og eftirsóknaverðan persónuleika. Eftir því sem þekking á vörumerkinu eykst með 

auglýsingum og kynningum á vörunni eða þjónustunni fara viðskiptavinir að þekkja fyrir 

hvað vörumerkið stendur og hvað það hefur uppá að bjóða (Johansson og Carlson, 

2014). 

Vörumerki fela í sér ákveðið loforð en loforðið snýst um það hvað vörur eða 

þjónusta skipulagsheildarinnar muni færa viðskiptavinum. Þá er verið að lofa 

neytendum því að vörur muni virka eins og til var ætlast, þær uppfylli félagslegar og 

tilfinningalegar þarfir neytenda og dragi úr áhættu við kaup. Vörumerkjaloforð eru 

skuldbinding skipulagsheildar þar sem þær verða að fylgja þessu loforði eftir. Það er 

mikilvægt að skipulagsheildir skilji mikilvægi þess að fylgja loforði sínu eftir þar sem það 

getur haft áhrif á styrkleika vörumerkisins og árangur þess. Vörumerki sem uppfyllir 

loforð sín öðlast traust viðskiptavina (Campbell, 2002; Johansson og Carlson, 2014). 

Það sem vörumerki gera er að einkenna uppruna eða framleiðanda vöru og gera 

þá með því ábyrga fyrir frammistöðu vöru sinnar. Neytendur geta þannig metið eins 

vörur á mismunandi hátt eftir vörumerki þeirra. Neytendur læra á vörumerki með 

notkun á vörunum og finna þannig út hvaða vörumerki mæta þörfum þeirra og hver 
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ekki. Með þessu geta vörumerki einfaldað ákvarðanatöku og dregið úr áhættu neytenda 

við kaup. Þeir þættir sem einkenna og aðgreina vörumerki kallast vörumerkjaþættir (e. 

brand elements). Þessir þættir eru í mörgum mismunandi formum í nafni vörumerkis, 

logo-i og tákni. Til eru ýmsar aðgerðir til að koma nafni vörumerkis á framfæri. Stundum 

er notast við nafn fyrirtækisins á allar vörur þess, eins og hjá Nokia, Samsung o.fl. á 

meðan aðrir útbúa sérstök vörumerkjanöfn fyrir hverja vöru sem eru ótengd nafni 

fyrirtækisins eins og hjá fyrirtækinu Procter & Gamble við vörurnar Pringles, Pampers 

o.fl. Vörumerkjaþætti eins og logo og tákn er einnig hægt að byggja á fólki, stöðum og 

hlutum, myndum og öðru. Þegar kemur að því að búa til vörumerki hafa markaðsaðilar 

ýmsa valkosti þegar kemur að fjölda og eðli vörumerkjaþátta og þurfa þeir að velja þá 

sem þeir telja besta til að einkenna vörur sínar (Kotler og Keller, 2012; Keller o.fl., 2012). 

3.1 Vörumerkjavirði 

Vörumerkjavirði (e. brand equity) er hugtak sem notað er til að gefa til kynna virði 

vörumerkis. Það er það virði sem bætist við vöru á grundvelli vörumerkja nafnsins og 

gefur einnig til kynna sækni (e. affinity) neytenda eftir vörumerki (Johansson og Carlson, 

2014). Að búa yfir vörumerkjavirði er mjög verðmætt skipulagsheildum. Það getur ekki 

eingöngu virkað sem grundvöllur til hærra verðlags vara heldur getur það einnig verið 

yfirfæranlegt á nýjar eða öðruvísi vörur og gert þær þannig tafarlaust aðlaðandi. Þegar 

vörumerki sem býr yfir vörumerkjavirði gefur út nýja vöru vita viðskiptavinir sjálfkrafa 

við hverju þeir mega búast og gætu jafnvel verið tilbúnir að panta vöruna áður en hún er 

komin í sölu (Doole, Lancaster og Lowe, 2005). 

Viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði (e. customer-based brand equity) er 

ákveðinn mælikvarði á “dýpt” í sækni viðskiptavina eftir vörumerki. Til að byggja upp 

viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði þarf að fara í gegnum fjögur skref sem oftast eru 

sett fram í pýramída og til að komast á topp pýramídans þarf að uppfylla öll atriði sem 

neðar eru (De Pelsmacker, Geuens, og Van Den Bergh, 2013). 

Til að ná fram vörumerkjavirði þarf að byggja upp sterkt vörumerki. Það er engin 

ein ákveðin aðferð sem hægt er að fylgja til að þróa sterkt vörumerki þar sem flest 

vörumerki hafa þróast yfir ákveðinn tíma. Árangur sterkra vörumerkja er oftast 

tilkominn vegna skynjunar neytenda á þeim og þess ,,persónuleika” sem viðskiptavinir 

tengja við þau. Til að þróa og viðhalda sterku vörumerki þurfa skipulagsheildir að skilja 
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hvert virði vörumerkisins er og miðla því virði áfram til neytenda (Doole o.fl., 2005). 

Samkvæmt David A. Aaker (1992) hafa sterk vörumerki fjórar víddir en þessar víddir eru 

vitund (e. awareness), tengingar (e. associations), skynjuð gæði (e. perceived quality) og 

vörumerkjatryggð (e. brand loyalty). Til að skilja það hvað drífur áfram vörumerkjavirði, 

þarf að vera til staðar skilningur á þessum fjórum víddum. Í eftirfarandi kafla verður 

fjallað nánar um þau atriði sem þurfa að vera til staðar við uppbyggingu 

vörumerkjavirðis auk líkans viðskiptavinamiðaðs vörumerkjavirðis (e. CBBE). 

3.2 Vörumerkjaþekking 

Vörumerkjaþekking (e. brand knowledge) er lykilatriði til að búa til vörumerkjavirði þar 

sem hún skapar aðgreinandi þætti sem leiða svo til vörumerkjavirðis. Það er mikilvægt 

að skilja innihald og uppbyggingu vörumerkjaþekkingar þar sem hún hefur áhrif á það 

hvað kemur upp í huga neytanda þegar hann hugsar um ákveðið vörumerki. Það sem 

einkennir vörumerkjaþekkingu er vitund vörumerkisins auk styrkleika, hollustu og 

sérstöðu þeirra tenginga sem vörumerkið hefur í huga neytenda. Hægt er að skipta 

vörumerkjaþekkingu í tvo þætti en það eru vörumerkjavitund (e. brand awareness) og 

vörumerkjaímynd (e. brand image) (Keller o.fl., 2012). 

3.2.1 Vörumerkjavitund 

Vel þekkt vörumerki er meira virði en óþekkt vörumerki þar sem neytendur hafa meiri 

trú á vel þekktum vörumerkjum. Vörumerkjavitund (e. brand awareness) tengist því 

hversu sterkt vörumerkið er í minni fólks og endurspeglast í hæfni neytenda til að bera 

kennsl á vörumerkið við mismunandi aðstæður. Tveir þættir koma hér við sögu en það 

er hversu vel neytendur bera kennsl á vörumerkið eftir að hafa séð það eða heyrt um 

það og það hvort vörumerkið komi upp í huga neytenda þegar vöruflokkur þess er 

gefinn upp. Hægt er að gera greinarmun á dýpt (e. depth) og breidd (e. reach) 

vörumerkjavitundar. Dýpt vörumerkjavitundar gefur til kynna hversu auðveldlega 

vörumerkið kemur upp í huga fólks og hversu ofarlega það er í huga þess (e. top-of-mind 

awareness). Með breidd vörumerkjavitundar er átt við það hversu oft vörumerki kemur 

upp í huga fólks, við mismunandi aðstæður. Það er nauðsynlegt fyrir vörumerki að hafa 

bæði dýpt og breidd í vörumerkjavitund til að skipa sér sess meðal þeirra vörumerkja 

sem neytendur velja á milli. Því ofar sem vörumerki er í huga viðskiptavina og því oftar 
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sem það er meðal þeirra vörumerkja sem þeir velja á milli því betri líkur eru á kaupum 

auk þess sem neytendur gætu orðið því tryggir (Keller, 1993; De Pelsmacker o.fl., 2013). 

3.2.2 Vörumerkjaímynd 

Vörumerkjaímynd (e. brand imagery) tengist því hversu vel vörumerki uppfyllir 

sálfræðilegar og félagslegar þarfir neytenda. Það vísar til þess hvernig neytendur hugsa 

um vörumerki á óhlutbundinn hátt, í stað þess sem neytendur telja vörumerkið 

raunverulega gera (Keller, 1993). AMA skilgreinir vörumerkjaímynd sem: ,,Sýn á 

vörumerki í huga fólks. Vörumerkjaímyndin endurspeglar persónleika vörumerkisins eða 

vöruna sjálfa. Ímyndin er það sem fólk trúir um vörumerkið: Hugsanir þess, tilfinningar, 

og væntingar” (American Market Association, e.d.). 

Auk AMA hafa margir fræðimenn komið fram með skilgreiningu á hugtakinu ímynd 

og þar á meðal er Kotler (1997) en hann skilgreindi ímynd eftirfarandi: ,,Ímynd er 

samansafn af viðhorfi, hugmyndum og hughrifum sem einstaklingur ber til ákveðins 

hlutar” (Kotler, 1997, bls. 607).  

Fólk kaupir vörur ekki eingöngu vegna þess sem þær gera heldur þess sem þær 

merkja. Með þessu er ekki verið að gefa í skyn að grundvallarvirkni vöru skipti ekki máli 

heldur frekar að það hlutverk sem vörurnar spila og sú merking sem þær hafa í lífi okkar 

hafi meira gildi en það verk sem þær framkvæma. Dýpri merking vöru getur hjálpað til 

við að aðgreina hana frá öðrum svipuðum vörum eða þjónustu, þar sem að öllu jöfnu 

muni manneskja velja sér vörumerki sem hefur ákveðna ímynd eða jafnvel persónuleika 

sem er í samræmi við undirliggjandi hugmyndir hennar. Vörumerki hafa þannig oft 

skilgreinda ímynd eða ,,persónuleika” sem er búinn til með auglýsingum, pakkningum, 

vörumerkingu og öðrum markaðsaðgerðum sem einblína á að staðsetja vörur á 

ákveðinn hátt eða meðal ákveðinna hópa neytenda. Þannig velur fólk sér oft vörur, 

þjónustu eða staði vegna þess að því líkar ímynd þess eða þykir persónuleiki þess 

samsvara sínum eigin (Solomon, Bamossy, Askegaard, og Hogg, 2010). 

Vörumerkjaímynd er þannig í raun það sem viðskiptavinir tengja vörumerkið við í 

huga sér en þessi tengsl innihalda merkingu vörumerkisins fyrir neytandann. Tengslin 

geta verið bæði jákvæð og neikvæð og geta verið breytileg milli einstaklinga eða 

ákveðinna viðskiptavinahópa. Ímynd getur verið tengd einkennum ákveðinnar vöru eða 

þáttum óháðum vörunni. Ímyndartengingar geta myndast bæði á beinan hátt með 
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reynslu neytenda og tengslum við vöruna, vörumerkið, markhópinn eða 

notkunaraðstæður eða á óbeinan hátt með umtali fólks (e. word of mouth) (De 

Pelsmacker o.fl., 2013).  

 Vörumerkjastjóri hefur einungis takmörkuð áhrif á ímynd vörumerkisins en atriði 

eins og samfélagsmiðlar, umtal og annað geta einnig spilað stórt hlutverk. Hægt er að 

búa til jákvæða vörumerkjaímynd til dæmis með markaðsherferðum sem framkalla 

sterk, hagstæð og einstök tengsl við vörumerkið í huga og minni neytenda (Keller o.fl., 

2012; Johansson og Carlson, 2014). 

3.3 Tryggð neytenda 

Að öðlast tryggð neytenda (e. brand loyalty) er eitthvað sem flest vörumerki sækjast 

eftir enda stór hluti af því að ná fram vörumerkjavirði. Tryggð neytenda og ánægja 

þeirra tengjast þar sem flestir tryggir neytendur eru ánægðir. Það þarf samt ekki að 

þýða að ánægja viðskiptavina leiði endilega til tryggðar. Margir fræðimenn hafa komið 

fram með skilgreiningu á neytendatryggð og þar á meðal eru þeir Newman og Werbel 

(1973) sem skilgreindu trygga viðskiptavini sem þá einstaklinga sem stunda endurtekin 

kaup og hugsa einungis um þetta eina ákveðna vörumerki án þess að afla sér neinna 

upplýsinga varðandi önnur vörumerki við kaup. Þessi skilgreining er í samræmi við fjölda 

annarra en vandinn við þessar skilgreiningar er að þær taka einungis tillit til aðgerða 

viðskiptavina en ekki til sálfræðilegrar merkingar tryggðar. Oliver (1999) kemur þar inn 

með skilgreiningu á neytendatryggð sem tekur tillit til þeirrar merkingar. Hann skilgreinir 

neytendatryggð sem djúpstæða skuldbindingu til endurkaupa á valinni vöru eða 

þjónustu sem helst stöðug til framtíðar og veldur þannig endurteknum kaupum á sama 

vörumerki þrátt fyrir að staðbundin áhrif og markaðsaðgerðir geti mögulega valdið 

skiptingaráhrifum frá vörumerkinu og yfir til annars (Oliver, 1999).  

CBBE líkanið (e. customer-based brand equity) fjallar einnig um tryggð 

viðskiptavina en þar er æðsta stigið vörumerkjatraust (e. brand resonance) til þess að ná 

fram vörumerkjavirði. Hægt er að brjóta vörumerkjatraust niður í fjóra flokka: 

1. Hegðunartengd tryggð (e. behavioural loyalty) tengist því hversu oft og 
hversu mikið viðskiptavinir kaupa af vörumerkinu. Sumir viðskiptavinir versla 
ákveðið vörumerki vegna þess að þeir þurfa það, þetta vörumerki er kannski 
það eina sem til er í versluninni eða það eina sem þeir hafa efni á. Þannig er 
hegðunartengd tryggð nauðsynleg en ekki nægileg til að ná fram trausti til 
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vörumerkis. Til að búa til traust þurfa einnig að vera til staðar sterk 
persónuleg tengsl við vörumerkið (Keller o.fl., 2012). 

2. Viðhorfsmótandi tengsl (e. attitudinal attachment) eru þannig að 
viðskiptavinir tengjast vörumerkinu og geta gengið lengra en að hafa jákvætt 
viðhorf til vörumerkisins og farið í það að líta á vörumerkið sem eitthvað 
alveg sérstakt. Eins og áður hefur verið tekið fram er ánægja viðskiptavina 
ekki það sama og tryggð. Til að búa til tryggð meðal viðskiptavina þarf að ná 
fram djúpum viðhorfsmótandi tengslum en þeim er hægt að ná fram með því 
að þróa markaðssetningu, vörur og þjónustu þannig að þær fullnægi 
algjörlega þörfum viðskiptavina (Keller o.fl., 2012). 

3. Skynjun á samfélagi (e. sense of community) er það þegar vörumerki öðlast 
víðari merkingu meðal viðskiptavina. Það gerist þannig að viðskiptavinir fara 
að tengja sig við ákveðið vörumerkjasamfélag auk þess sem þeim tekur að 
líka vel við annað fólk sem einnig er tengt vörumerkinu. Þetta gerist oft á 
netinu sem dæmi þar sem fyrirtæki stofna umræðuhópa í kringum vörumerki 
sitt þar sem fólk getur skipst á skoðunum og öðru sem viðkemur 
vörumerkinu. Harley Davidson hefur verið virkt í því að útbúa skynjun á 
samfélagi meðal viðskiptavina sem dæmi með því að styrkja félagið ,,The 
Harley Owners Club“ og halda úti vefsíðu fyrir hópinn (Keller o.fl., 2012). 

4. Virk þátttaka (e. active engagement) er ein sterkasta staðfestingin á 
vörumerkjatryggð en það er þegar viðskiptavinir eru tilbúnir til að eyða tíma, 
orku, peningum eða öðrum auðlindum í vörumerkið sem nær lengra en 
einungis til kaupa eða neyslu á vörumerkinu. Dæmi um þetta er þegar 
viðskiptavinir gerast meðlimir í klúbbum, taka þátt í spjallrásum, taka við 
tilkynningum um uppfærslur á vörunni og annað. Sterk viðhorfsmótandi 
tengsl eða ákveðin skynjun á samfélagi, eða bæði, þurfa yfirleitt að vera til 
staðar til að ná fram virkri þátttöku í vörumerki (Keller o.fl., 2012). 

 

Sú aðgerð að snúa viðskiptavinum frá ánægju og yfir í tryggð virðist þannig vera 

aðgerð sem væri þess virði að fara í fyrir flestar skipulagsheildir. Tryggur hópur 

viðskiptavina getur verið hindrun á innkomu nýrra samkeppnisaðila, grundvöllur hærra 

verðlags, gefið aukinn tíma til að svara nýsköpun samkeppnisaðila og virkað sem vörn 

gegn verðstríði (Oliver, 1999; Aaker, 1996). 

3.4 Viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði 

Viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði (e. CBBE) eru þau aðgreinandi áhrif sem 

vörumerkjaþekking hefur á viðbrögð neytenda við markaðssetningu vörumerkisins. 

Aðgreinandi áhrif eru ákvörðuð með því að bera saman viðbrögð neytenda við 

markaðssetningu á vöru með merktu og sýnilegu vörumerki og viðbrögð þeirra við 
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markaðssetningu á sömu vöru þar sem vörumerkið kemur ekki fram. Samkvæmt þessari 

skilgreiningu hefur vörumerki jákvætt CBBE þegar neytendur bregðast betur við vöru og 

markaðssetningu hennar þegar vörumerki er sýnilegt heldur en þegar varan er sett fram 

nafnlaust og vörumerki er ekki sýnilegt og öfugt þegar um neikvætt CBBE er að ræða. 

Góð viðbrögð neytenda og jákvætt viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði geta síðan leitt 

til aukinna tekna, lægri kostnaðar og meiri hagnaðar (Keller, 1993). 

 CBBE líkanið er ákveðið tól sem hægt er að nýta til að byggja upp sterkt 

vörumerki. Líkanið nálgast vörumerkjavirði út frá sjónarhóli neytandans hvort sem það 

er einstaklingur eða skipulagsheild. Styrkur vörumerkis liggur þannig, samkvæmt 

líkaninu, í huga neytenda eða viðskiptavina og þeim upplifunum og þekkingu sem þeir 

hafa öðlast á vörumerkinu í gegnum tíðina.  Hægt er að hugsa það sem röð þrepa eða 

ákveðinn stiga þar sem ekki er hægt að komast upp á næsta þrep nema hafa lokið 

þrepinu á undan. Þrep líkansins eru fjögur og fela öll þrepin í sér ákveðin markmið sem 

þarf að ná fram við viðskiptavini bæði núverandi og tilvonandi. Það er ákveðin röðun á 

þrepunum sem skiptast í einkenni (e. identity), þýðingu (e. meaning), viðbrögð 

(e.response) og samband (e.relationship). Með þessu er ekki hægt að ná fram þýðingu 

fyrr en einkenni hefur verið skapað og ekki er hægt að fá viðbrögð fyrr en rétt þýðing 

hefur verið þróuð og þannig koll af kolli (Keller o.fl., 2012). 

CBBE líkanið er oft sett fram á myndrænan hátt í pýramída þar sem á lægsta 

þrepi skilja viðskiptavinir um hvað vörumerkið snýst og þegar komið er á toppinn hafa 

myndast sterk tengsl viðskiptavina við vörumerkið. Styrkleiki vörumerkis fer þannig eftir 

því hvernig því tekst að uppfylla þrep pýramídans (Wood, 2013). Líkanið má sjá nánar á 

mynd 4. 
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Mynd 4. CBBE líkanið (Kotler og Keller, 2012).  

 

Það getur verið erfitt ferli að uppfylla öll fjögur þrep líkansins og búa til viðeigandi 

einkenni, þýðingu, viðbrögð og sambönd fyrir vörumerkið. Pýramídinn tekur þetta ferli 

og skiptir því niður í sex þætti sem þarf að ná fram hjá viðskiptavinum. Það þarf fyrst og 

fremst að ná fram vitund meðal viðskiptavina, svo kemur að frammistöðu og ímynd. 

Viðskiptavinir geta síðan farið að mynda sér álit og ákveðnar tilfinningar til 

vörumerkisins tekið að myndast og að lokum getur myndast ákveðið samband milli 

viðskiptavina og vörumerkis. Til að ná fram vörumerkjavirði þarf að komast á topp 

pýramídans sem gerist einungis ef öllum þrepum að neðan hefur verið náð (Keller o.fl., 

2012). Til að auka skilning á hverju þrepi pýramídans verður farið nánar í gegnum þau 

hér að neðan. 

 

3.4.1 Einkenni 

Með því að ná fram réttum vörumerkjaeinkennum (e. identity) er hægt að búa til 

ákveðna vitund (e. salience) meðal viðskiptavina. Viðskiptavinir þurfa þannig að bera 

kennsl á vörumerkið og tengja það við ákveðinn vöruflokk eða þörf í huga sér. 
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Vörumerki hefur öðlast vitund þegar bæði dýpt og dekkun eru til staðar en það tengist 

því hversu oft og auðveldlega viðskiptavinir hugsa til vörumerkisins við mismunandi 

kaup- eða notkunar aðstæður. Vitund tengist því hversu vel vörumerkjaþættirnir (e. 

brand elements) ná að einkenna vörurnar. Vitundin snýst um meira en bara það að 

viðskiptavinir kannist við vörumerkjanafnið og hafi séð það, það felur einnig í sér að 

tengja vörumerkjanafnið, merki, tákn og fleira við ákveðna þætti í huga viðskiptavina. 

Að öðlast vitund er mikilvægt skref í uppbyggingu vörumerkjavirðis en það þarf fleiri 

þætti til (Keller o.fl., 2012). 

3.4.2 Merking 

Merking (e. meaning) er hluti af öðru þrepi pýramídans þar sem koma við sögu 

frammistaða og ímynd vörumerkis. Hér eru viðskiptavinir oft búnir að öðlast aukna 

þekkingu á vöru eða þjónustu vörumerkisins og því er mikilvægt að ná fram 

heildarmerkingu vörumerkis í huga viðskiptavina með því að mynda bein tengsl bæði við 

áþreifanlega og óáþreifanlega eiginleika vörumerkisins. Með frammistöðu er átt við það 

hvernig vara eða þjónusta nær að mæta þörfum viðskiptavina. Sterkustu staðfærslur 

vörumerkja fela oft í sér ákveðna yfirburði í frammistöðu. Þættir frammistöðu eru helstu 

innihaldsefni, viðbótareiginleikar, áreiðanleiki vöru auk endingu hennar og nothæfi, 

þjónustutengd frammistaða, stíll og hönnun og að lokum verðlag. Frammistaða 

vörumerkisins (e. performance) hefur einnig mikil áhrif á myndun ímyndar (e. imagery) á 

því í huga neytenda. Vörumerkjaímynd tengist ytri eiginleikum vöru eða þjónustu, þar 

með taldar tilraunir þess til að mæta sálrænum eða félagslegum þörfum viðskiptavina. 

Ímyndin tengist því hvað fólki finnst um vörumerkið sjálft, frekar en hvað þeim finnst 

vörumerkið virkilega gera. Þannig tengist ímyndin meira óáþreifanlegum hluta 

vörumerkisins en þar koma við þættir eins og notendahópar, kaup- og notkunar 

aðstæður, persónuleiki og gildi, saga, arfleifð og reynsla (Keller o.fl., 2012). 

  Fjöldi mismunandi tenginga varðandi frammistöðu og ímynd geta farið að 

tengjast vörumerkinu á þessu stigi. Til að ná fram vörumerkjavirði skiptir máli að 

vörumerki hafi sterkar, jákvæðar og einstakar tengingar, í einmitt þessari röð. Ef 

vörumerki nær að uppfylla þessar þrjár tengingar getur það leitt til jákvæðrar svörunar 

við vörumerkinu sem er einmitt grundvöllurinn að vörumerkjatryggð (Keller o.fl., 2012). 



 

31 

3.4.3 Viðbrögð 

Á þriðja þrepi pýramídans fara viðskiptavinir að mynda sér álit (e. judgement) á 

vörumerkinu og ákveðnar tilfinningar (e. feelings) í garð þess geta myndast. Með áliti er 

átt við persónulegar skoðanir og mat neytenda. Það felur í sér hvernig viðskiptavinir 

setja saman mismunandi frammistöðu- og ímyndatengingar við vörumerki til að mynda 

sér skoðun á því. Þegar kemur að því að byggja upp sterkt vörumerki eru fjórir þættir 

álita sérlega mikilvægir: gæði, áreiðanleiki, trúverðugleiki auk íhugana og yfirburða. Hinn 

þáttur viðbragða (e. response) eru tilfinningar en með þeim er átt við tilfinningaleg 

viðbrögð og svörun til vörumerkis. Hvaða tilfinningar vekur markaðssetning á 

vörumerkinu? Hvaða áhrif hefur vörumerkið á tilfinningar fólks í garð sjálfs síns og 

sambands við aðra? Þessar tilfinningar geta náð svo sterkum tengslum við vörumerkið 

að þær vakna upp við notkun eða neyslu á vöru eða þjónustu (Keller o.fl., 2012; 

Johansson og Carlson, 2014). 

 Hér þarf að ná fram réttum viðbrögðum (e. responses) viðskiptavina við 

einkennum og merkingu vörumerkisins. Jákvæð viðbrögð viðskiptavina eru ekki 

eingöngu háð mati þeirra á vörumerkinu heldur einnig viðhorfi þeirra. Það er mikilvægt 

að viðskiptavinir geti nálgast viðbrögð sín og þau komi upp í hugann þegar hugsað er um 

vörumerkið. Álit og tilfinningar til vörumerkis geta aðeins haft jákvæð áhrif á hegðun 

neytenda ef þeir geta rifjað upp jákvæðar upplifanir af notkun á vörumerkinu (Keller 

o.fl., 2012; Johansson og Carlson, 2014). 

3.4.4 Samband 

Lokaspurning pýramídans ,,hvað með mig og þig?“ á við um það samband (e. 

relationship) sem myndast getur milli viðskiptavina og vörumerkis. Sambandið snýst um 

styrkleika eða dýpt þeirrar tengingar sem viðskiptavinir geta myndað við vörumerki og 

þeirra aðgerða sem þeir fara í til að viðhalda tryggð við það. Viðskiptavinir geta farið að 

sýna tryggð með hegðun eins og endurteknum kaupum auk þess að leita sér aukinna 

upplýsinga um vörumerkið. Vörumerkið er þannig farið að hafa dýpri merkingu fyrir 

viðskiptavininn og getur orðið einskonar tákn hans til að tjá persónuleika sinn. 

Vörumerki sem náð hefur slíku sambandi við viðskiptavini er sem dæmi Harley Davidson 

þar sem myndast hefur ákveðið samfélag af traustum viðskiptavinum sem stunda 
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endurtekin kaup og nýta vörumerkið til að einkenna sig og persónuleika sinn (Keller o.fl., 

2012; Johansson og Carlson, 2014).   

Vörumerkjasamband einkennist þannig af styrkleika og virkni. Með styrkleika er 

átt við það hversu sterk tryggð neytenda virkilega er en virkni tengist því hversu oft 

neytendur kaupa og nota vörumerkið auk þess að taka þátt í annari starfsemi 

vörumerkisins sem ekki er tengd kaupum eða neyslu á því. Með öðrum orðum, á hversu 

marga mismunandi vegu sýnir vörumerkjatryggð sig í daglegri hegðun neytenda. Eftir að 

hafa farið í gegnum öll fyrri þrepin í pýramídanum er viðskiptavinur kominn á þann stað 

að hann hefur myndað ákveðið samband við vörumerkið og er þar með farinn að bera til 

þess traust (e. resonance) (Keller o.fl., 2012; Johansson og Carlson, 2014). 
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4 Under Armour 

Fyrirtækið Under Armour var stofnað árið 1996 af Kevin Plank, 23 ára gömlum 

háskólanema og ruðningsfyrirliða. Einföld hugmynd markaði upphaf fyrirtækisins en hún 

var sú að búa til betri fatnað til æfinga. Plank var kominn með nóg af því að skipta um 

þunga og svitablauta stuttermaboli oft á dag þegar hann var við æfingar og ákvað að 

reyna að finna lausn á þessu vandamáli. Hann lagðist í mikla rannsóknarvinnu við að 

þróa fatnað sem gæti haldist þurr og léttur við æfingar og hannaði loks nýja tegund 

íþróttafatnaðar sem hann kallaði frammistöðufatnað. Þessi fatnaður er með svokallaðri 

HeatGear og ColdGear hönnun sem heldur íþróttamönnum þurrum, hlýjum og léttum 

við mjög heitar eða kaldar aðstæður. Í byrjun fór öll framleiðsla á klæðnaðinum fram í 

kjallara ömmu Planks í Washington, þaðan sem hann ferðaðist eftir austurströndinni og 

seldi byltingarkennda vöru sína úr skottinu á bílnum sínum. Árið 1998 hafði Under 

Armour vaxið upp úr aðstöðunni í kjallaranum og fluttist í glænýjar höfuðstöðvar í 

Baltimore og opnaði þar einnig sitt eigið vöruhús (Under Armour, 2017).  

Í dag er Under Armour eitt stærsta íþróttavörumerki í heiminum og er leiðandi í 

þróun, markaðssetningu og dreifingu á vörumerktum frammistöðufatnaði, skóm og 

aukahlutum. Vörur þess eru fáanlegar fyrir karla, konur og börn auk þess sem það 

samanstendur af vörulínum fyrir veiði, íþróttaiðkun og hernað sem dæmi.  

 

4.1 Under Armour á Íslandi 

Fyrirtækið Altis ehf er dreifingaraðili fyrir Under Armour á Íslandi. Fyrirtækið selur Under 

Armour vörur í eigin verslunum í Hafnarfirði og í Kringlunni auk þess að selja vörur sem 

heildsali til stærri íþróttavöruverslana eins og Útilífs og Intersport sem dæmi. Altis sér 

um dreifingu, sölu og markaðssetningu á íslenskum markaði og er í nánu samstarfi við 

Under Armour erlendis (Þórunn Inga Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 29.mars 2017). 

4.2 Stefna, gildi og áherslur 

Under Armour lítur á sig sem vörumerki sem ætlar að gera alla íþróttamenn betri. 

Stefna (e. mission statement) Under Armour er sú að gera alla íþróttamenn betri í 

gegnum ástríðu, hönnun og óstöðvandi leit að nýsköpun. Áherslan á nýsköpun er eitt af 

undirstöðum vörumerkisins og ætlunin er sú að vera sífellt að koma fram með nýjar 
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vörur auk þess að gera lagfæringar á núverandi vörum sínum til að geta staðið við loforð 

sitt. Gildi Under Armour eru þannig nýsköpun, innblástur, áreiðanleiki og heiðarleiki og 

eiga þau að vera lýsandi fyrir starfsemi vörumerkisins. Þegar kemur að persónuleika 

Under Armour er hann harður og ögrandi en vörumerkið lítur á sig sem hinn 

óhefðbundna ,,underdog” sem ögrar núverandi markaðsaðstæðum (Under Armour, 

e.d.a; Under Armour, e.d.b).  

 

4.3 Vörumerkjaþættir 

4.3.1 Vörumerkjanafn 

Vörumerkjanafnið er mikilvægur hluti þar sem það fangar oft þemað eða 

lykiltengingarnar við vörurnar. Því hefur verið haldið fram að vörumerkjavitund sé meiri 

þegar vörumerkjanöfn eru einföld og auðveld í framburði eða stafsetningu, kunnugleg 

og þýðingamikil, öðruvísi, einstök og óvenjuleg (Keller o.fl., 2012). 

Nafn vörumerkisins Under Armour varð til nánast fyrir mistök. Stofnandi 

vörumerkisins Kevin Plank ætlaði sér upphaflega að nefna það ,,Heart” en það gekk ekki 

að fá vörumerkjaleyfi fyrir því. Næsta hugmynd á eftir var nafnið ,,Body Armor” en það 

kom svo í ljós að til voru fjöldi fyrirtækja sem báru einmitt það nafn. Plank var því orðinn 

frekar vonlaus þegar eldri bróðir hann spyr fyrir mistök hvernig gangi með nýja 

fyrirtækið ,,Under Armour”. Eftir það var ekki aftur snúið og innan þriggja vikna var 

nafnið orðið skráð vörumerki (Harrison, 2014). Nafnið er sterkt og eftirminnilegt en 

einnig öðruvísi en önnur íþróttavörumerkjanöfn á markaði. Nafnið er eftirminnilegt og 

þýðingarmikið þar sem það er í beinni tengingu við notkun þess en vörurnar eiga að 

verja íþróttamenn frá óþægindum svitans (Armour). Einnig hefur það sýnt sig að auðvelt 

er að færa vörumerkjanafnið á milli vöruflokka þar sem fyrirtækið er með allt frá 

nærfötum uppí sólgleraugu. 

4.3.2 Merki 

Merki (e. logo) vörumerkja geta náð ákveðnum tengingum í huga neytenda og haft áhrif 

á sýn þeirra á vörumerkið. Þau geta verið einstök og eftirminnileg, samsett úr táknum 

eða einfaldlega úr nafni vörumerkisins (Keller o.fl., 2012). 



 

35 

Merki Under Armour samanstendur af tveimur bogum þar sem sá efri snýr niður 

og sá neðri snýr upp. Bogarnir tveir mætast og skerast í miðjunni og saman mynda þeir 

upphafsstafi vörumerkisins, UA. Undir merkinu stendur svo skrifað Under Armour í 

svörtu letri sem hannað var sérstaklega fyrir fyrirtækið. Letrið sameinar sléttar brúnir og 

skarpa enda og miðlar þannig þeim skilaboðum áfram að vörumerkið bjóði uppá 

þægilegan klæðnað, á sama tíma og það er sterkt og ögrandi. Merkið á að virka sem 

ákveðið loforð sem ábyrgist það að allar vörur frá Under Armour geri eitthvað fyrir þig: 

Þær gera þig betri! (Under Armour, e.d.b). Merkið má sjá á mynd 5 hér að neðan.  

 

 

Mynd 5. Merki Under Armour. 

 

4.3.3 Slagorð 

Slagorð (e. slogan) eru stuttir frasar sem miðla lýsandi eða sannfærandi upplýsingum 

varðandi vörumerkið. Þau geta hjálpað til við að styrkja staðfærslu vörumerkis og 

aðgreinandi þætti þess (Keller o.fl., 2012). 

Slagorð Under Armour er ,,I will”. Það var upprunalega hluti af öðru slagorði sem 

notað var sem klapplag (e. chant). Það slagorð var ,,Protect this house” þar sem svarið 

var ,,I will”, og virkaði orkugefandi á íþróttamenn. Slagorðið ,,I will” þykir fanga vel 

ástríðuna, styrkleikann og drifkraftinn sem býr að baki vörumerkinu. Slagorðið er einnig 

ákveðin leið til að miðla áfram rödd vörumerkisins sem hefur alltaf verið einföld og djörf 

en það kemur sterkt fram í auglýsingum þeirra. Slagorðið hefur einnig reynst þægilegt til 

aðlögunar þar sem það var upprunalega hluti af öðru slagorði áður en það varð eitt og 

sér. Til gamans mætti einnig benda á það að margir telja slagorðið virka sem ákveðið 

svar við slagorði íþróttavörumerkisins Nike, ,,Just Do it“, þar sem svar Under Armour 

væri ,,I will“ (Under Armour, e.d.a; Aaker, 2015). Slagorðið má sjá á myndrænan hátt á 

mynd 6. 
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Mynd 6. Slagorð Under Armour 

 

4.4 Markaðsstarf 

4.4.1 Markaðssetning 

Áherslur Under Armour í markaðssetningu erlendis hafa verið tengingar við íþróttamenn 

(e. athletic endorsement), orð af orði (e. word of mouth) og vöruinnsetning (e. product 

placement) sem dæmi. Með því hefur þekktum íþróttamönnum verið gefinn 

íþróttafatnaður þeim að kostnaðarlausu og þegar þeir klæðast vörumerkinu eykst umtal 

og athygli á vörumerkinu. Tenging við þekkta einstaklinga er talin auka vitund og 

þekkingu á vörumerkjanafni meðal neytenda auk þess að styrkja ímynd og gefa 

skilaboðum vörumerkis aukin trúverðugleika. Þessi markaðsaðferð leiddi til þess að fólk 

tók að tala um vörumerkið sín á milli og vitund á vörumerkinu varð enn meiri. Með 

vöruinnsetningu hefur Under Armour einnig náð miklum árangri en vörur þess hafa birst 

í ýmsum sjónvarpsþáttum og kvikmyndum auk þess sem leikmenn í ýmsum 

íþróttatengdum tölvuleikjum sjást klæðast fatnaði vörumerkisins. Með þessum 

markaðsaðferðum hefur Under Armour tekist að ná til neytenda um allan heim og eru 

vinsældir þess sífellt að aukast (Kraft og Lee, 2009; Aaker, 2015). 

Under Armour á Íslandi fær flest allt markaðsefni sent frá umboði Under Armour 

erlendis. Þar hafa verið settir ákveðnir staðlar sem þarf að fylgja auk þess sem allt 

markaðsefni er hannað og sent áfram á dreifingaraðila til birtingar. Allar 

markhópagreiningar, skilgreiningar á markhópum, markaðsskilaboð, auglýsingar, 

myndefni og markaðsherferðir koma tilbúnar til birtingar hér heima.  Markaðsefnið 

kemur ekki lagskipt niður eða miðað að ákveðnum aldurshópum heldur eru oftast sömu 

skilaboð til allra á markaðinum. Markaðsefnið kemur frekar skipt niður eftir áherslum, 

fótboltalína eða hlaupalína og þá er skilaboðunum beint helst til þeirra einstaklinga sem 



 

37 

stunda þær íþróttir. Under Armour á Íslandi ræður því hins vegar hvar 

markaðsskilaboðin og auglýsingarnar birtast og hefur auk þess mun frjálsari hendur 

þegar kemur að markaðssetningu á samfélagsmiðlum þar sem það rekur alla aðganga 

Under Armour á samfélagsmiðlum á Íslandi (Þórunn Inga Ingjaldsdóttir, munnleg 

heimild, 29.mars 2017).  

4.4.2 Markhópar 

Under Armour á að höfða til allra sem hreyfa sig, það er heildarsamhengið. Skilgreindur 

markhópur eru einstaklingar á aldrinum 18-25 ára sem æfa mikið og oft í viku. Þetta er 

sá hópur sem fyrirtækið vill sjá að sé að tengjast vörumerkinu og til að ná til þeirra er 

mikil áhersla lögð á að vera virkt á þeim miðlum sem hópurinn er virkastur á. Á Íslandi er 

settur örlítið meiri fókus á að ná til kvenna eins og við markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum sem dæmi. Þórunn (munnleg heimild, 29.mars 2017) hjá Under 

Armour segir að ástæðan sé sú að konur á Íslandi æfi mjög mikið, séu sjálfstæðar og 

flestar útivinnandi og hafi þar af leiðandi meiri kaupmátt en konur í nágrannaþjóðum 

sem dæmi (Þórunn Inga Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 29.mars 2017). 

 Hinn týpíski notandi Under Armour væri þannig einstaklingur í kringum 

þrítugsaldurinn sem æfir t.d. Bootcamp eða Crossfit og æfir mikið og oft í viku. Hinn 

týpíski notandi væri ekki týpan sem kaupir sér kort í ræktina og mætir svo aldrei (Þórunn 

Inga Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 29.mars 2017). 

4.4.3 Miðlun 

Þegar kemur að miðlun markaðsskilaboða Under Armour á Íslandi er mikill fókus á 

samfélagsmiðla eins og staðan er núna. Under Armour heldur úti eigin aðgangi á helstu 

samfélagsmiðlum eins og Facebook, Snapchat og Instagram.  Þar er lögð mikil áhersla á 

vörurnar sjálfar og á það hvað varan getur gert fyrir þig en þannig er hægt að leyfa 

kúnnanum að fylgjast betur með og fá fréttir af vörumerkinu fyrr (Þórunn Inga 

Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 29.mars 2017). 

Samfélagsmiðlar hafa skapað fjölda tækifæra fyrir fyrirtæki til að miðla 

upplýsingum og eiga bein samskipti við viðskiptavini. Þetta getur verið góð leið til að 

vekja athygli á vörum og þjónustu fyrirtækja og er þessi þróun í takt við minna vægi 

hefðbundinna miðla til markaðssetningar eins og dagblaða sem dæmi (Þórður 

Sverrisson, 2013).  
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 Under Armour Iceland er með stóran hóp fylgjenda á Facebook sem gefur gott 

aðgengi að viðskiptavinum. Á Facebook síðuna eru settar inn myndir af nýjustu 

vörunum, upplýsingar um útsölur eða tilboðsdaga auk annara auglýsinga. Þegar sú 

hugmynd kom upp að stofna aðgang á Snapchat var ákveðið að auglýsa það inná 

Facebook-síðu Under Armour en þannig fékkst fjöldi kúnna inn á nýja miðilinn á stuttum 

tíma. Samfélagsmiðlar eru þannig mikið notaðir til að miðla markaðsskilaboðum áfram 

til neytenda þar sem það þykir mun ódýrari og áhrifameiri aðferð (Þórunn Inga 

Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 29.mars 2017).  

Á Snapchat er hægt að vera með mun persónulegri markaðssetningu og miðla 

beint til viðskiptavina. Til að athuga hvort Snapchat aðgangur væri eitthvað sem hentaði 

Under Armour var gerð prufa þar sem sett voru inn myndbönd af starfsfólki vera að taka 

upp sendingu af nýjum skóm. Það leið ekki nema um korter þangað til fyrsti kúnninn var 

mættur með skjáskot af skóm til kaupa. Þannig hafa miðlarnir verið prófaðir áfram og 

með því komust þau að því að Snapchat væri einstaklega hentugur miðill til að miðla 

upplýsingum og skilaboðum áfram til viðskiptavina. Tekin var ákvörðun um það í upphafi 

að sjá sjálf um Snapchat aðgang sinn en vera ekki með ,,gestasnappara” sem taka yfir 

aðganginn þar sem þau telja að það gæti ruglað viðskiptavini.  Eins og staðan er í dag 

virkar þessi miðill vel, viðskiptavinurinn virðist spenntari fyrir beinum upplýsingum um 

ákveðnar vörur á Snapchat heldur en að setjast niður við vefverslun og velja sér vörur í 

körfu. Þrátt fyrir að þessi miðill virki vel í dag þá er ekki eins víst að hann virki á morgun 

svo það þarf að vera á tánum með allar þessar nýjungar og fylgjast vel með (Þórunn Inga 

Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 29.mars 2017). 

Instagram miðillinn er notaður á svipaðan hátt og Facebook þar sem birtar eru 

myndir af nýjum vörum auk myndefnis frá Under Armour að utan. Einnig eru 

tilboðsdagar og útsölur auglýstar en nú er hugmyndin að fara að prófa sig áfram 

með ,,Insta Story“ þar sem hægt er að birta myndir og myndskeið sem haldast inni yfir 

einn sólarhring (Þórunn Inga Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 29.mars 2017). 

  Þegar notast á við hefðbundnari miðla en samfélagsmiðla er farið í gegnum 

birtingarþjónustu þar sem mikil þekking og reynsla er á notkun þeirra miðla. Þá eru 

sendar upplýsingar á birtingarþjónustuna varðandi ákveðna markhópa sem á að ná til og 

það fjármagn sem nota má í birtinguna, sem þjónustan vinnur síðan með og kemur með 

tillögu að birtingarplani við hæfi. Þetta eru miðlar eins og dagblöð, útvarp og sjónvarp 
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en þegar ákveðið er að fara útí auglýsingar á þessum miðlum er mikilvægt að fá 

nákvæmar upplýsingar á því hverju þetta gæti skilað vörumerkinu þar sem auglýsingar á 

þessum miðlum eru oft mjög kostnaðarsamar og ná oftast ekki alveg til þeirra markhópa 

(Þórunn Inga Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 29.mars 2017). 

Áherslan á samfélagsmiðla er tilkomin vegna þess hversu virkur markhópur 

Under Armour er á þessum miðlum. Til að komast að því hvort þessir miðlar hentuðu 

vörumerkinu var einfaldlega farið út í að prófa sig áfram og sjá hvað virtist virka og hvað 

ekki. Það er einnig oft mun ódýrara, áhrifaríkara og persónulegra að nýtast við þessa 

miðla en þá hefðbundnari eins og sjónvarp, dagblöð og útvarp. Þessir hefðbundnu 

miðlar eru oftast notaðir þegar auglýsa á vörur í samstarfi við stærri íþróttavöruverslanir 

eins og Útilíf og Intersport. Stærri íþróttavöruverslanir eru oft mjög fastar í notkun 

blaðaauglýsinga sem dæmi en Under Armour tekur þátt í því þar sem það er partur af 

þeirra markaðsstuðningi við verslanirnar (Þórunn Inga Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 

29.mars 2017). 

 

4.5 Staðfærsla 

Hjá Under Armour er mikill fókus á íþróttir og íþróttamanninn. Hjá þeim er ekki verið að 

reyna að henta öllum á markaði heldur aðallega þeim sem æfa mikið og oft. Þórunn hjá 

Under Armour telur þetta vera það sem vörumerkið hefur fram yfir samkeppnisaðila en 

hjá samkeppnisaðilum er oftar verið að reyna að ná til margra hópa og þóknast öllum. 

Sérstaða Under Armour á markaði er einnig nýsköpun eða ,,innovation”. Mikil 

fjármögnun er lögð í þróun á efnum og hönnun auk þess sem gerðar eru  breytingar í 

samstarfi við íþróttamenn. Íþróttamenn eru þannig fengnir til að prófa og æfa í vörum 

þeirra og gerðar eru breytingar eftir ábendingum þeirra til að hámarka árangur. Vörur 

Under Armour eru gæða vörur sem hægt er að bjóða uppá á góðu verði. Þórunn telur 

Under Armour vera að bjóða uppá aðeins betra verð en helstu samkeppnisaðilar en vill 

ekki telja það sem helstu sérstöðu þar sem það geta alltaf komið nýir aðilar inná markað 

og boðið uppá aðeins lægra verð og þá er sú sérstaða ekki lengur fyrir hendi. Góð 

þjónusta er einnig ákveðin sérstaða og stefna þau á að veita bestu þjónustuna en það er 

greinilegast í þeim verslunum sem Altis rekur sjálft í Kringlunni og Hafnarfirði þar sem 
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það er ekki í þeirra valdi að stjórna þjónustunni í endursöluverslunum (Þórunn Inga 

Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 29.mars 2017; Under Armour, e.d.b). 

 

4.6 Vitund 

Vörumerkjavitund Under Armour meðal neytenda á Íslandi er líklega frekar misjöfn milli 

hópa fólks. Þórunn hjá Under Armour telur vitundina vera meiri meðal þeirra sem æfa 

mikið og oft í viku. Ef við tökum fyrir ,,top of mind”eða hvað er það fyrsta sem kemur 

upp í huga þegar fólk hugsar um íþróttavörumerki telur Þórunn að Under Armour myndi 

skora svona um 20% á íslenskum markaði. Ef fólk yrði hinsvegar spurt að því hvort það 

kannist við Under Armour er hún nokkuð viss um að yfir helmingur svarenda myndi 

kannast við það. Þrátt fyrir það telur Þórunn líklegt að ef neytendur væri beðnir að 

nefna þrjú eða fjögur sterkustu vörumerkin á Íslandi væri Under Armour mjög líklega á 

meðal þeirra. Under Armour kom til Íslands fyrir einungis 7 árum síðan þannig að þetta 

myndi teljast nokkuð gott miðað við það hversu stutt vörumerkið hefur verið fáanlegt á 

Íslandi (Þórunn Inga Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 29.mars 2017). 

Það er þó alltaf verið að reyna að auka vitund vörumerkisins á Íslandi með ýmsum 

herferðum, bæði ímyndarherferðum og með auknum auglýsingum. Það fylgja oftast 

einhver skilaboð með auglýsingum þeirra auk þess sem vörumerkið er virkt í þátttöku 

ýmissa viðburða eins og miðnæturopnunum í verslunarmiðstöðvum, afsláttardögum, 

íþróttaviðburðum og öðru (Þórunn Inga Ingjaldsdóttir munnleg heimild, 29.mars 2017). 

Under Armour erlendis setur einnig mikla áherslu á að auka vitund vörumerkisins með 

því að vera sýnilegt í tengslum við ýmsa íþróttaviðburði, með því að styrkja íþróttamenn 

með fatnaði og öðrum varningi vörumerkisins auk þess að koma reglulega fram í 

kvikmyndum, sjónvarpsþáttum og tölvuleikjum eins og nefnt var ofar í 

markaðssetningarkaflanum (Aaker, 2015).  

 

4.7 Tryggð 

Tryggð meðal viðskiptavina Under Armour á Íslandi telur Þórunn (Þórunn Inga 

Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 29.mars 2017) að sé nokkuð góð. Þar spila inn þættir 

eins og það hvort einstaklingur hafi keypt vörur frá þeim áður eða æfi mikið sem dæmi 

en hún telur líklegt að þeir sem hafi verslað áður komi aftur og stundi endurtekin kaup. 
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Þórunn er ekki viss um að tryggðin sé það mikil að viðskiptavinir myndu fara úr leið til að 

versla vörumerkið frekar en önnur en vonar þó að svo sé. Til að efla tryggð meðal 

viðskiptavina hefur Under Armour útbúið ákveðið viðskiptavinakort sem er í gildi í 

verslun þess í Kringlunni. Þá skráir fólk sig í viðskiptavinahóp með því að gefa upp 

netfang og örfáar upplýsingar um sig og fær í staðin kort sem gefur afslátt við kaup. 

Afslátturinn virkar sem prósentuhluti af seinustu kaupum og er þáttur í því að hvetja 

viðskiptavini til endurtekinna kaupa og viðskipti við Under Armour í stað þess að versla 

erlendis eða við aðrar íþróttavöruverslanir (Þórunn Inga Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 

29.mars 2017). 

4.8 Ímynd 

Nýsköpun (e. innovation) er eitthvað sem mikil áhersla er lögð á meðal vörumerkisins 

erlendis en í viðtali við Þórunni hjá Under Armour á Íslandi kom fram að hún telji erfitt 

að fá viðskiptavininn til að upplifa þá tengingu við íþróttavörumerki. Flestir tengi það 

hugtak frekar við nýjungar í tækni heldur en íþróttafatnað og það þyrfti að leggjast í 

meiri vinnu til að tengja vörumerkið við það hugtak. Gæði, góð þjónusta og upplifunin 

að vera að fá mikið fyrir peninginn eru einnig þættir sem eiga að einkenna ímynd 

vörumerkisins á markaði (Þórunn Inga Ingjaldsdóttir munnleg heimild, 29.mars 2017). 

 Það fyrsta sem á að koma í huga fólks þegar það hugsar um Under Armour eru 

gæði, góð ending á vörum, traust vörumerki og vörur sem hægt er að treysta á að virki. 

Þegar fólk er að fara að taka þátt í íþróttakeppni, móti eða öðru sem tekur mikið á þá vill 

það vera í þægilegum fatnaði sem það getur treyst á að hafi ekki sauma sem skerast í 

það eða miða sem nuddast við húðina sem dæmi. Fólk vill geta treyst á að fá góð gæði 

frá vörumerkinu og þetta traust er það sem Under Armour vill hafa og telur sig hafa á 

markaði (Þórunn Inga Ingjaldsdóttir munnleg heimild, 29.mars 2017). 

Til að koma ímynd sinni á framfæri tengir Under Armour sig mikið við þekkta og 

flotta íþróttamenn sem aldrei myndu láta bjóða sér neitt annað en hátækni og 

gæðavörur. Þetta eru íþróttamenn sem hafa góða ímynd á markaði og eiga að 

endurspegla ímynd Under Armour. Under Armour á Íslandi nýtir sér markaðsefni Under 

Armour erlendis og tengingar við stór nöfn erlendra íþróttamanna auk þess að tengja sig 

við ýmsa íslenska íþróttamenn og íþróttaviðburði. Á hverju ári eru valdir einstaklingar í 

,,Team Under Armour” sem styrktir eru af vörumerkinu á Íslandi. Þetta hafa verið ýmsir 
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íþróttamenn hjá Mjölni, í Crossfit og Boot Camp, sundíþróttamenn, fimleikafólk og fleiri 

íþróttamenn. Under Armour hefur einnig verið styrktaraðili Reykjavíkurmaraþonsins og 

The Color Run by Alvogen en það var gert þegar ný hlaupalína kom á markað frá 

vörumerkinu til að ná meiri tengingu við hlaupara. Mikil tenging er einnig við Boot Camp 

á Íslandi þar sem vörumerkið styrkir mót og ákveðna einstaklinga. Með þessu er 

vörumerkið einnig að tengja sig við þá hópa fólks sem æfa mikið og oft sem er hluti af 

markhópi þess (Þórunn Inga Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 29.mars 2017). 

4.9 Markaðsrannsóknir 

Þær kannanir sem Under Armour hefur gert á ímynd sinni á íslenskum markaði eru 

meðal annars stór könnun í samstarfi við MMR sem framkvæmd var árið 2016. Sú 

könnun kom mjög vel út og voru niðurstöður hennar virkilega áhugaverðar. Sterk 

tenging virtist vera til staðar milli Under Armour og Boot Camp og Crossfit. 

Aldurshópurinn kom á óvart en hann var í hærri kantinum um 35 ára og eldri. 

Vörumerkið var að skora hæst hjá einstaklingum sem æfðu mjög mikið en skoraði lágt 

hjá þeim sem æfðu lítið sem ekkert. Fólk tengdi einnig vörumerkið við gæði og góða 

endingu svo niðurstöðurnar voru nokkurn veginn í samræmi við þá ímynd og stöðu sem 

stjórnendur höfðu lagt upp með í byrjun (Þórunn Inga Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 

29.mars 2017). 

Aðrar kannanir hafa mestmegnis verið unnar í samvinnu við háskólanema og 

aðra sem eru að vinna verkefni sem tengjast íþróttavörumerkjum. Ekki eru 

framkvæmdar stanslausar mælingar þar sem fjármagn er ekki nægilegt eins og staðan er 

í dag en draumastaðan væri sú að geta framkvæmt stóra könnun í samstarfi við MMR á 

tveggja mánaða fresti (Þórunn Inga Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 29.mars 2017). 

4.10 Samkeppni 

Helstu samkeppnisaðilar Under Armour eru Nike og Adidas, en þau vörumerki hafa verið 

mun lengur á markaði en Under Armour.  Á þeim tíma sem Under Armour var að stíga 

sín fyrstu skref, í kringum árið 2000, var Nike með 21% markaðshlutdeild á markaði 

íþróttafatnaðar og Adidas var næst í röðinni með 12% markaðshlutdeild. Nike og Adidas 

eru þekkt fyrir gæða íþróttavörur og selja íþróttafatnað, skó, fylgihluti og íþróttabúnað 

líkt og Under Armour. Það voru því stórir markaðsráðandi aðilar til staðar á markaði sem 

hindruðu innkomu nýrra vörumerkja. Þrátt fyrir fyrirstöður kom Under Armour inn á 
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markað með byltingarkenndar vörur sínar og er í dag eitt stærsta íþróttavörumerkið á 

markaðinum (Kraft og Lee, 2009).  

Under Armour á Íslandi telur Nike og Adidas einnig sína helstu samkeppnisaðila en 

vörumerkin hafa verið mun lengur á íslenskum markaði en Under Armour.  Þrátt fyrir að 

vera nýrra merki á íslenskum markaði er Under Armour samansett af litlu teymi sem 

getur brugðist hratt við breytingum á markaði. Under Armour á Íslandi er í góðri 

aðstöðu til að leggja fyrr af stað með nýjungar og heldur því vel í við samkeppnisaðila 

(Þórunn Inga Ingjaldsdóttir, munnleg heimild, 29.mars 2017).  
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5 Rannsókn 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hver vitund, ímynd og tryggð vörumerkisins 

Under Armour væri meðal neytenda á íslenskum markaði. Framkvæmd var rannsókn 

bæði með eigindlegri og megindlegri aðferðarfræði, þar sem tekið var viðtal við 

framkvæmdarstjóra íþróttasviðs Altis ehf, dreifingaraðila Under Armour á Íslandi og 

upplýsingar úr því nýttar til uppsetningu spurningalista sem sendur var út til nemenda 

Háskóla Íslands og einnig til almennings í gegnum Facebook. Markmiðið var að nota 

bakgrunnsbreytur til að sjá hvernig neytendahópur Under Armour væri samsettur auk 

þess að sjá hver staða vörumerkisins væri í samanburði við helstu samkeppnisaðila. 

5.1 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem notuð var við rannsóknina. 

Rannsóknaraðferðir byggja oftast á tveimur ólíkum rannsóknaraðferðum en þær 

skiptast í megindlega rannsóknaraðferð (e. quantitative research method) og eigindlega 

rannsóknaraðferð (e. qualitative research method). Við megindlegar rannsóknir er oft 

notast við spurningalista sem lagður er fyrir úrtak hóps sem ætlun er að alhæfa um. Þar 

er lögð áhersla á fjölda svara og niðurstöður byggja á tölfræðilegri marktækni. Þessi 

tegund rannsókna hentar vel til að fá yfirsýn yfir tiltekið svið, um viðhorf eða 

hegðunarmynstur. Eigindleg rannsókn leggur oft grunn að megindlegri rannsókn en þar 

er lögð áhersla á skilning á viðfangsefninu. Til eigindlegra rannsóknaraðferða teljast 

viðtöl, rýnihópar og athuganir. Í markaðsrannsóknum er lögð áhersla á samspil 

eigindlegra og megindlegra rannsóknaraðferða þar sem þær eru ólíkar en vega hvor 

aðra upp. Með því að blanda aðferðunum saman er hægt að öðlast enn frekari þekkingu 

en með annari hvorri aðferðinni einni og sér (Burns og Bush, 2014; Flick, 2011). 

Í eftirfarandi rannsókn var notast við bæði eigindlega og megindlega 

rannsóknaraðferð. Markmið rannsóknarinnar var að sjá hver staðfærsla vörumerkisins 

væri og hvort hún væri að skila sér til neytenda á markaði auk þess að einkenna ímynd 

þess. Til að geta borið þetta saman var framkvæmd eigindleg rannsókn í formi viðtals og 

út frá því hönnuð megindleg rannsókn í formi spurningalista. 
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5.1.1 Eigindlegur hluti 

Í upphafi rannsóknar var framkvæmd eigindleg rannsókn þar sem tekið var viðtal við 

Þórunni Ingu Ingjaldsdóttur framkvæmdastjóra íþróttasviðs hjá Altis ehf, dreifingaraðila 

Under Armour á Íslandi, á skrifstofu hennar í Hafnarfirði þann 29.mars 2017. Stuðst var 

við viðtalsramma sem hannaður var af höfundi þar sem lögð var áhersla á opnar 

spurningar til að fá sem flestar upplýsingar frá viðmælanda. Viðtalið var hljóðritað með 

samþykki viðmælanda og var það rúmlega hálftíma langt. Tilgangur viðtalsins var að ná 

fram upplýsingum varðandi staðfærslu og sýn stjórnenda á vitund, ímynd og tryggð 

vörumerkisins. Að viðtali loknu var það greint og út frá því hannaður megindlegur 

spurningalisti svo hægt væri að gera samanburð á staðfærslu vörumerkisins og stöðu 

þess meðal neytenda á markaði. Viðtalsramma má finna aftast í verkefninu í viðauka 1. 

5.1.2 Megindlegur hluti 

Framkvæmd var megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar. Könnunin var send út 

með tölvupósti til nemenda Háskóla Íslands í gegnum nemendaskrá auk þess sem henni 

var dreift áfram meðal almennings á samfélagsmiðlinum Facebook. Tilgangur 

könnunarinnar var sá að finna út hvort vitund, ímynd og tryggð neytenda væri í takt við 

sýn stjórnenda vörumerkisins. 

5.2 Hönnun og framkvæmd rannsóknar 

Spurningalisti megindlegu könnunarinnar var hannaður út frá þeim þáttum sem komu 

upp í viðtali við markaðsstjóra Under Armour og þeim þáttum sem komu upp við 

rannsóknarvinnu höfundar og áhugavert þótti að skoða. Spurningalistinn var á rafrænu 

formi og skiptist í fjóra hluta: vitund, ímynd, tryggð og bakgrunnsbreytur. Alls voru 

spurningarnar 19 talsins en fjórar þeirra innihéldu síðan 10 mismunandi þætti. Þrjár 

spurningar voru opnar, 5 spurningar voru skalaðar og 11 spurningar voru lokaðar.  

  Í upphafi könnunarinnar var þátttakendum gerð grein fyrir því að könnunin væri 

nafnlaus og ekki væri möguleiki á að rekja hana aftur til einstakra þátttakenda. Fyrsti 

hlutinn var vitund þar sem þátttakendur voru beðnir að nefna það íþróttavörumerki sem 

kom fyrst upp í hugann næst á eftir voru þeir beðnir um að nefna hvaða önnur 

íþróttavörumerki komu upp í hugann. Næsti hluti var ímynd þar sem þátttakendur voru 

beðnir um að svara því hversu miklu máli tilteknir 10 þættir skiptu þá við val á 

íþróttavörumerki. Þátttakendur voru svo spurðir hvort þeir könnuðust við 
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íþróttavörumerkin Nike, Under Armour og Adidas. Ef þeir svöruðu þessu játandi héldu 

þeir áfram í spurningar tengdar ímynd eftirfarandi íþróttavörumerkis. Ef hins vegar þeir 

svöruðu neitandi þá slepptu þeir þeim spurningum og fóru beint í næstu á eftir. 

Ímyndaspurningarnar innihéldu sömu tíu þætti og í fyrri spurningunni og áttu 

þátttakendur að tilgreina hversu vel eða illa þeim þóttu þættirnir eiga við um 

íþróttavörumerkið Nike og svo aftur við Under Armour og loks við Adidas. Næst á eftir 

tóku við þrjár spurningar í tengslum við tryggð og því næst kom opin spurning þar sem 

þátttakendur voru beðnir að nefna það fyrsta sem þeim datt í hug þegar þeir hugsuðu 

um íþróttavörumerkið Under Armour. Að lokum voru þátttakendur beðnir að svara 

nokkrum bakgrunnsspurningum. Spurningalistann má sjá í heild sinni aftast í ritgerðinni í 

viðauka 2. 

Spurningakönnunin var búin til í forritinu Google Forms á Google Drive. 

Könnunin var forprófuð og að því loknu var henni deilt áfram með tölvupósti til 

hentugleikaúrtaks meðal nemenda í Háskóla Íslands, í gegnum nemendaskrá. 

Spurningalistanum var einnig dreift til snjóboltaúrtaks almennings á samfélagsmiðlinum 

Facebook þar sem fólki var frjálst að deila honum áfram að vild. Spurningalistinn var 

opinn frá 9. apríl til 19.apríl og á þeim tíma fengust 626 svör. Það þótti höfundi 

nægilegur fjöldi til að marktækt teldist og hófst því gagnaúrvinnsla. 

5.3 Greining gagna og úrvinnsla 

Við greiningu og úrvinnslu var einungis notast við frumgögn. Eftir að gagnasöfnun lauk 

voru niðurstöður færðar yfir í forritið SPSS (e. Statistical, Package for the Social Science) 

þar sem gögnin voru greind á tölfræðilegan hátt. Einnig var notast við Excel við úrvinnslu 

opinna spurninga auk myndrænnar úrvinnslu. Þegar farið var yfir svör í SPSS voru gögnin 

hreinsuð á þann hátt að þeir svarendur sem svöruðu engum eða aðeins einni spurningu 

voru teknir út. Fyrir hreinsun stóð úrtakið í 626 einstaklingum en eftir hreinsun stóðu 

eftir 617 marktækir þátttakendur. Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við krosstöflur 

og kí-kvaðrat próf, einhliða dreifigreiningu (e. One-way Anova), paired sample t-próf og 

lýsandi tölfræði. Aðeins var talað um mun á milli hópa í niðurstöðum hjá þeim hópum 

þar sem tölfræðilega marktækur munur var til staðar miðað við 5% marktektarmörk. 
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6 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hver vitund, ímynd og tryggð vörumerkisins 

Under Armour væri meðal neytenda á íslenskum markaði. Horft var til helstu 

samkeppnisaðila, Nike og Adidas, til samanburðar auk þess sem tekið var tillit til 

áhrifaþátta eins og aldurs, kyns, og fjölda æfinga svo eitthvað sé nefnt. 

Niðurstöður skiptast í þrjá hluta sem eru eftirfarandi: helstu niðurstöður, 

þátttakendur og lausn viðfangsefna þar sem meðal annars verður notast við lýsandi 

tölfræði auk annara tölfræði prófana. Í fyrsta hlutanum verður farið yfir helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar í stuttu máli. Í þátttakenda hlutanum verður farið yfir 

bakgrunnsbreytur þátttakenda í stuttu máli, á myndrænan hátt og með því sýnt fram á 

hvað einkenndi svarendur könnunarinnar. Að lokum verður farið yfir í lausn 

viðfangsefna þar sem farið verður yfir helstu upplýsingar þeirra spurninga sem nýttust 

við úrvinnslu, tölfræðilegra upplýsinga auk þess sem leitast verður við að svara helstu 

rannsóknarspurningum.  

6.1 Helstu niðurstöður 

Marktækir þátttakendur megindlegu rannsóknarinnar voru 617 talsins og var skipting 

þeirra nokkuð ójöfn. Meirihluti þátttakenda voru konur eða 77,3% á móti 22,7% körlum. 

Flestir voru einnig á aldrinum 25 ára og yngri eða 74,4% auk þess sem tekjur svarenda 

voru í lægri kantinum þar sem 64,7% svarenda voru með 200 þúsund krónur eða minna 

á mánuði.   

Það íþróttavörumerki sem var efst í huga þátttakenda var íþróttavörumerkið 

Nike en 69,7% þátttakenda sögðu Nike vera fyrsta íþróttavörumerki sem kom upp í 

hugann þegar þeir hugsuðu um íþróttavörur. Næst á eftir kom Adidas efst í huga 15,2% 

svarenda en Under Armour fylgdi þar á eftir efst meðal 9,4% svarenda. Með því má sjá 

að Under Armour er þriðja efsta íþróttavörumerkið í huga þátttakenda könnunarinnar. 

Þegar svarendur voru síðan beðnir að svara því hvort þeir könnuðust við 

íþróttavörumerkin Under Armour/Adidas/Nike voru alls 45 svarendur af 617 

marktækum sem ekki könnuðust við vörumerkið Under Armour. Til samanburðar voru 

11 einstaklingar sem ekki könnuðust við Adidas og einungis 3 sem ekki könnuðust við 

vörumerkið Nike.  
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Til að skoða ímynd Under Armour og gera samanburð á ímynd milli 

samkeppnisaðila voru svarendur voru beðnir um að segja til um hversu vel eða illa þeim 

þóttu 10 tiltekin atriði eiga við um Under Armour, Nike og Adidas. Öll vörumerkin áttu 

það sameiginlegt að þátturinn ,,hagstætt verð“ hafði lægsta meðaltalið og átti þannig 

minnst við. Hjá bæði Nike (M=4,48, Sf=0,720) og Adidas (M=4,35, Sf=0,832) var 

þátturinn ,,tískuvara“ með hæsta meðaltalið og átti þannig best við á meðan þátturinn 

,,íþróttaiðkun“ átti best við um Under Armour (M=4,23, Sf=0,731).  Þetta kom höfundi 

lítið á óvart þar sem þetta er í samræmi við staðfærslu Under Armour þar sem mikil 

áhersla er lögð á íþróttaiðkun á meðan samkeppnismerkin tvö leggja áherslu á tísku. 

Þegar ímynd Under Armour var skoðuð út frá markhópi þess var framkvæmd Anova 

dreifigreining þar sem ímyndaþættirnir tíu voru bornir saman við kyn, aldur og tíðni 

æfinga. Þar komu meðal annars fram þrír marktækir þættir þar sem konur höfðu 

jákvæðari ímynd en karlar en aðeins einn þáttur þar sem karlar höfðu jákvæðari ímynd. 

Aðeins komu fram tveir marktækir ímyndaþættir milli aldurshópa og voru það ,,góð 

þjónusta á sölustöðum“ og ,,nota reglulega í skóla, vinnu eða annað utan 

íþróttaiðkunar“ og höfðu einstaklingar 20 ára og yngri hæsta meðaltalið í þeim báðum. 

Þeir sem æfðu mest, 5 sinnum í viku eða oftar, höfðu hæsta meðaltalið í þremur af 

fjórum marktækum þáttum tengdum ímynd Under Armour. Með þessu mætti telja að 

markhópur Under Armour, skilgreindur sem einstaklingar 18-25 ára sem æfa mikið og 

oft í viku auk áherslu á konur, hafi almennt jákvæðari ímynd af Under Armour en aðrir 

hópar.  

Nike (53%) var það vörumerki sem þátttakendur versluðu helst svo kom Under 

Armour (18,5%) og loks Adidas (14,6%). Þegar þátttakendur voru beðnir um að taka 

afstöðu til þeirrar fullyrðingar að þeir teldu sig trygga því íþróttavörumerki sem þeir 

versluðu helst völdu flestir þátttakendur svarmöguleikann ,,hvorki né“ (31,4%) og næst 

á eftir var svarið ,,sammála“ (29,8%). Mikil dreifing var þannig á svörum svo erfitt var að 

fullyrða um það hvort tryggð væri til staðar. Til að leita svara við 

rannsóknarspurningunni varðandi það hvort til staðar væri tryggð meðal viðskiptavina 

Under Armour voru bornar saman spurningarnar ,,Hvaða íþróttavörumerki verslar þú 

helst?“ og ,,Þú ferð að versla íþróttafatnað og það íþróttavörumerki sem þú verslar helst 

er ekki fáanlegt, hvað gerir þú?“. Spurningarnar voru bornar saman í krosstöflu og kí 

kvaðrat og komu í ljós marktækt tengsl. Þar svöruðu yfir helmingur þátttakenda ,,Kaupi 
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frá öðru íþróttavörumerki, það skiptir mig litlu máli“ hjá öllum þremur  

íþróttavörumerkjunum en það þótti merkja litla tryggð. Svarmöguleikinn ,,Ég bíð með 

kaup eða held áfram að leita í fleiri verslunum þangað til ég finn íþróttavörumerkið 

mitt“ var hinsvegar sá sem standa átti fyrir mesta tryggð meðal neytenda. Sá 

svarmöguleiki kom best út meðal þeirra sem versluðu helst Under Armour (31,6%) í 

samanburði við samkeppnisaðilana Nike (28,8%) og Adidas (27,8%). Þannig mætti draga 

þá ályktun að fæstir svarendur séu virkilega tryggir sínu vörumerki en þeir þátttakendur 

sem myndu bíða með kaup eða leita lengur að sínu vörumerki versla helst Under 

Armour.   

6.2 Þátttakendur 

Þátttakendur megindlegu rannsóknarinnar voru upphaflega 626 talsins. Gögnin voru 

hreinsuð á þann hátt að þeir einstaklingar sem svöruðu engri eða aðeins einni spurningu 

voru teknir út. Eftir þá lagfæringu voru marktækir þátttakendur orðnir 617 talsins. Hér 

að neðan má sjá nánari upplýsingar um bakgrunn þátttakenda en breyturnar voru kyn, 

aldur, tekjur, hversu oft og hvernig líkamsrækt svarendur stunda. 

6.2.1 Hvert er kyn þitt? 

Meirihluti þátttakenda voru konur en þær voru 474 á móti 139 körlum. Þannig voru 

svarendur 77,3% konur en einungis 22,7% karlar. Gild svör voru 613 talsins þar sem 

fjórir svarendur skiluðu auðu í þessari spurningu. Þetta má sjá myndrænt á mynd 7.  

 

 

Mynd 7. Hvert er kyn þitt? 
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6.2.2 Hver er aldur þinn? 

Stærsti hluti þátttakenda var á aldrinum 21-25 ára eða um 295 manns sem telja 47,9%. 

Næsti hópur þar á eftir eru einstaklingar 20 ára og yngri sem voru 163 talsins sem telja 

26,5%. Aldurshópurinn 26-30 ára taldi 12,7% og þeir sem voru 31-35 ára voru 6,2%. 

Hóparnir fara þannig minnkandi eftir því sem aldursbilið hækkar en 36-40 ára (2,6%) og 

40-50 ára (2,4%) eru með minnstu aldurshópunum. Einungis voru 11 þátttakendur 51 

árs eða eldri sem telja 1,8%. Heildarsvarendur spurningarinnar voru alls 616 manns. 

Heildar aldursdreifingu þátttakenda má sjá nánar á mynd 8. 

 

 

Mynd 8. Hver er aldur þinn? 

6.2.3 Hverjar eru tekjur þínar á mánuði? 

Meirihluti þátttakenda hafði tekjur í lægri kantinum. Flestir þátttakendur eða 42,8%, 

höfðu 100 þúsund eða minna í mánaðartekjur og næsti hópur á eftir skipaði 21,9% og 

hafði 100-200 þúsund í mánaðartekjur. Þeir sem höfðu 201-300 þúsund í tekjur fylgdu 

þar næst á eftir með 15,6%. Minnstu hóparnir eru þeir sem hafa tekjurnar 301-400 

þúsund (8,1%), yfir 500 þúsund (6,1%) og svo loks þeir sem hafa 401-500 þúsund (5,5%). 

Alls svöruðu 603 manns spurningunni um tekjur og skiptinguna má sjá nánar á mynd 9. 
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Mynd 9. Hverjar eru tekjur þínar á mánuði? 

 

6.2.4 Hversu oft hreyfir þú þig eða stundar líkamsrækt? 

Flestir þátttakendur hreyfðu sig reglulega og stærsti hlutinn 33,8% hreyfði sig 5 sinnum í 

viku eða oftar. Næst á eftir komu þeir sem hreyfðu sig 3-4 í viku með um 29,8% og 

19,2% þeir sem hreyfðu sig 1-2 í viku. Þeir þátttakendur sem einungis hreyfðu sig 2-3 í 

mánuði voru 8,1 % og 9,1% hreyfðu sig einu sinni í mánuði eða sjaldnar. Alls voru 615 

manns sem svöruðu þessari spurningu. Dreifingin sést betur hér á mynd 10.  

 

 

Mynd 10. Hversu oft hreyfir þú þig eða stundar líkamsrækt? 
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6.2.5 Tegund hreyfingar eða líkamsræktar 

Meirihluti þátttakenda stunda íþróttir við líkamsræktarstöð (49,3%) eða 297 manns af 

þeim 617 sem svöruðu eftirfarandi spurningu. Næsti hópur á eftir (22,5%) eru þeir sem 

stunda aðrar íþróttir en tilteknar voru en það samanstóð af sundi, útihlaupi, fimleikum, 

golfi, blaki, dansi og fleiru. Fjöldi þeirra sem stunda boltaíþróttir (10,9%) og þeirra sem 

stunda engar íþróttir (10,7%) er nokkurnveginn sá sami. Fæstir svarendur (6,6%) stunda 

Crossfit eða Boot Camp. Nánari skiptingu má sjá á mynd 11. 

 

 

Mynd 11. Tegund hreyfingar eða líkamsræktar 

 

6.2.6 Hvaða atriði skipta þátttakendur mestu máli við val á íþróttavörumerki? 

Þátttakendur voru spurðir að því hvaða atriði skiptu þá mestu máli við val á 

íþróttavörumerki og voru niðurstöður settar fram í töflu 1. Þar kemur fram fjöldi svara, 

meðaltal og staðalfrávik á þeim tíu þáttum sem spurt var um. 
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Tafla 1. Hvaða atriði skipta þig mestu máli við val á íþróttavörumerki? 

  
Fjöldi svara     

(N) 
Meðaltal 

(M) 
Staðalfrávik 

(Sf) 

Hagstætt verð 615 4,07 0,839 

Gæðavörur 614 4,38 0,726 

Íþróttaiðkun 610 3,89 0,921 

Góð þjónusta á sölustöðum 614 3,46 1,016 

Aðgengi að vörum gott 607 3,90 0,866 

Jákvætt orðspor 615 4,02 0,894 

Tískuvara 614 2,99 1,161 

Hönnun og snið henta mér vel 614 4,54 0,693 

Fjölbreytt vöruúrval 612 3,92 0,925 

Vil geta notað reglulega í 
skóla, vinnu eða annað utan 
íþróttaiðkunar 

613 3,68 1,174 

 

Sá þáttur sem skipti þátttakendur mestu máli við val á íþróttavörumerki var 

,,Hönnun og snið henta mér vel“ (M=4,54, Sf=0,693). Þar á eftir komu þættirnir 

,,Gæðavörur“ (M=4,38, Sf=0,726), ,,Hagstætt verð“ (M=4,07, Sf=0,839), ,,Jákvætt 

orðspor“ (M=4,02, Sf=0,894) og ,,Fjölbreytt vöruúrval“ (M=3,92, Sf=0,925). Sá þáttur 

sem skipti svarendur sístu máli var ,,Tískuvara“ (M=2,99, Sf=1,161).  Nánari niðurstöður 

má sjá í töflu 1.  

6.3 Lausn viðfangsefna 

Lausnum viðfangsefna var skipt niður í vitund, ímynd og tryggð. Teknar voru fyrir helstu 

spurningar og grein gerð fyrir þeim á myndrænan og tölulegan hátt auk þess sem leitast 

var við að svara helstu rannsóknarspurningum hvers þáttar.   

Vitund 

Til að komast að vitund þátttakenda á íþróttavörumerkinu Under Armour voru lagðar 

fram tvær opnar spurningar sem höfðu það markmið að finna það út hvaða 

íþróttavörumerki væri svarendum efst í huga og svo hvaða íþróttavörumerki koma þar á 

eftir. Einnig var lögð fram einföld já eða nei spurning þar sem  þátttakendur voru spurðir 

hvort þeir könnuðust við þau íþróttavörumerki sem til skoðunar voru. Niðurstöður 

eftirfarandi spurninga eru settar fram hér að neðan.  
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6.3.1 Þegar þú hugsar um íþróttavörur, hvaða íþróttavörumerki kemur fyrst 
upp í hugann? 

Alls svöruðu 617 manns spurningunni en hún var lögð fyrir til að sjá hvaða vörumerki 

væri efst í huga svarenda. Niðurstöðurnar voru afgerandi þar sem meirihluti 

þátttakenda eða 69,7%, töldu Nike vera sér efst í huga. Þar á eftir komu Adidas með 

15,2% og Under Armour með 9,4%. Reebok (1,5%) og Puma (0,8%) komu einnig nokkuð 

oft upp. Þau vörumerki sem komu einungis upp þrisvar sinnum eða sjaldnar voru dregin 

saman í ,,annað” og voru 3,4%. Þannig má sjá að Under Armour er þriðja efsta 

vörumerkið í huga svarenda könnunarinnar, Adidas kemur þar á eftir með aðeins meiri 

vitund en Nike er afgerandi efst í huga svarenda. Niðurstöðurnar koma einnig fram 

myndrænt á mynd 12. 

 

 

Mynd 12. Hvaða íþróttavörumerki er efst í huga svarenda? 

6.3.2 Hvaða önnur íþróttavörumerki koma upp í hugann? 

Heildarfjöldi svara spurningarinnar voru 611 en hún var sett fram til að finna út hvaða 

önnur vörumerki koma upp í huga svarenda en einmitt það sem er þeim efst í huga. 

Niðurstöðurnar voru á þann veg að Adidas kom best út með 48,8%, síðan Nike (21,1%) 

og svo Under Armour (19,8%). Hérna breytist röðunin aðeins því þeir sem áður völdu 

Nike nefndu líklega önnur vörumerki í þessari spurningu. Puma (4,1%) fer fram úr 

Reebok (2,8%) og öðrum vörumerkjum (3,4%) í vitund hér. Eins og áður voru þau merki 

sem einungis voru nefnd þrisvar eða sjaldnar dregin saman í ,,annað“. Hér er Under 

Armour aftur þriðja efsta vörumerkið í vitund. Niðurstöðurnar koma myndrænt á mynd 

13.  
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Mynd 13. Hvaða önnur íþróttavörumerki koma upp í hugann? 

 

6.3.3 Kannast þú við íþróttavörumerkið Under Armour/Nike/Adidas? 

Af þeim 617 manns sem svöruðu eftirfarandi spurningu varðandi Under Armour svöruðu 

langflestir játandi eða 92,4%, á meðan 7,3% könnuðust ekki við vörumerkið. 98,2% 

svarenda kannast við Adidas en 1,8% kannast ekki við það. Hjá Nike kannast 99,5% 

svarenda við vörumerkið og einungis 0,5% kannast ekki við það. Þannig voru 45 manns 

sem ekki könnuðust við vörumerkið Under Armour en til samanburðar voru 11 

einstaklingar sem ekki könnuðust við Adidas og einungis 3 sem ekki könnuðust við Nike. 

Þannig virðast fleiri þátttakendur kannast við Nike og Adidas en Under Armour þrátt 

fyrir tiltölulega svipaðar niðurstöður. Niðurstöður má sjá myndrænt á mynd 14. 

 

 

Mynd 14. Kannast þú við íþróttavörumerkið Under Armour/Nike/Adidas? 
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Ímynd 

Til að finna út hver ímynd Under Armour er á íslenskum markaði voru lagðar fram 

nokkrar spurningar sem snéru að þeim ímyndarþáttum sem Þórunn hjá Under Armour 

taldi mikilvæga eða þegar til staðar hjá vörumerkinu auk þeirra þátta sem oftast eru 

taldir skilgreina ímynd samkvæmt fræðunum. Þessar spurningar voru bornar saman milli 

samkeppnisaðila og einnig við ýmsar bakgrunnsbreytur með tölfræðilegum prófunum til 

að finna út ímynd Under Armour meðal markhópsins. Einnig var lögð fram opin spurning 

þar sem þátttakendur áttu að nefna það fyrsta sem þeim kæmi til hugar þegar þeir 

hugsuðu um Under Armour. Niðurstöður eftirfarandi spurninga koma fram hér að 

neðan. 

 

6.3.4 Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú hugsar um 
íþróttavörumerkið Under Armour? 

 

6.3.4.1 Hugarkort 

Tilgangur spurningarinnar var sá að geta sett upp hugarkort (e. mental map) af þeim 

þáttum sem fólk tengdi Under Armour við og með því kortleggja ímynd þeirra. Svörin 

voru jafn misjöfn og þau voru mörg en þó voru nokkur atriði sem stóðu uppúr. Þau svör 

sem oftast komu upp voru sett upp á kortið hér að neðan og mætti telja svörin sem þá 

þætti sem fólk tengir vörumerkið Under Armour helst við.  
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 Mynd 15. Hugarkort Under Armour 

Það svar sem oftast kom upp var ,,Góð gæði” en það kom fram hjá 68 manns af 

þeim 557 sem svöruðu spurningunni eða 12%. Næst á eftir komu ,,Hlaupafatnaður” og 

,,Flott” með 6% svörun. Þættirnir ,,Íþróttabuxur” og ,,Þægileg föt” komu fram með 5% 

svörun. Margir (3%) tengdu vörumerkið einnig við Crossfit og dýrt verðlag. Þættirnir 

,,Innanundir fatnaður”, ,,Hagstætt verð”, ,,Stephen Curry”, ,,Skór”,  ,,Tískuvara”, 

,,Íþróttatoppur”, og ,,Íþróttir“ komu einnig fram meðal 2% svarenda. ,,Gott merki“ og 

,,Fimleikar“ voru einnig meðal þeirra þátta (1%) sem komu fólki í hug. 

 

6.3.5 Vinsamlega tilgreindu hversu vel eða illa þér þykja tiltekin atriði eiga við 
um íþróttavörumerkið Under Armour/Nike/Adidas 

Í þessari spurningu komu fram 10 atriði tengd ímynd og áttu svarendur að segja til um 

hversu vel eða illa þeir þættir áttu við um hvert vörumerki. Með lýsandi tölfræði í 

forritinu SPSS komu fram upplýsingar um fjölda svara (N), meðaltal (M) og staðalfrávik 

(Sf) hjá hverju vörumerki fyrir sig. Þessar upplýsingar voru sameinaðar frá öllum 

vörumerkjum, Under Armour, Nike og Adidas og settar fram í töflu 2 hér að neðan til að 

auðvelda samanburð.  
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Tafla 2. Lýsandi tölfræði á ímyndaþáttum hvers íþróttavörumerkis 

  
Under 

Armour 
(N=569) 

Nike          
(N=615) 

Adidas       
(N=604) 

Hagstætt verð 
3,24 2,77 3,03 

(sf=1,014) (sf=0,945) (sf=0,990) 

Gæðavörur 
4,11 4,24 4,07 

(sf=0,771) (sf=0,698) (sf=0,706) 

Íþróttaiðkun 
4,23 4,22 3,98 

(sf=0,731) (sf=0,739) (sf=0,822) 

Góð þjónusta á sölustöðum 
3,73 3,61 3,57 

(sf=0,814) (sf=0,811) (sf=0,813) 

Aðgengi að vörum gott 
3,80 4,00 3,81 

(sf=0,848) (sf=0,755) (sf=0,844) 

Jákvætt orðspor 
4,06 4,24 4,08 

(sf=0,780) (sf=0,778) (sf=0,834) 

Tískuvara 
3,84 4,48 4,35 

(sf=0,962) (sf=0,720) (sf=0,832) 

Hönnun og snið henta mér vel 
3,95 4,07 3,79 

(sf=0,899) (sf=0,863) (sf=0,961) 

Fjölbreytt vöruúrval 
3,85 4,14 4,02 

(sf=0,824) (sf=0,791) (sf=0,802) 

Nota reglulega í skóla, vinnu eða 
annað utan íþróttaiðkunar 

3,32 3,89 3,73 

(sf=1,236) (sf=1,125) (sf=1,224) 

 

 Ef rýnt er nánar í meðaltal allra þátta má sjá að svarendur telja ,,íþróttaiðkun” 

eiga best við um Under Armour þar sem hæsta meðaltalið (M=4,23, sf=0,731) á við um 

þann þátt. Þar á eftir koma ,,gæðavörur” (M=4,11, sf=0,771) og ,,jákvætt orðspor” 

(M=4,06, sf=0,780). ,,Hagstætt verð” kom þannig út með lægsta meðaltalið (M=3,24, 

sf=1,014) hjá Under Armour.  

 Sá ímyndaþáttur sem helst átti við um Nike var ,,tískuvara” (M=4,48, sf=0,720). 

Þar á eftir komu þættirnir ,,jákvætt orðspor” (M=4,06, sf=0,780) og ,,gæðavörur” 

(M=4,24, sf=0,698).  Sá þáttur sem hafði lægsta meðaltalið var ,,hagstætt verð” 

(M=2,77, sf=0,945).  

 Hjá Adidas var sá þáttur sem best átti við ,,tískuvara” (M= 4,35, sf=0,832). Þar á 

eftir komu ,,jákvætt orðspor” (M= 4,08, sf=0,834) og ,,gæðavörur” (M=4,07, sf=0,706). 

Sá þáttur sem hafði lægsta meðaltalið var ,,hagstætt verð” (M= 3,03, sf=0,990). 
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 Þannig áttu öll vörumerkin það sameiginlegt að ,,hagstætt verð” átti minnst við 

og hafði lægsta meðaltalið hjá þeim öllum. Hjá Nike (M=4,48, sf=0,720) og Adidas (M= 

4,35, sf=0,832) átti þátturinn ,,tískuvara” best við, með hæsta meðaltalið hjá þeim 

báðum, en hjá Under Armour (M=4,23, sf=0,731) var það ,,íþróttaiðkun” sem átti best 

við og hafði hæsta meðaltalið.  

 

6.3.6 Staðfærslukort 

 

Mynd 16. Staðfærslukort Under Armour  

Einfalt staðfærslukort (e. positioning map) var sett upp út frá meðaltali vörumerkjanna á 

þáttunum ,,hagstætt verð” og ,,gæðavörur”. Ásarnir eru frá 0-5 þar sem 2,5 er 

miðjupunktur. Fari meðaltal undir 2,5 myndi eftirfarandi þáttur teljast neikvæður (ekki 

gæðavara eða óhagstætt verð). Þegar kemur að gæðavörum má sjá að Nike (M=4,24, 

Sf=0,698) er efst þar á eftir kemur Under Armour (M=4,11, Sf=0,771) og loks Adidas 

(M=4,07, Sf=0,706) en tiltölulega lítill munur var á meðaltali milli vörumerkjanna í þeim 

þætti. Þegar kom að hagstæðu verði stendur Under Armour (M=3,241,Sf=1,014) fremst 

svo kemur Adidas (M=3,03, Sf=0,990) og loks Nike (M=2,77, Sf=0,945) en örlítið meiri 
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munur var á meðaltali hér. Með þessu má sjá að ekkert vörumerkjanna telst sem 

óhagstætt í verði eða ekki gæðavara.   

 

6.3.7 Hver er ímynd Under Armour í samanburði við helstu samkeppnisaðila? 

Til að finna það út í hvaða ímyndaþáttum Under Armour stendur framar en 

samkeppnisaðilar svo marktækt sé voru niðurstöðurnar greindar í SPSS með Paired-

samples T prófi. Þar voru ímyndaþættir samkeppnisaðila bornir saman við ímyndaþætti 

Under Armour og athugað hvort marktækur munur væri til staðar. Gögnin voru skoðuð 

út frá stöðu Under Armour í samanburði við Nike og svo Under Armour í samanburði við 

Adidas en ekki á milli samkeppnisaðilanna. Aðallega verður fjallað um þá þætti sem 

marktækir voru. 

Samkvæmt paraða T-prófinu stóð Under Armour framar en Nike (T(567)=-9,372; 

p<0,001) og Adidas (T(558)=-4,193; p<0,001) þegar kom að hagstæðu verði. Þegar kom 

að góðri þjónustu á sölustöðum kom Under Armour einnig betur út en bæði Nike 

(T(562)=-2,948; p<0,05) og Adidas (T(552)=-3,418; p<0,05). Under Armour var framar en 

Adidas (T(553)=-5,677; p<0,001) þegar kom að tengingu við íþróttaiðkun en ekki var 

marktækur munur á Under Armour og Nike (T(564)=0,916; p>0,05) í þeim þætti. Í 

þættinum ,,hönnun og snið henta mér vel“ stendur Under Armour framar en Adidas 

(T(554)=2,496; p<0,05), en Nike stendur hinsvegar framar en Under Armour 

(T(564)=3,380; p<0,05).  

Samkeppnismerkin Adidas og Nike stóðu bæði marktækt framar en Under 

Armour í þremur þáttum en það voru ,,tískuvara“ (Nike (T(562)=14,217; p<0,05) 

(Adidas(T(553)=-10,694; p<0,05), ,,fjölbreytt vöruúrval“ (Nike (T(564)=7,902; p<0,05)) 

(Adidas  (T(553)=4,127; p<0,05)) og ,,nota reglulega í skóla, vinnu eða annað utan 

íþróttaiðkunar“ (Nike (T(559)=10,333; p<0,05)) (Adidas (T(549)=-7,365; p<0,05)).  

 

6.3.8 Hver er ímynd Under Armour meðal markhóps þess? 

Under Armour skilgreinir markhóp sinn sem einstaklinga á aldrinum 18-25 ára sem æfa 

mikið og oft í viku og setur aukna áherslu á markaðssetningu til kvenna á Íslandi. Til að 

skoða ímynd vörumerkisins meðal markhópsins voru keyrð tölfræðipróf í SPSS þar sem 
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ímyndaþættirnir 10 eru bornir saman við kyn, aldur og fjölda æfinga á viku með sérstaka 

áherslu á niðurstöður meðal markhópsins.  

 

6.3.8.1 Ímynd eftir kyni 

Spurningin ,,Vinsamlegast tilgreindu hversu vel eða illa þér þykja tiltekin atriði eiga við 

um íþróttavörumerkið Under Armour” var borin saman við kyn þátttakenda með 

einhliða dreifigreiningu (e. One-Way Anova). Þetta var gert til að sjá hvort til staðar væri 

munur á ímynd Under Armour milli kynja. Þeir þættir sem voru marktækir (p<0,05) eru 

skyggðir í töflu 3 hér að neðan. Þeir þættir sem ekki eru skyggðir voru ekki tölfræðilega 

marktækir (p>0,05). Einungis verður fjallað um þá hópa sem marktækir voru.  

Tafla 3. Ímynd Under Armour eftir kyni 

Ímynd Under Armour eftir kyni     

  
Karlar 

(N=131) 
Konur 

(N=438) 
Niðurstöður F-prófs 

Hagstætt verð 
3,18 

sf=1,119 
3,25 

sf=0,983 
F(1,566)=0,401; p>0,05 

Gæðavörur 
4,06 

sf=0,768 
4,29 

sf=0,754 
F(1,563)=9,395; p<0,05 

Íþróttaiðkun 
4,18 

sf=0,736 
4,40 

sf=0,689 
F(1,564)=9,503; p<0,05 

Góð þjónusta á sölustöðum 
3,74 

sf=0,798 
3,70 

sf=0,868 
F(1,563)=0,191; p>0,05 

Aðgengi að vörum gott 
3,83 

sf=0,814 
3,70 

sf=0,954 
F(1,562)=2,417; p>0,05 

Jákvætt orðspor 
4,02 

sf=0,782 
4,20 

sf=0,759 
F(1,566)=5,557; p<0,05 

Tískuvara 
3,81 

sf=0,947 
3,92 

sf=1,012 
F(1,564)=1,107; p>0,05 

Hönnun og snið henta mér vel 
3,91 

sf=0,886 
4,06 

sf=0,938 
F(1,563)=2,751; p>0,05 

Fjölbreytt vöruúrval 
3,87 

sf=0,812 
3,78 

sf=0,863 
F(1,563)=1,167; p>0,05 

Nota reglulega í skóla, vinnu eða annað utan 
íþróttaiðkunar 

3,39 
sf=1,218 

3,07 
sf=1,270 

F(1,560)=6,748; p<0,05 
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Með því að skoða meðaltalið í töflu 3 hér að ofan sést að það virðist vera til 

staðar munur á áliti kynjanna en þó tiltölulega lítill í flestum tilvikum. Samkvæmt F-

prófinu var einungis marktækur munur (p<0,05) á áliti kynjanna í fjórum af þeim tíu 

þáttum sem spurt var um. Munur var á áliti karla (M=4,06, Sf=0,768) og kvenna 

(M=4,29, Sf=0,754) á þættinum ,,Gæðavara“ þar sem konur töldu þáttinn eiga meira við 

en karlar. Eta gildi gefur þó til kynna veik áhrif þar sem einungis er hægt að útskýra 1,6% 

af breytileikanum milli kynja. Konur (M=4,40, Sf=0,689) telja einnig þáttinn 

,,Íþróttaiðkun” eiga meira við um Under Armour en karlar (M=4,18, Sf=0,736). Eta gildi 

gefur til kynna veik áhrif en einungis er hægt að útskýra 1,6 % af breytileika milli kynja. 

Þegar kom að þættinum ,,Jákvætt orðspor” var einnig til staðar marktækur munur þar 

sem konur (M=4,20, Sf=0,759) telja þáttinn eiga meira við en karlar (M=4,02 Sf=0,759). 

Eta gildi gefur einnig til kynna veik áhrif hér þar sem einungis er hægt að útskýra um 1% 

af breytileika milli kynja. Eini marktæki þátturinn sem karlar (M=3,39, Sf=1,218) töldu 

eiga meira við um Under Armour en konur (M=3,07, Sf=1,270) var þátturinn ,,Nota 

reglulega í skóla, vinnu eða annað utan íþróttaiðkunar”. Eta gildi gefur þó til kynna veik 

áhrif þar sem einungis er hægt að útskýra 1,1% breytileika milli kynja.  

Þannig hafa konur hærra meðaltal en karlar í fjórum af þeim fimm þáttum sem 

marktækir voru. Reiknað Eta gildi gefur þó til kynna veik áhrif í öllum marktækum 

þáttum. 

 

6.3.8.2 Ímynd eftir aldurshópum 

Til að finna út hvort munur er á ímynd Under Armour milli aldurshópa var notuð 

einhliða dreifigreining (e. One-Way Anova) þar sem spurningin ,,Vinsamlegast tilgreindu 

hversu vel eða illa þér þykja tiltekin atriði eiga við um íþróttavörumerkið Under Armour” 

var borin saman við spurninguna ,,Hver er aldur þinn?”. Under Armour skilgreinir 

markhóp sinn sem einstaklinga á aldrinum 18-25 ára og verður því sérstaklega litið til 

niðurstaða þeirra hópa. Til að fá sem marktækastar niðurstöður voru aldursbreyturnar 

endurkóðaðar og þeim þjappað saman úr 7 breytum niður í 3. Allir aldurshópar yfir 26 

ára voru sameinaðir í 26 ára og eldri þar sem svarendur voru mjög fáir í hverjum hópi. 

Eins og áður eru marktækir þættir (p<0,05) skyggðir í töflu 4 hér að neðan og einungis 

verður fjallað um þá þætti.  



 

63 

Tafla 4. Ímynd Under Armour út frá aldri 

 

Það virðist ekki vera mikill munur á ímynd Under Armour milli aldurshópa þegar 

snöggt er litið yfir meðaltal allra þátta enda einungis marktækur munur (p<0,05) til 

staðar í tveimur af tíu þáttum. Marktækur munur á milli aldurshópa var til staðar í 

þáttunum ,,Góð þjónusta á sölustöðum” (F(2,563)=5,787; p<0,05) og ,,Nota reglulega í 

skóla, vinnu eða annað utan íþróttaiðkunar” (F(2,560)=8,698; p<0,05).  

 Til að sjá á milli hvaða aldurshópa munurinn liggur var post-hoc, Tukey, próf 

framkvæmt.  Þar kom í ljós að í þættinum ,,Góð þjónusta” var munur á milli hópanna 20 

ára og yngri (M=3,91, Sf=0,769) og 21-25 ára (M=3,70, Sf=0,820) og líka á milli 20 ára og 

yngri (M=3,91, Sf=0,769)  og 26 ára og eldri (M=3,20, Sf=1,303). Það var líka munur á 

milli þeirra sem voru 21-25 ára (M=3,70, Sf=0,820) og 20 ára og yngri  (M=3,91, 

Sf=0,769) auk þess sem það var munur á milli þeirra sem voru 26 ára og eldri (M=3,60, 

Sf=0,820) og 20 ára og yngri  (M=3,91, Sf=0,769). Eta gildi gefur þó til kynna veik áhrif 

þar sem einungis er hægt að útskýra 2% af breytileika til spurningarinnar um aldur 

þátttakenda. 

Ímynd Under Armour út frá aldri       

  
20 ára og 

yngri     
(N=153) 

21-25 
ára 

(N=279) 

26 ára og 
eldri   

(N=138) 
Niðurstöður F-prófs 

Hagstætt verð 
3,34 

sf=0,940 
3,24 

sf=1,046 
3,12 

sf=1,022 
F(2,566)=1,753; p>0,05 

Gæðavörur 
4,16 

sf=0,776 
4,11 

sf=0,778 
4,07 

sf=0,752 
F(2,563)=0,588; p>0,05 

Íþróttaiðkun 
4,19 

sf=0,769 
4,30 

sf=0,696 
4,13 

sf=0,746 
F(2,564)=2,867; p>0,05 

Góð þjónusta á sölustöðum 
3,91 

sf=0,769 
3,70 

sf=0,820 
3,60 

sf=0,820 
F(2,563)=5,787; p<0,05 

Aðgengi að vörum gott 
3,94 

sf=0,759 
3,76 

sf=0,855 
3,74 

sf=0,914 
F(2,562)=2,785; p>0,05 

Jákvætt orðspor 
4,11 

sf=0,702 
4,01 

sf=0,848 
4,12 

sf=0,716 
F(2,566)=1,250; p>0,05 

Tískuvara 
3,72 

sf=0,950 
3,84 

sf=0,955 
3,96 

sf=0,980 
F(2,564)=2,101; p>0,05 

Hönnun og snið henta mér vel 
3,98 

sf=0,920 
3,91 

sf=0,921 
3,99 

sf=0,831 
F(2,563)=0,461; p>0,05 

Fjölbreytt vöruúrval 
3,94 

sf=0,842 
3,80 

sf=0,825 
3,86 

sf=0,797 
F(2,563)=1,465; p>0,05 

Nota reglulega í skóla, vinnu eða annað 
utan íþróttaiðkunar 

3,67 
sf=1,179 

3,18 
sf=1,198 

3,20 
sf=1,303 

F(2,560)=8,698; p<0,05 
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 Í þættinum ,,Nota reglulega í skóla, vinnu eða annað utan íþróttaiðkunar” var 

marktækur munur á milli hópanna 20 ára og yngri (M=3,67, Sf=1,179) og 21-25 ára 

(M=3,18, Sf=1,198) og einnig á milli 20 ára og yngri (M=3,67, Sf=1,179) og 26 ára og eldri 

(M=3,20, Sf=1,303). Til staðar var einnig munur á milli hópanna 21-25 ára (M=3,18, 

Sf=1,198) og 20 ára og yngri  (M=3,91, Sf=0,769) auk þess sem það var munur á milli 

þeirra sem voru 26 ára og eldri (M=3,20, Sf=1,303) og 20 ára og yngri (M=3,67, 

Sf=1,179). Eta gildi gefur hér til kynna veik áhrif þar sem einungis er hægt að skýra 

3,01% af breytileika til spurningarinnar um aldur svarenda.  

 Ef meðaltal marktæku þáttanna er skoðað nánar kemur í ljós að þeir sem eru 20 

ára og yngri hafa hæsta meðaltalið í báðum marktækum þáttum en þeir voru ,,Góð 

þjónusta” með (M=3,91, Sf=0,769) og ,,Nota reglulega í skóla, vinnu eða annað utan 

íþróttaiðkunar” með (M=3,67, Sf=1,179).  

 

6.3.8.3 Ímynd eftir tíðni æfinga 

Notuð var einhliða dreifigreining (e. One-way Anova) þar sem spurningarnar 

,,Vinsamlegast tilgreindu hversu vel eða illa þér þykja tiltekin atriði eiga við um 

íþróttavörumerkið Under Armour” og ,,Hversu oft hreyfir þú þig eða stundar 

líkamsrækt?” voru bornar saman. Þetta var gert til að finna út hvort munur væri á ímynd 

Under Armour eftir því hversu oft svarendur æfðu. Under Armour skilgreinir markhóp 

sinn sem þá einstaklinga sem æfa mikið og oft í viku og því verður sérstaklega litið til 

þeirra sem æfa 5 sinnum í viku eða oftar. Til að fá sem marktækastar niðurstöður voru 

breyturnar ,,Einusinni í mánuði eða sjaldnar” og ,,2-3 í mánuði” sameinaðar í eina 

breytu, ,,3 í mánuði eða sjaldnar”. Eftirfarandi tafla 5 sýnir niðurstöður 

dreifigreiningarinnar en þeir þættir sem voru marktækir (p<0,05) eru skyggðir í töflunni.  
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Tafla 5. Ímynd Under Armour eftir tíðni hreyfingar 

 

Marktækur munur var til staðar milli þess hve oft einstaklingar æfðu í eftirfarandi 

þáttum ,,Hagstætt verð” (F(3,564)=8,231; p<0,05), ,,Íþróttaiðkun” (F(3,562)=2,782; 

p<0,05), ,,Góð þjónusta á sölustöðum” (F(3,561)=5,110; p<0,05) og ,,Tískuvara” 

(F(3,562=3,091, p<0,05).  

Til að sjá á milli hvaða hópa munurinn liggur var framkvæmt post-hoc, Tukey 

próf. Það próf sýndi fram á að í þættinum ,,Hagstætt verð” var munur á milli þeirra sem 

æfa 3 í mánuði eða sjaldnar (M= 2,77, Sf=0,979) og þeirra sem æfa 1-2 í viku (M=3,21, 

Sf=1,005), 1-2 í viku (M=3,21, Sf=1,005) og þeirra sem æfa 5 sinnum í viku eða oftar 

(M=3,39, Sf=1,012). Einnig var til staðar munur á milli þeirra sem æfa 1-2 í viku (M=3,21, 

Sf=1,005) og 3 í mánuði eða sjaldnar (M= 2,77, Sf=0,979). Munur var á milli þeirra sem 

æfa 3-4 í viku (M=3,30, Sf=0,979) og þeirra sem æfa 3 í mánuði eða sjaldnar (M= 2,77, 

Sf=0,979). Að lokum var munur á milli þeirra sem æfa 5 sinnum í viku eða oftar (M=3,39, 

Sf=1,012) og 3 í mánuði eða sjaldnar (M= 2,77, Sf=0,979). Reiknuð Eta gefur til kynna 

Ímynd Under Armour eftir tíðni hreyfingar       

  

3 í 
mánuði 

eða 
sjaldnar 
(N=88) 

1-2 í viku 
(N=108) 

3-4 í viku 
(N=167) 

5 sinnum í 
viku eða 

oftar     
(N=568) 

Niðurstöður F-prófs 

Hagstætt verð 
2,77 

sf=0,979 
3,21 

sf=1,005 
3,30 

sf=0,979 
3,39 

sf=1,012 
F(3,564)=8,231; p<0,05 

Gæðavörur 
3,97 

sf=0,780 
4,18 

sf=0,695 
4,13 

sf=0,758 
4,14 

sf=0,813 
F(3,561)=1,394; p>0,244 

Íþróttaiðkun 
4,07 

sf=0,740 
4,19 

sf=0,690 
4,21 

sf=0,763 
4,33 

sf=0,711 
F(3,562)=2,782; p<0,05 

Góð þjónusta á sölustöðum 
3,44 

sf=0,709 
3,74 

sf=0,769 
3,72 

sf=0,823 
3,84 

sf=0,843 
F(3,561)=5,110; p<0,05 

Aðgengi að vörum gott 
3,68 

sf=0,856 
3,70 

sf=0,827 
3,76 

sf=0,890 
3,94 

sf=0,811 
F(3,560)=2,983; p>0,05 

Jákvætt orðspor 
4,06 

sf=0,650 
4,02 

sf=0,773 
4,08 

sf=0,824 
4,06 

sf=0,805 
F(3,564)=0,154; p>0,05 

Tískuvara 
4,03 

sf=0,921 
3,66 

sf=0,959 
3,92 

sf=0,978 
3,78 

sf=0,953 
F(3,562)=3,091; p<0,05 

Hönnun og snið henta mér 
vel 

3,78 
sf=0,794 

3,85 
sf=0,877 

4,07 
sf=0,875 

3,97 
sf=0,959 

F(3,561)=2,397; p>0,05 

Fjölbreytt vöruúrval 
3,78 

sf=0,780 
3,78 

sf=0,828 
3,89 

sf=0,817 
3,88 

sf=0,846 
F(3,561)=0,724; p>0,05 

Nota reglulega í skóla, 
vinnu eða annað utan 
íþróttaiðkunar 

3,01 
sf=1,222 

3,29 
sf=1,179 

3,42 
sf=1,304 

3,39 
sf=1,192 

F(3,558)=2,407; p>0,05 
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veik áhrif þar sem einungis er hægt að útskýra 1% af breytileikanum til spurningarinnar 

um tíðni æfinga. 

 Í þættinum ,,Íþróttaiðkun” var til staðar munur á milli þeirra sem æfa 5 sinnum í 

viku eða oftar (M=4,33, Sf=0,711) og þeirra sem æfa 3 í mánuði eða sjaldnar (M=4,07, 

Sf=0,740). Eta gildi gefur til kynna veik áhrif en einungis er hægt að útskýra 1,4% af 

breytileika til tíðni æfinga. 

 Í þættinum ,,Góð þjónusta á sölustöðum” kom fram marktækur munur á milli 

þeirra sem æfa 3 í mánuði eða sjaldnar (M=3,44, Sf=0,709) og bæði þeirra sem æfa 3-4 í 

viku (M=3,76, Sf=0,890) og 5 sinnum í viku eða oftar (M=3,84, Sf=0,843). Munur var til 

staðar á milli þeirra sem æfa 3-4 í viku (M=3,76, Sf=0,890) og þeirra sem æfa 3 í mánuði 

eða sjaldnar (M=3,44, Sf=0,709). Að lokum var til staðar munur á milli þeirra sem æfa 5 

sinnum í viku eða oftar (M=3,84, Sf=0,843) og þeirra sem æfa 3 í mánuði eða sjaldnar 

(M=3,44, Sf=0,709). Reiknuð Eta gefur þó til kynna veik áhrif þar sem hægt er að útskýra 

2,6% af breytileikanum. 

Í þættinum ,,Tískuvara” var eingöngu til staðar marktækur munur á milli þeirra 

sem æfa 1-2 í viku (M=3,66, Sf=0,959) og þeirra sem æfa 3 í mánuði eða sjaldnar 

(M=4,03, Sf=0,921). Eta gildi gefur einnig til kynna veik áhrif hér þar sem einungis er 

hægt að útskýra 1,6% af breytileikanum til tíðni æfinga. 

Ef meðaltal marktæku þáttanna er skoðað má sjá að þeir sem æfa 5 sinnum í 

viku eða oftar hafa hæsta meðaltalið í öllum þáttum nema þættinum ,,Tískuvara”, en í 

þeim þætti eru þeir með næst lægsta meðaltalið (M=3,78, Sf=0,953) en þeir sem æfa 

sjaldnast, 3 í mánuði eða sjaldnar, með hæsta meðaltalið (M=4,03, Sf=0,921).   

 

Tryggð 

Til að kanna tryggð meðal þátttakenda til íþróttavörumerkja voru lagðar fyrir þrjár 

spurningar. Fyrst voru svarendur beðnir að svara því hvaða íþróttavörumerki þeir 

versluðu helst, svo voru þeir beðnir að svara því hvernig þeir myndu bregðast við í 

ákveðnum kaupaðstæðum og að lokum voru þeir beðnir að taka afstöðu til þeirrar 

fullyrðingar að þeir teldu sig trygga því íþróttavörumerki sem þeir versluðu helst. 

Niðurstöður spurninganna er að finna í eftirfarandi kafla.  
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6.3.9 Hvert af eftirfarandi íþróttavörumerkjum verslar þú helst? 

Eftirfarandi spurning var lögð fyrir til að sjá hvaða íþróttavörumerki þátttakendur 

versluðu helst og einnig til að hægt væri að nota hana í samanburði við aðrar spurningar 

til að finna út hver tryggð neytenda væri meðal einstakra vörumerkja. Alls svöruðu 615 

manns spurningunni og af þeim sagðist yfir helmingur eða 326 manns helst versla 

íþróttavörumerkið Nike. Þar á eftir kom Under Armour með 114 svarendur (18,5%) og 

loks Adidas með 90 manns (14,6%). Ef svarendur versluðu helst önnur íþróttavörumerki 

en þau þrjú sem voru gefin upp gátu þeir valið svarmöguleikann ,,annað“ sem fékk 85 

svör. Skiptinguna má sjá á myndrænan hátt í mynd 17. 

 

 

Mynd 17. Hvert af eftirfarandi íþróttavörumerkjum verslar þú helst? 

 

6.3.10 Þú ferð að versla íþróttafatnað og það íþróttavörumerki sem þú verslar 
helst er ekki fáanlegt, hvað gerir þú? 

Alls voru 613 einstaklingar sem svöruðu eftirfarandi spurningu og af þeim valdi 

meirihluti eða 364 manns svarmöguleikann ,,Kaupi frá öðru íþróttavörumerki, það 

skiptir mig litlu máli”. Þar á eftir voru 166 einstaklingar sem völdu ,,Ég bíð með kaup eða 

held áfram að leita í fleiri verslunum þangað til ég finn íþróttavörumerkið mitt”. Það svar 

sem valið var af fæstum þátttakendum eða 83 manns var ,,Kaupi frá öðru 

íþróttavörumerki, þó með trega”. Spurningin var lögð fyrir til að finna út hvort 

neytendur væru tryggir því íþróttavörumerki sem þeir versluðu helst og hvort þeir sýndu 

það með gjörðum sínum. Niðurstöður má sjá myndrænt á mynd 18. 

53,0% 

18,5% 
14,6% 13,8% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Nike Under Armour Adidas Annað



 

68 

 

 

Mynd 18. Það íþróttavörumerki sem þú verslar helst er ekki fáanlegt, hvað gerir þú? 

 

6.3.11 ,,Ég tel mig vera trygga/n því íþróttavörumerki sem ég versla helst“ 

Eftirfarandi fullyrðing var lögð fyrir til að að sjá hvort svarendur hreint út skilgreindu sig 

sem trygga því íþróttavörumerki sem þeir versla helst.  Alls voru 615 þátttakendur sem 

svöruðu fullyrðingunni og af þeim var meirihluti eða 193 manns sem svaraði ,,hvorki né“ 

(31,4%). Næst á eftir voru 171 svarenda ,,sammála“ (27,8%) fullyrðingunni og 110 

svarendur voru ,,mjög ósammála“ (17,9%). Alls voru 92 svarendur sem töldu sig vera 

,,ósammála“ (15%) fullyrðingunni en fæstir (8%) töldu sig vera ,,mjög sammála“ því að 

telja sig trygga því íþróttavörumerki sem þeir versla helst. Þetta sést betur myndrænt á 

mynd 19. 

 

Mynd 19. ,,Ég tel mig vera trygga/n því íþróttavörumerki sem ég versla helst“ 
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6.3.12 Er til staðar tryggð meðal viðskiptavina Under Armour? 

Til að komast að því hvort til staðar væri tryggð meðal viðskiptavina Under Armour og 

einnig til að sjá hver tryggðin væri í samanburði við helstu samkeppnisaðila var sett upp 

krosstafla og kí-kvaðrat próf í SPSS. Til að sjá hvort tölfræðilega marktæk tengsl væru á 

milli fullyrðingarinnar ,,Ég tel mig vera trygga/n því íþróttavörumerki sem ég versla 

helst” og spurningarinnar ,,Hvert af eftirfarandi íþróttavörumerkjum verslar þú helst?” 

voru þær bornar saman með krosstöflu. Sett var fram núlltilgáta um að ekki væru tengsl 

á mili breytanna en kí-kvaðrat prófið gaf til kynna að marktæk tengsl væru til staðar milli 

þessara tveggja breyta þar sem (𝑥2 (12)=59,331; p<0,05). 

Í ljós kom að flestir þátttakendur telja sig vera ,,hvorki né” sammála þeirra 

fullyrðingu að þeir séu tryggir því vörumerki sem þeir versla helst en þar eru þeir sem 

helst versla Adidas (38,9%) stærstir en þar á eftir koma Under Armour (31,6%) og Nike 

(31%) á nokkuð svipuðum stað. Næst stærsti hópurinn eru þeir sem telja sig sammála 

fullyrðingunni um að þeir séu tryggir og er það nokkurn veginn það sama hjá Adidas 

(30%) og Under Armour (29,8%) á meðan Nike (31,6%) stendur efst þrátt fyrir lítinn 

mun. Þeir svarendur sem segjast ,,mjög sammála” því að vera tryggir sínu vörumerki 

gætu verið taldir líklegri til að sýna tryggð í gjörðum heldur en þeir sem eru ,,hvorki né” 

eða ,,sammála”. Því verður aðeins litið nánar á þá sem sögðust mjög sammála en 9,2% 

þeirra sem versla helst Nike eru mjög sammála þeirra fullyrðingu að þeir séu tryggir því 

vörumerki sem þeir versla helst og eru þar með efstir meðal samkeppnismerkja. Under 

Armour kemur þar á eftir með 7,9% mjög sammála og Adidas fylgir fast á hæla með 

7,8% svarenda sem telja sig mjög sammála því að þeir séu tryggir sínu merki. 

Niðurstöður má sjá nánar myndrænt á mynd 20.  
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Mynd 20. Er til staðar tryggð meðal viðskiptavina, prófun 1 

 

Út frá þessum samanburði er erfitt að fullyrða um að til staðar sé tryggð meðal 

viðskiptavina Under Armour þar sem flestir þeir sem versla helst Under Armour telja sig 

,,hvorki né” (31,6%) trygga sínu vörumerki og fæstir telja sig ,,mjög sammála” 

(7,9%).  Þeir sem telja sig ,,sammála” (29,8%) því að vera tryggir eru þó næst stærsti 

hópurinn þannig svo virðist sem einhver tryggð sé til staðar. Þrátt fyrir það er þó erfitt 

að fullyrða um tryggð þar sem svörin eru mjög dreifð og því var ákveðið að keyra eina 

prófun til viðbótar á tryggðarspurningu og sjá hvort niðurstöður þaðan væru betri til 

ályktunar. 

 

Til að komast enn frekar að tryggð neytenda við Under Armour var þannig önnur 

krosstafla keyrð ásamt kí-kvaðrat prófi í SPSS þar sem athugað var hvort marktæk tengsl 

væru til staðar milli spurninganna ,,Hvert af eftirfarandi íþróttavörumerkjum verslar þú 

helst?” og ,,Þú ferð að versla íþróttafatnað og það íþróttavörumerki sem þú verslar helst 

er ekki fáanlegt, hvað gerir þú?”. Hugmyndin á bak við prófunina var sú að reyna að kafa 

dýpra í tryggðina með því að setja fólk í aðstæður þar sem það sýnir tryggð sína í 

gjörðum en ekki spurt beint út hvort það telji sig tryggt sínu vörumerki. Sett var fram 

núlltilgáta um að ekki væru tengsl á milli breytanna en kí-kvaðrat prófið leiddi í ljós að 

marktæk tengsl voru til staðar á milli þeirra þar sem (𝑥2 (6)=18,801; p<0,05).  
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 Í ljós kom að langflestir þátttakendur sögðust kaupa frá öðru íþróttavörumerki, 

það skipti þá litlu máli eða 57,4% þeirra sem versluðu helst Nike, 52,6% þeirra sem 

versluðu helst Under Armour og 55,6% þeirra sem versluðu helst Adidas. Lítill munur var 

á milli vörumerkja þegar kom að næst algengasta þættinum ,,Ég kaupi frá öðru 

íþróttavörumerki, þó með trega“ en það var stærst hjá Adidas (16,7%), svo hjá Under 

Armour (15,8%) og loks hjá Nike (13,8%). Þegar kom að þættinum sem skilgreina átti 

mesta tryggð þar sem svarendur biðu með kaup eða héldu áfram að leita þar til þeir 

fundu íþróttavörumerkið sitt stóð Under Armour fremst með 31,6%, á eftir fylgdi svo 

Nike með 28,8% og loks Adidas með 27,8%.  

 

Mynd 21. Er til staðar tryggð meðal viðskiptavina, prófun 2  

Þessar niðurstöður eru örlítið betri til ályktunar þar sem svarið ,,Kaupi frá öðru 

íþróttavörumerki, það skiptir mig litlu máli” gefur til kynna litla tryggð en svarið ,,Kaupi 

frá öðru íþróttavörumerki, þó með trega” gefur til kynna tryggð í meðallagi á meðan 

svarið ,,Ég bíð með kaup eða held áfram að leita í fleiri verslunum þangað til ég finn 

íþróttavörumerkið mitt” gefur til kynna mikla tryggð. Með því mætti þannig álykta að 

fæstir þátttakendur rannsóknarinnar séu í raun tryggir þar sem yfir helmingur myndu 

versla við annað íþróttavörumerki án þess að það skipti þá máli. Ef hins vegar er miðað 

við að svarið ,,Ég bíð með kaup eða held áfram að leita í fleiri verslunum þangað til ég 

finn íþróttavörumerkið mitt”  teljist til tryggðar, stendur Under Armour fremst miðað við 

samkeppnisaðila með 31,6% svara, Adidas (27,8%) þar á eftir og loks Nike (28,8%). 
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7 Umræður og ályktanir 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hver vitund, ímynd og tryggð í garð 

íþróttavörumerkisins Under Armour væri meðal neytenda á markaði. Með samanburði á 

tilteknum ímyndaþáttum og bakgrunnsbreytum þátttakenda eins og kyni, aldri og tíðni 

æfinga var leitast við að sjá samsetningu viðskiptavina Under Armour. Tilgangurinn var 

að sjá hvort staðfærsla Under Armour skilaði sér til neytenda auk þess sem sérstök 

áhersla var lögð á að sjá hvernig þeir einstaklingar sem pössuðu við skilgreiningu á 

markhópi Under Armour upplifðu vörumerkið. Settar voru fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

Hver er vitund Under Armour meðal neytenda? 

Hver er ímynd Under Armour í samanburði við helstu samkeppnisaðila? 

Hver er ímynd Under Armour meðal markhóps þess? 

Er til staðar tryggð hjá viðskiptavinum Under Armour? 

Skilar staðfærsla Under Armour sér til neytenda á markaði? 

 

Það íþróttavörumerki sem efst var í huga þátttakenda með miklum yfirburðum 

var Nike en það kom höfundi lítið á óvart þar sem vörumerkið hefur verið lengi á 

íslenskum markaði og er mjög vinsælt. Þar á eftir kom íþróttavörumerkið Adidas og á 

eftir því kom Under Armour. Af þessu má þó sjá að Under Armour stendur með þremur 

efstu íþróttavörumerkjunum í hugum þátttakenda og er það í miklu samræmi við 

hugmyndir stjórnenda Under Armour um vitund þess á markaði en í viðtali kom fram að 

stjórnendur teldu vörumerkið vera með þremur sterkustu íþróttavörumerkjum á Íslandi. 

Það virðist þannig vera til staðar ákveðin dýpt í vitund vörumerkisins þar sem það er 

með þremur efstu íþróttavörumerkjum í huga svarenda. Höfundur telur líklegt að 

áhersla vörumerkisins á markaðssetningu á samfélagsmiðlum spili hér stóran þátt í 

góðum árangri þar sem þeir miðlar eru í mikill notkun meðal almennings og miðla 

upplýsingum og skilaboðum á persónulegan hátt til neytenda. Tengingar við þekkta 

íþróttamenn og vöruinnsetning í kvikmyndum, sjónvarpsþáttum og tölvuleikjum gætu 

einnig verið þættir sem hafa haft góð áhrif á vitund vörumerkisins á markaði. 
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Þeir þættir sem stjórnendur Under Armour vildu að væru með því fyrsta sem 

kæmi upp í huga fólks þegar það hugsaði um Under Armour voru gæði, góð ending á 

vörum, traust vörumerki, hagstætt verð og vörur sem hægt er að treysta á að séu 

þægilegar og standist kröfur. Höfundi þótti áhugavert að sjá að við úrvinnslu á 

eftirfarandi spurningu komu flestir þessara þátta fram en góð gæði var einmitt nefnt 

oftast. Þægileg föt, hagstætt verð og gott merki voru einnig með því sem kom oftast 

fram. Það mætti því álykta sem svo að sú ímynd sem vörumerkið vilji hafa á markaði 

endurspeglist í áliti neytenda. Under Armour virðist þannig vera að ná fram frekar 

jákvæðum einkennum hjá neytendum þar sem þátttakendur tengja vörumerkjanafnið 

við gæði, þægindi og hagstætt verð sem dæmi. Jákvæð einkenni eru mikilvægur þáttur í 

vitund vörumerkis og skref í átt að uppbyggingu vörumerkjavirðis samkvæmt CBBE 

líkaninu.   

Þegar kemur að ímynd vörumerkisins virðist heilt yfir sem markhópur Under 

Armour hafi jákvæðari ímynd af vörumerkinu en þeir sem ekki tilheyra markhópnum þar 

sem þeir hópar höfðu almennt hærra meðaltal þegar kom að marktækum 

ímyndaþáttum. Þetta er mjög jákvætt og gefur til kynna að markaðsskilaboð og miðlun 

Under Armour skili sér á rétta staði. Höfundur telur líklegt að áhersla vörumerkisins á að 

tengja sig við íþróttamenn með góða ímynd auk tenginga við áberandi íþróttaviðburði, 

líkt og The Color Run og Reykjavíkurmaraþonið, spili hér stóran þátt í góðum árangri. 

Ímynd Under Armour í samanburði við helstu samkeppnisaðila leiddi hinsvegar í ljós að 

Under Armour stóð marktækt framar en báðir samkeppnisaðilar þess Adidas og Nike 

þegar kom að hagstæðu verði og góðri þjónustu á sölustöðum. Under Armour stóð 

framar en Adidas þegar kom að íþróttaiðkun en ekki var marktækur munur á milli 

vörumerkisins og Nike. Einnig stóð Under Armour framar en Adidas þegar kom að 

þættinum ,,hönnun og snið henta mér vel“ en Nike stóð þó framar en Under Armour 

þar. Þessar niðurstöður eru í takt við þá ímynd sem vörumerkið vill hafa á markaði þar 

sem hagstætt verð og góð þjónusta eru þeir þættir sem Under Armour leggur mikla 

áherslu á að einkenni ímynd þess. Samkeppnisaðilarnir Nike og Adidas stóðu hinsvegar 

báðir marktækt framar en Under Armour í þremur þáttum en það voru tískuvara, 

fjölbreytt vöruúrval og nota reglulega í skóla, vinnu eða annað utan íþróttaiðkunar. 

Þetta er ágætlega í takt við áherslur stjórnenda þar sem vörumerkið á að vera tengt við 

íþróttaiðkun en minni áhersla er lögð á tísku eða notkun utan æfinga. Það er hinsvegar 
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ekki jákvætt að þátttakendur telji samkeppnismerki bjóða upp á fjölbreyttara vöruúrval 

og því er þetta þáttur sem höfundur telur að vörumerkið þurfi að skoða aðeins nánar.  Í 

CBBE líkaninu er merking annað þrep og þar koma við sögu frammistaða og ímynd 

vörumerkisins. Þannig virðist sem vörumerkið Under Armour mæti þörfum viðskiptavina 

og hafi ákveðna yfirburði fram yfir samkeppnisaðila þegar kemur að frammistöðu í 

þáttum eins og góðri þjónustu og hagstæðu verði. Frammistaða hefur síðan áhrif á 

myndun ímyndar í huga neytenda sem virðist í tilviki Under Armour vera nokkuð 

jákvæð. Með því mætti þannig álykta að vörumerkið nái að uppfylla annað þrepið í 

viðskiptavinamiðuðu vörumerkjavirði með frammistöðu og jákvæðri ímynd neytenda.  

Höfundi þótti áhugavert að sjá að þátttakendur könnunarinnar voru helst að 

versla íþróttavörumerkin Nike, Under Armour og Adidas, í þessari tilteknu röð. Þannig 

stendur Under Armour framar en Adidas sem hefur verið mun lengur til staðar á 

íslenskum markaði. Einnig þótti höfundi það áhugavert að þeir þátttakendur sem helst 

sögðust versla Under Armour voru meira sammála því að þeir myndu bíða með kaup 

eða leita lengur ef þeirra íþróttavörumerki væri ekki fáanlegt við kaup í samanburði við 

þá sem helst versluðu Nike og Adidas. Þetta þótti áhugavert þrátt fyrir að meirihluti 

þátttakenda telji sig ,,hvorki né“ trygga því íþróttavörumerki sem þeir versla helst. Þetta 

getur gefið til kynna að einhver tryggð sé til staðar meðal neytenda, þrátt fyrir að erfitt 

sé að fullyrða um það, en hægt væri að álykta sem svo að hún sé örlítið meiri meðal 

viðskiptavina Under Armour. Höfundur telur að þarna liggi ákveðin tækifæri fyrir Under 

Armour þar sem mikið virði felst í tryggð viðskiptavina fyrir vörumerki þar sem tryggð 

neytenda er einmitt efsta þrepið í CBBE líkaninu í átt að vörumerkjavirði. Þrátt fyrir að 

Under Armour sé með ákveðið tryggðarkerfi til staðar er það eingöngu virkt í verslun 

þess í Kringlunni. Það mætti þannig auglýsa þetta tryggðarkerfi mun betur til neytenda 

og gera það aðgengilegt í öllum verslunum sem selja vörur Under Armour en það gæti 

leitt til enn frekari tryggðar meðal viðskiptavina og aukið virði vörumerkisins á markaði. 

Með því að stuðla enn frekar að jákvæðum tengingum og tilfinningum neytenda í garð 

vörumerkisins væri hægt að ná fram aukinni tryggð neytenda og með því uppfylla efsta 

þrep CBBE líkans viðskiptavinamiðaðs vörumerkjavirðis. 

Rannsóknin virðist þannig gefa til kynna að staðfærsla Under Armour skili sér 

nokkuð vel til neytenda á markaði. Markhópur þess hefur almennt jákvæðari ímynd af 
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vörumerkinu en aðrir hópar sem gefur það til kynna að skilaboðin skili sér á rétta staði. 

Ímynd vörumerkisins meðal neytenda virðist vera nokkuð jákvæð auk þess að vera í 

miklu samræmi við þá ímynd sem stjórnendur vilja að sé einkennandi fyrir vörumerkið á 

markaði. Þegar kemur að vitund er vörumerkið með þremur efstu íþróttavörumerkjum í 

huga þátttakenda en það er einnig í samræmi við hugmyndir stjórnenda. Lítil tryggð 

virðist vera til staðar meðal þátttakenda rannsóknarinnar til íþróttavörumerkja en 

viðskiptavinir Under Armour, í samanburði við Nike og Adidas, virðast frekar bíða með 

kaup eða leita lengur ef Under Armour vörur eru ekki fáanlegar. Vitund, ímynd og tryggð 

Under Armour meðal neytenda virðist þannig vera í góðu samræmi við stefnu og 

staðfærslu stjórnenda.  

Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar virðist vörumerkið Under Armour 

vera á góðri leið upp þrep CBBE líkansins í átt að vörumerkjavirði. Þrátt fyrir að 

vörumerkið sé tiltölulega nýtt á íslenskum markaði virðist það standa vel að vígi í 

samkeppni við samkeppnisaðilana Nike og Adidas og er staðsett í huga þátttakenda með 

þremur efstu íþróttavörumerkjum á markaði. Til að viðhalda stöðu sinni á 

samkeppnismiklum markaði og ná fram auknu virði meðal neytenda er mikilvægt fyrir 

vörumerkið að fylgjast vel með þróun vitundar, ímyndar og tryggðar þess með 

endurteknum könnunum til að sjá hvaða þættir það eru sem valda þessari þróun.  
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8 Takmarkanir 

Til takmarkana mætti nefna fjölda þátttakenda þar sem úrtakið var frekar lítið eða 617 

marktæk svör sem getur leitt til skekkju í niðurstöðum. Með stærra úrtaki eru minni 

líkur á staðalvillu en því stærra sem úrtakið er því betur endurspeglar það þýðið. Úrtak 

rannsóknarinnar var einnig hentugleikaúrtak en sú úrtaksaðferð er viðkvæm fyrir 

staðalvillum og erfitt er að alhæfa út frá niðurstöðum. Einsleitni var einnig takmörkun 

þar sem afgerandi færri karlar svöruðu könnuninni en konur en hlutföllin eru mjög ójöfn 

þar sem 77,3% svarenda eru konur og einungis 22,7% eru karlar. Áberandi lítil dreifing 

var einnig til staðar milli aldurshópa þar sem meirihluti þátttakenda var á aldrinum 25 

ára og yngri eða 74,4%.
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9  Lokaorð 

Helsta markmið rannsóknarinnar var að kanna stöðu vörumerkisins Under Armour á 

íslenskum markaði með sérstaka áherslu á vitund, ímynd og tryggð þess. Tilgangurinn 

var sá að sjá hvort staðfærsla og sýn stjórnenda á vitund, ímynd og tryggð vörumerkisins 

væri í takt við upplifun neytenda á markaði.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ímynd Under Armour í samanburði við 

helstu samkeppnisaðila Nike og Adidas var nokkuð góð og kom vörumerkið betur út en 

báðir samkeppnisaðilar í þáttum sem mikil áhersla er lögð á eins og góð þjónusta á 

sölustöðum og hagstætt verð. Ímynd vörumerkisins meðal markhópsins var almennt 

jákvæðari en meðal annara hópa. Meðaltal var hærra hjá konum en körlum í fjórum af 

fimm marktækum þáttum. Yngsti aldurshópurinn 20 ára og yngri hafði hæsta meðaltal í 

báðum marktækum þáttum og þeir sem æfa oftast í viku, 5 sinnum eða oftar, höfðu 

einnig hæsta meðaltal í þremur af fjórum marktækum þáttum. Under Armour var þriðja 

efsta íþróttavörumerkið í huga svarenda og með því var hægt að álykta að vitund þess 

meðal neytenda væri nokkuð góð og einnig í samræmi við sýn stjórnenda. Þegar kom að 

tryggð voru fæstir neytendur tryggir því vörumerki sem þeir versluðu helst þrátt fyrir að 

mikil dreifing væri á svörum. Í samanburði við samkeppnisaðila voru fleiri þeirra sem 

helst versluðu Under Armour tilbúnir að bíða með kaup eða halda áfram að leita ef 

þeirra íþróttavörumerki væri ekki fáanlegt. Með því væri hægt að álykta að einhver 

tryggð væri til staðar meðal viðskiptavina Under Armour. Mikið samræmi þótti einnig 

vera á milli niðurstaða megindlegu spurningakönnunarinnar og eigindlega viðtalsins við 

stjórnendur Under Armour varðandi vitund, ímynd og tryggð vörumerkisins á markaði. 

Þannig mætti álykta sem svo að staðfærsla Under Armour skili sér til neytenda á 

markaði og þá sérstaklega til þeirra sem teljast til markhóps vörumerkisins. 

Því mætti telja sem svo að rannsókninni hafi tekist að svara helstu 

rannsóknarspurningum varðandi vitund, ímynd, tryggð og staðfærslu vörumerkisins á 

tiltölulega jákvæðan hátt. Það er vonandi að rannsóknin nýtist vörumerkinu Under 

Armour við að kortleggja stöðu sína meðal neytenda á íslenskum markaði og reynist 

lesendum einnig áhugaverð lesning. 
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https://search.proquest.com/docview/208349236?accountid=28822
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=781bf82f-ff74-4f5d-98df-287a78303c9d%40sessionmgr4008&vid=1&hid=4206
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=781bf82f-ff74-4f5d-98df-287a78303c9d%40sessionmgr4008&vid=1&hid=4206
http://www.uabiz.com/company/history.cfm
http://www.underarmour.jobs/why-choose-us/brand-experience/
http://www.underarmour.jobs/why-choose-us/mission-values/
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi 
 

Bakgrunnur viðmælanda 

 Nafn:  

 Starf og staða: 

 Í hverju felst starfið þitt? 
 

Markhópur 

 Hver er markhópur Under Armour? 

 Hver er ástæðan fyrir þessum markhópi?  

 Eru aðrir markhópar skilgreindir en einn? 

 Voru gerðar ákveðnar rannsóknir eða greiningar sem skiluðu af sér þessum 
ákveðna markhópi? 

 Voru prófaðir mismunandi hópar í byrjun?  

 Taka markaðsskilaboðin tillit til ólíkra hópa og þarfa þeirra? 

 Hvert er virðisloforð UA, það sem felst í því fyrir kaupendur? 

 Hver er hinn týpíski notandi Under Armour? 

 Teljið þið markhópinn ykkar líklegri til að versla hjá ykkur en samkeppnisaðilum? 
 

Markaðssetning 

 Hverjar eru helstu áherslur ykkar í markaðssetningu? 

 Hvaða miðla eruð þið helst að nota til að miðla upplýsingum og 
markaðssetningu?  

 Afhverju þessir miðlar? Og hvernig funduð þið út hvaða miðla var best að nota? 
 

Samkeppni og sérstaða 

 Hverjar teljið þið vera sérstöður Under Armour á markaði? Þá sem dæmi í 
samanburði við samkeppnismerki. 

 Hafið þið eitthvað sem samkeppnisaðilar hafa ekki? Hvað aðgreinir Under 
Armour frá samkeppnisaðilum? 

 Er eitthvað sem þið eruð betri í en samkeppnisaðilar? 

 Hvað er gert til að draga þessar sérstöður fram og gera þær sýnilegar 
viðskiptavinum? 

 Hverjir eru helstu samkeppnisaðilar Under Armour á Íslandi? 
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Ímynd 

 Hvaða viljið þið að einkenni þá ímynd sem Under Armour á að hafa á markaði? 

 Hvað á að vera með því fyrsta sem kemur í huga fólks þegar það hugsar um 
vörumerkið Under Armour? 

 Hvaða aðferðir eru notaðar til að koma þeirri ímynd á framfæri, tengið þið 
vörumerkið við ákveðna einstaklinga, íþróttir, viðburði eða annað?  

 Hafið þið framkvæmt einhverjar ímyndakannanir?  

 Hvernig komu þær út? 

 Telur þú að sú ímynd sem þið vilið hafa á markaði sé raunveruleg ímynd 
neytenda í dag? 
 

Tryggð og vitund 

 Telur þú viðskiptavini Under Armour vera trygga viðskiptavini? Sem sagt stunda 
endurtekin kaup eða myndu fara úr leið til að kaupa vörumerkið 

 Er eitthvað sem þið gerið til að efla tryggð viðskiptavina? 

 Hver telur þú vera vörumerkjavitund Under Armour meðal neytenda á markaði? 
Ef fólk hugsar um íþróttafatnað telur þú líklegt að Under Armour sé meðal þeirra 
fyrstu sem koma upp í huga þess? 

 Af hverju/Af hverju ekki? 

 Er eitthvað sérstakt sem þið gerið til að efla vitund vörumerkisins? Þá hvað? 
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Viðauki 2- Spurningakönnun 

 

Ágæti þátttakandi, 

Eftirfarandi könnun er hluti af Bs. ritgerð minni í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. 

Þátttaka þín skiptir miklu máli og það ætti ekki að taka nema 5-10 mínútur að svara 

könnuninni. Athygli er vakin á því að könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör 

til þátttakanda. 

Með fyrirfram þökk, 

Elfa Rós Helgadóttir, erh21@hi.is 

 

1. Þegar þú hugsar um íþróttavörur, hvaða íþróttavörumerki kemur fyrst upp í 
hugann?  
 

 

2. Hvaða önnur íþróttavörumerki koma upp í hugann? 
 

 

3. Vinsamlegast tilgreindu hversu miklu máli eftirfarandi þættir skipta þig við val 
á íþróttavörumerki 

 

  
Mjög 
litlu 

Litlu 
Hvorki 

né 

 
Miklu 

Mjög 
miklu 

Hagstætt verð 
   

  

Gæðavörur 
   

  

Íþróttaiðkun 
   

  

Góð þjónusta á sölustöðum 
   

  

Aðgengi að vörum gott 
   

  

Jákvætt orðspor 
   

  

Tískuvara 
   

  

Hönnun og snið henta mér vel 
   

  

Fjölbreytt vöruúrval 
   

  

Vil geta notað reglulega í 
skóla, vinnu eða annað utan 
íþróttaiðkunar 

   

  

 

mailto:erh21@hi.is
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4. Kannast þú við íþróttavörumerkið Nike? 
(Ef svarið er NEI, þá vinsamlegast haltu áfram á spurningu nr.6) 

 Já  

 Nei 

 

5. Vinsamlega tilgreindu hversu vel eða illa þér þykir tiltekin atriði eiga við um 
íþróttavörumerkið Nike 

 

  
Á mjög 
illa við 

Á illa 
við 

Hvorki 
né 

Á vel 
við 

Á mjög 
vel við 

Hagstætt verð 
   

  

Gæðavörur 
   

  

Íþróttaiðkun 
   

  

Góð þjónusta á sölustöðum 
   

  

Aðgengi að vörum gott 
   

  

Jákvætt orðspor 
   

  

Tískuvara 
   

  

Hönnun og snið henta mér vel 
   

  

Fjölbreytt vöruúrval 
   

  

Vil geta notað reglulega í 
skóla, vinnu eða annað utan 
íþróttaiðkunar 

   

  

 

 

6. Kannast þú við íþróttavörumerkið Under Armour? 
(Ef svarið er NEI, þá vinsamlegast haltu áfram á spurningu nr.8) 

 Já  

 Nei  
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7. Vinsamlega tilgreindu hversu vel eða illa þér þykir tiltekin atriði eiga við um 
íþróttavörumerkið Under Armour 

  
Á mjög 
illa við 

Á illa 
við 

Hvorki 
né 

Á vel 
við 

Á mjög 
vel við 

Hagstætt verð 
   

  

Gæðavörur 
   

  

Íþróttaiðkun 
   

  

Góð þjónusta á sölustöðum 
   

  

Aðgengi að vörum gott 
   

  

Jákvætt orðspor 
   

  

Tískuvara 
   

  

Hönnun og snið henta mér vel 
   

  

Fjölbreytt vöruúrval 
   

  

Vil geta notað reglulega í 
skóla, vinnu eða annað utan 
íþróttaiðkunar 

   

  

 

8. Kannast þú við íþróttavörumerkið Adidas? 
(Ef svarið er NEI, þá vinsamlegast haltu áfram á spurningu nr.10) 

 Já  

 Nei 

9. Vinsamlega tilgreindu hversu vel eða illa þér þykir tiltekin atriði eiga við um 
íþróttavörumerkið Adidas 

 

  
Á mjög 
illa við 

Á illa 
við 

Hvorki 
né 

Á vel 
við 

Á mjög 
vel við 

Hagstætt verð 
   

  

Gæðavörur 
   

  

Íþróttaiðkun 
   

  

Góð þjónusta á sölustöðum 
   

  

Aðgengi að vörum gott 
   

  

Jákvætt orðspor 
   

  

Tískuvara 
   

  

Hönnun og snið henta mér vel 
   

  

Fjölbreytt vöruúrval 
   

  

Vil geta notað reglulega í 
skóla, vinnu eða annað utan 
íþróttaiðkunar 
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10. Hvert af eftirfarandi íþróttavörumerkjum verslar þú helst? 

 Nike  

 Under Armour 

 Adidas 

 Annað 

 

11.  Þú ferð að versla íþróttafatnað og það íþróttavörumerki sem þú verslar helst 
er ekki fáanlegt, hvað gerir þú? 

 Kaupi frá öðru íþróttavörumerki, það skiptir mig litlu máli  

 Kaupi frá öðru íþróttavörumerki, þó með trega 

 Ég bíð með kaup eða held áfram að leita í fleiri verslunum þangað til ég finn 
íþróttavörumerkið mitt  

 

12. Ég tel mig vera trygga/n því íþróttavörumerki sem ég versla helst?  
(Í tryggð felst t.d. það að stunda endurtekin kaup og þetta er það 
íþróttavörumerki sem þú kýst helst að nota) 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né  

 Ósammála  

 Mjög ósammála  

 

13. Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú hugsar um vörumerkið Under 
Armour? 
 

_________________________________________________________________ 
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Í lokin eru nokkrar bakgrunnsspurningar sem verða nýttar við úrvinnslu 

rannsóknarinnar 

14. Hvert er kyn þitt? 

 Kona  

 Karl 

 Annað  

 

15.  Hver er aldur þinn? 

 20 ára eða yngri 

 21-25   

 26-30 

 31-35 

 36-40 

 40-50 

 51 eða eldri 

 

16. Hverjar eru tekjur þínar á mánuði? 
 

 Undir 100 þúsund   

 100-200 þúsund  

 200-300 þúsund  

 300-400 þúsund 

 400-500 þúsund 

 Yfir 500 þúsund 
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17. Stundar þú nám við háskóla á Íslandi? 
(Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík, Háskólann á Bifröst eða aðra) 

 Já   

 Nei 

 

18. Hversu oft hreyfir þú þig eða stundar líkamsrækt? 
(Með hreyfingu eða líkamsrækt er átt við ástundun almennra líkamsæfinga til að efla 

og viðhalda hreysti) 

 Einu sinni í mánuði eða sjaldnar 

 2-3 í mánuði 

 1-2 í viku 

 3-4 í viku 

 5 sinnum í viku eða oftar   

  

 

19. Vinsamlegast veldu það sem best á við um þig 

 Ég stunda íþróttir við líkamsræktarstöð (Worldclass, Hreyfing eða aðrar)  

 Ég stunda Crossfit eða Bootcamp 

 Ég stunda handbolta, fótbolta eða körfubolta 

 Ef önnur íþrótt eða hreyfing, þá hvaða? 
______________________________________ 

 Ég stunda engar íþróttir 

 

 

 

Takk fyrir þátttökuna 

 


