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Guðrúnu Johnson, fyrir góðar ábendingar og yfirlestur. 

 
 



	  

5	  

Útdráttur 
 
Nokkur íslensk fyrirtæki hafa lengi keppst við að auka hlutdeild sína á íslenska 

kaffimarkaðnum og á það bæði við um innflutt, pakkað kaffi og kaffi sem unnið er 

hérlendis úr innfluttu hráefni. Meginmarkmið þessarar ritgerðar var að finna út hver væri 

ímynd helstu kaffivörumerkja sem seld eru hér á landi. Sérstaklega var skoðað hvernig 

Nýja kaffibrennslan stæði að vígi þegar kæmi að ímynd vörumerkja fyrirtækisins í 

samanburði við önnur kaffivörumerki á smásölumarkaðnum. Ritgerðin var unnin í 

samstarfi við Ó. Johnson og Kaaber ehf. sem er eigandi Nýju kaffibrennslunnar. 

Rannsóknarspurningarnar voru tvær: 

Hver er ímynd helstu kaffivörumerkja á Íslandi? 

Hvernig standa kaffivörumerki Nýju kaffibrennslunnar almennt að vígi í 

samanburði við önnur kaffivörumerki á íslenskum markaði? 

Gerð var markaðsgreining (TASK greining) þar sem nærumhverfi Nýju 

kaffibrennslunnar var skoðað. Þar var einna helst stuðst við AC Nielsen tölur sem gáfu 

skýra mynd af því hvernig smásölumarkaðurinn fyrir kaffi lítur út, þ.e. það kaffi sem 

neytendur kaupa í verslunum. Gerð var markaðsrannsókn í samstarfi við fyrirtækið Tölvísi 

með það að markmiði að kanna ímyndarlega þætti helstu kaffivörumerkjanna sem og 

neysluvenjur svarenda. Rúmlega 700 manns svöruðu könnuninni. Í framhaldinu var unnið 

úr gögnum rannsóknarinnar í Excel og tölfræðiforritinu SPSS.  

Helstu niðurstöður markaðsgreiningar sýndu að Ölgerðin er með mestu samanlögðu 

hlutdeildina á íslenska kaffimarkaðnum samkvæmt AC Nielsen tölum. Þar á eftir kemur 

Te og Kaffi, svo Nýja Kaffibrennslan og að lokum Kaffitár. Helstu niðurstöður rannsóknar 

gáfu til kynna að vörumerkjavitund og -tryggð væri mest gagnvart stærstu 

kaffivörumerkjum Ölgerðarinnar (Merrild og, Gevalia). Neytendur tengdu vörumerki 

Kaffitárs og Te og Kaffis helst við gæði, traust, aðlaðandi umbúðir og samfélagslega 

ábyrgð. Þannig má segja að af kaffivörumerkjum á íslenskum markaði hafi Kaffitár og Te 

og Kaffi jákvæðustu ímyndina þar sem ímyndarþættirnir eru í eðli sínu jákvæðir. 

Vörumerki Nýju kaffibrennslunnar (Rúbín, Bragi og Kaaber) virtust ekki hafa jafn góða 

ímynd í hugum neytenda sem tengdu þau helst við lágt verð. Vörumerkin þykja gamaldags 

í hugum svarenda sem tengdu þau heldur ekki við mikil gæði. 

Þessar niðurstöður gætu komið að gagni fyrir NK ef ráðist verður í aðgerðir til að bæta 

ímynd og stöðu helstu kaffivörumerkja fyrirtækisins á markaðnum. Augljóst er að þar er 

svigrúm til að sækja fram með breyttum áherslum og betri kynningu. 



	  

6	  

Efnisyfirlit 
 

	  

1. Inngangur ......................................................................................................... 8 

2. Fræðilegt yfirlit ................................................................................................ 9 

2.1 Markaðsfærsla .............................................................................................. 9 

2.1.1 Ferli markaðsfærslu ............................................................................. 10 

2.1.2 Markaðsgreining .................................................................................. 11 

2.2 Vörumerki og ímynd .................................................................................. 11 

2.2.1 Miðað markaðsstarf ............................................................................. 13 

2.2.2 Ímynd vörumerkja ............................................................................... 18 

3. Kaffimarkaðurinn ........................................................................................... 22 

3.1 Ó. Johnson & Kaaber og Nýja kaffibrennslan ............................................ 22 

3.2 Markaðurinn ............................................................................................... 24 

3.3 Viðskiptavinurinn ....................................................................................... 25 

3.4 Samkeppnisaðilar ........................................................................................ 25 

3.4.1 Te og Kaffi .......................................................................................... 25 

3.4.2 Kaffitár ................................................................................................ 26 

3.4.3 Ölgerðin ............................................................................................... 26 

3.4.4 Íslensk Ameríska ................................................................................. 26 

3.4.5 Óþekktir framleiðendur ....................................................................... 27 

3.5 Dreifileiðir .................................................................................................. 27 

3.6 Birgjar og aðföng ........................................................................................ 28 

4. Rannsókn ........................................................................................................ 29 

4.1 Aðferðafræði og framkvæmd ..................................................................... 29 

4.2 Niðurstöður ................................................................................................. 30 

4.2.1 Vörumerkjavitund og vörumerkjatryggð ............................................ 32 

4.2.2 Samkeppni og markaðshlutdeild ......................................................... 33 

4.2.3 Ímynd kaffivörumerkja ....................................................................... 36 

4.2.4 Mikilvægi kaffihúsa ............................................................................ 40 



	  

7	  

4.2.5 Takmarkanir ........................................................................................ 41 

5. Umræða og lokaorð ........................................................................................ 42 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 46 

Viðauki ..................................................................................................................... 49 

 

Myndaskrá 
 

Mynd 1: Ferli markaðsfærslu ................................................................................. 10 

Mynd 2: Ferli miðaðs markaðsstarfs ...................................................................... 14 

Mynd 3: Dæmi um vörukort .................................................................................. 20 

Mynd 4: Markaðshlutdeild úr Nielsen tölum ......................................................... 35 

Mynd 5: Spurning 13 – ímyndarlegir eiginleikar .................................................. 38 

Mynd 6: Vörukort af kaffimarkaðnum .................................................................. 39 

Mynd 7: Kaffivörumerki flokkuð eftir gæðum og verði ........................................ 40 

Mynd 8: Kaffivörumerki flokkuð eftir verði og gæðum, áætlun ........................... 44 

 
Töfluskrá 

 
Tafla 1: Krosstafla af spurningum 11 og 26 .......................................................... 31 

Tafla 2: Krosstafla af spurningum 1 og 11 ............................................................ 32 

Tafla 3: Krosstafla af spurningum 11 og 12 .......................................................... 34 

Tafla 4: Reiknuð markaðshlutdeild út frá spurningu 11 ........................................ 35 

 

 

 



	  

8	  

1.    Inngangur  

Markmið þessarar rannsóknar er að gera markaðsgreiningu á kaffimarkaðnum með áherslu 

á ímynd. Sérstaklega er horft til þess hvernig vörumerki Nýju kaffibrennslunnar standa að 

vígi í samanburði við önnur kaffivörumerki á markaðnum. 

Lagt er upp með að svara tveimur rannsóknarspurningum en þær eru: 

Hver er ímynd helstu kaffivörumerkja á Íslandi? 

Hvernig standa kaffivörumerki Nýju kaffibrennslunnar að vígi í samanburði við 

önnur kaffivörumerki á íslenskum markaði? 

Ritgerðin er byggð upp þannig að byrjað er á því að fjalla um þau fræði sem stuðst 

verður við í úrvinnslu á rannsókninni. Fræðilegu yfirliti er skipt í tvennt; í fyrri hlutanum 

er fjallað almennt um markaðsfærslu, ferli hennar og markaðsgreiningu. Í seinni hlutanum 

er lögð áhersla á vörumerki og ímynd og það ferli sem skiptir máli í uppbyggingu á ímynd 

vörumerkja. Þar er fjallað um miðað markaðsstarf en það inniheldur markaðshlutun, 

markaðsmiðun og staðfærslu. Ímynd vörumerkja er svo til umfjöllunar í sér kafla þar á 

eftir. 

Að fræðilegu yfirliti loknu kemur stuttur kafli um markaðsgreiningu (TASK greiningu) 

á íslenska kaffimarkaðnum þar sem fókusinn er settur á nærumhverfi fyrirtækisins Ó. 

Johnson og Kaaber. Markaðsgreiningin er svo notuð sem undirstaða fyrir þá 

markaðsrannsókn sem framkvæmd var fyrir þessa ritgerð. Rannsóknin snýst fyrst og 

fremst um að kanna stöðu helstu kaffivörumerkja á íslenskum markaði, bæði út frá þeirri 

ímynd sem þau hafa í augum neytenda og út frá markaðshlutdeild og þróun vaxtar. 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt upp í fjóra kafla. Þeir eru: vörumerkjavitund og 

vörumerkjatryggð, samkeppni og markaðshlutdeild, ímynd kaffivörumerkja og mikilvægi 

kaffihúsa. Að því loknu er fjallað um þær takmarkanir sem tengdust rannsókninni. Að 

lokum eru helstu niðurstöður dregnar saman og vangaveltur rannsakanda settar fram í 

umræðukaflanum í lokin.   

Niðstöður þessarar rannsóknar munu gefa góða vísbendingu um ímynd ákveðinna 

kaffivörumerkja á íslenskum markaði í hugum neytenda. Hún gæti orðið mikilvægur liður 

í þeirri vinnu sem Ó. Johnson og Kaaber hefur lagt í varðandi greiningu á kaffimarkaðnum 

og áætlanir til framtíðar. Einnig getur rannsókn þessi verið forvitnileg fyrir þá sem eru 

áhugasamir um ímynd ákveðinna vörumerkja á kaffimarkaðnum og samanburði á stöðu 

þeirra.
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2.  Fræðilegt yfirlit 
Í þessum kafla verður farið almennt yfir þau fræði sem byggt er á í þessari ritgerð. Byrjað 

er á því að fjalla almennt um markaðsfærslu og markaðsgreiningu sem er undirstaða fyrir 

kaflann um kaffimarkaðinn. Því næst verða vörumerki og ímynd skoðuð og þar farið í 

saumana á kenningum og skilgreiningum. Mikilvægt er að fjalla um miðað markaðsstarf 

áður en rætt er um ímynd vörumerkja sem tekið er fyrir í lok kaflans. Þá verður einnig farið 

yfir hugtakið vörukort og það skilgreint.   

2.1   Markaðsfærsla 

Til að skilja markaðsfærslu þarf að átta sig á tilgangi hennar. Markaðsfærsla hefur verið 

skilgreind á ótal vegu af mörgum mismunandi fræðimönnum. Samkvæmt skilgreiningu 

American Marketing Association frá árinu 2013 er markaðsfærsla: „Athafnir, stofnanir og 

ferlar sem skapa, miðla, dreifa og skiptast á tilboðum sem hafa virði fyrir viðskiptavini, 

samstarfsaðila og samfélagið í heild“ (American Marketing Association, 2013). Einnig 

hefur markaðsfærsla verið skilgreind sem „samfélags- og stjórnunarlegt ferli sem á sér stað 

þegar einstaklingar og hópar öðlast það sem þeir vilja með því að mótaðar eru lausnir sem 

hafa eitthvert virði fyrir þá“ (Þórhallur Guðlaugsson, 2000a). Þarfir, langanir og eftirspurn 

eru undirstöðuhugtök í markaðsfærslu. Þarfir eru til dæmis grunnþarfir manneskjunnar eins 

og súrefni, matur, vatn og húsaskjól en þarfir geta einnig verið hugrænir þættir líkt og þörf 

fyrir ást og umhyggju, þekkingarþorsti og skemmtanaþörf. Þegar fólk laðast beint eða 

óbeint að hlutum sem gætu mögulega uppfyllt þessar þarfir, breytast þarfirnar í langanir. 

Langanir er sú leið sem fólk fer til þess að fullnægja þörfum sínum. Langanir verða svo að 

eftirspurn þegar fólk er tilbúið að eignast þessa hluti gegn greiðslu (Kotler og Keller, 2012). 

Nútíma markaðsfærsla gengur fyrst og fremst út á það að uppfylla þessar þarfir og 

langanir neytandans. Þar beita menn markaðsáherslu (marketing concept) sem gengur út á 

það að „til að ná árangri þá þurfi skipulagsheildir að skilgreina þarfir og óskir markhópa 

sinna og fullnægja þeim með skilvirkari hætti en samkeppnisaðilarnir“ (Kotler og Keller, 

2012). Því hefur verið haldið fram að áður fyrr hafi ekki verið tekið eins mikið tillit til 

neytandans eins og gert sé í dag. Þá hafi hann verið talinn endapunktur í söluferlinu, 

einfaldlega kaupandi vöru. Önnur sjónarmið eru uppi nú til dags og ekki lengur litið á 

neytandann sem endapunkt í söluferli heldur sem upphafspunkt. Peter Drucker, einn 

fremsti kenningasmiður á sviði stjórnunar, sagði að markmið nútíma markaðsfærslu væri 

að þekkja og skilja viðskiptavini svo vel að sú vara eða þjónusta sem fyrirtæki býður upp 
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á ætti að geta selt sig sjálf. Til þess að þetta ferli verði að veruleika þar sem þörfum er 

umbreytt í eftirspurn, þarf að markaðsfæra. Hægt er að markaðsfæra vörur, þjónustu, staði, 

viðburði og margt fleira. Fyrirtæki geta þó ekki þóknast öllum og þess vegna er 

nauðsynlegt fyrir hvert og eitt þeirra að vita hvar á markaðnum vörumerki þeirra eru 

staðsett og skilgreina markhópinn sinn vel (Kotler og Keller 2012; Kotler og Armstrong, 

2010).  

2.1.1   Ferli markaðsfærslu 
Textinn hér á eftir byggir á texta eftir Þórhall Örn Guðlaugsson (2000a) og hans túlkun á 

ferli markaðsfærslu. Ferli markaðsfærslu snýst fyrst og fremst um samspil fjögurra 

lykilaðgerða: greiningu markaðstækifæra, vali markhópa, samvali söluráða og stjórnun 

markaðsstarfsins. Mikilvægt er að útfæra þessar aðgerðir sem best og stuðla að 

samþættingu þeirra til þess að geta stundað farsælt markaðsstarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 1 má sjá markaðsferlið í útfærslu Þórhalls Arnar Guðlaugssonar en það byggir 

á framsetningu Jerome McCarthys sem setti fram p-in fjögur á sjötta áratug síðustu aldar. 

P-in fjögur eru verð (price), vara (product), vettvangur (place) og vegsauki (promotion). Í 

þessari útgáfu af ferli markaðfærslu er búið að bæta við samvali söluráða. Í innsta hring er 

markhópurinn staðsettur og þar fyrir utan eru p-in fjögur, þau eru hluti af innra umhverfi 

fyrirtækisins (micro). Þar fyrir utan eru fimm þættir sem tengjast samvali söluráða en þeir 

(heimild: Kotler og Armstrong 2010; staðfært af Þórhalli Erni Guðlaugssyni) 

Mynd	  1:	  Ferli	  markaðsfærslu 
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eru: mat á eftirspurn, markaðshlutun, markaðsmiðun, staðfærsla og samkeppnisyfirburðir. 

Í ysta hring eru svo þeir þættir úr ytra umhverfi (macro) fyrirtækis sem það hefur ekki 

stjórn á og verður því að laga sig að þeim þáttum (Kotler og Armstrong, 2010; Þórhallur 

Guðlaugsson, 2004).   

2.1.2   Markaðsgreining 
Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að greina markaðinn áður en hafist er handa við markaðsstarf 

af einhverju tagi. Markaðsgreining (marketing audit) gengur út á að greina markaðinn út 

frá mismunandi áhrifaþáttum. Skipta má umhverfi fyrirtækis í tvo hluta: fjærumhverfi 

(macro) og nærumhverfi (micro). Fjærumhverfi er hluti af ytra umhverfi fyrirtækis og til 

að greina það kerfisbundið er oft notast við PESTEL-greiningu. Þar eru lýðfræðilegir, 

hagrænir, umhverfis-, tækni- og menningarlegir þættir skoðaðir. Ýmsir telja að fyrirtæki 

geti lítil áhrif haft á þessa þætti með hefðbundnum markaðsaðgerðum og því ekki lögð 

áhersla á þessa þætti í þessari ritgerð. Nærumhverfið er oft kallað viðskiptaumhverfið en 

þetta eru þættir sem hafa bein áhrif á starfsemi fyrirtækis. Til að greina nærumhverfið er 

bæði notast við TASK og INTERNAL-greiningu. TASK greining greinir 

viðskiptaumhverfi fyrirtækis en INTERNAL greining greinir innra umhverfi fyrirtækis. Í 

þessari ritgerð verður gerð TASK-greining á kaffimarkaðnum. Í TASK-greiningu eru 

eftirfarandi þættir greindir ítarlega: markaðurinn, viðskiptavinurinn, samkeppnin, 

dreifileiðir, birgjar og aðföng og að lokum almenningur ef við á. Niðurstöður þessara 

greininga eru oft settar fram í SVÓT-greiningu en þar er skoðað hvaða styrkleika og 

veikleika fyrirtækið hefur í nærumhverfinu ásamt því að skoða hvaða ógnanir og tækifæri 

leynast í fjærumhverfinu (Fahy og Jobber, 2015). 

2.2   Vörumerki og ímynd 
Hugtakið „core product,“ sem mætti þýða sem lausn eða það sem sóst er eftir, getur verið 

skilgreint sem hugmynd, aðferð, upplýsingar, hlutur eða þjónusta sem uppfyllir þarfir eða 

fullnægir löngunum. Lausnir geta haft bæði áþreifanlega og óáþreifanlega eiginleika sem 

seljandi býður kaupanda. Sem dæmi má nefna seljanda sem selur tannbursta. Hann er ekki 

einungis að selja vöruna sjálfa heldur einnig þá hugmynd að kaupandinn sé að bæta 

tannheilsu sína með kaupum á vörunni. Lausnir þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði og 

kröfur á markaði til að eiga möguleika á áframhaldandi lífi. Þessi skilyrði eða kröfur geta 

verið gæðakröfur, vöruvirði, vöruímynd og fleira. Það sem skiptir þó hvað mestu máli 

þegar kemur að vöru eða lausn er hvaða vörumerki það tilheyrir (Kotler og Keller, 2012). 
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Vörumerki (brand) er eitthvað sem skapar virði fyrir vöru umfram þá hagnýtu eiginleika 

sem varan hefur. Þetta getur verið nafn, hönnun eða eitthvað annað sem einkennir vöruna 

(Farquar, 1989). Vörumerki eru þáttur af daglegu lífi flestra og við sjáum vörumerki hvert 

sem litið er. Þau standa fyrir ákveðið loforð, notagildi og stöðu sem seljendur hafa mótað 

sem og neytendur með notkun sinni.  

Vörumerkjavitund (brand awareness) er hugtak sem notað er yfir það hvort neytendur 

kannist við eða þekki ákveðin vörumerki. Vörumerkjavitundin myndast út frá nafni, 

vörum, þjónustu eða öðrum einkennum vörumerkisins. Til þess að neytandi geti tekið 

afstöðu til einhvers vörumerkis verður hann vita af tilvist þess. Vörumerkjavitund er einn 

þeirra þátta sem hefur áhrif á kauphegðun neytenda (Huang og Sarigöllü, 2012). 

Vörumerkjatryggð (brand loyalty) felst í því hversu sterkt samband er milli neytenda 

og vörumerkis. Því meiri sem tryggðin er, því oftar kaupir neytandinn vörur frá því tiltekna 

vörumerki. Þegar mikið traust er milli neytenda og vörumerkis, leitast neytandinn við að 

eiga samskipti við vörumerkið eða kaupa vörur þess og deila svo upplifun sinni með öðrum 

(word of mouth). Að sama skapi er neytandinn ónæmari fyrir verðbreytingum, ólíklegri til 

þess að falla fyrir aðgerðum og boðum samkeppnisaðila og líklegri til að eiga viðskipti við 

fyrirtækið í langan tíma. Þetta getur gefið fyrirtækinu aukin tækifæri til þróunar á vörum 

og vörumerkjum (Keller, Apéria og Georgson, 2012). 

Það sem mótar vörumerki og stöðu þeirra á markaði eru þrír þættir: persónuleiki (brand 

personality), einkenni (brand identity) og ímynd (brand image). Saman skapa þessir þættir 

vörumerkjavirði (brand equity) (Johansson og Carslon, 2014). David Aaker (1991) 

skilgreinir vörumerkjavirði sem „safn eigna svo sem að nafn vörumerkis sé þekkt, orðspor 

vörumerkis, tryggð viðskiptavina, skynjuð gæði og sambönd sem hægt er að tengja við 

vörumerki og auka virði þeirra vara eða þjónustu sem boðið er upp á.“ 

Kotler og Armstrong skilgreina vörumerkjavirði sem „mismunaáhrifin sem þekking 

neytandans á nafni vörumerkis hefur á viðbrögð hans við vörunni eða markaðssetningu 

hennar“ (Kotler og Armstrong, 2010). 

Persónuleiki vörumerkis er skilgreindur sem þeir mannlegu þættir sem hægt er að tengja 

við vörumerkið. Jennifer L. Aaker (1997) rannsakaði hvaða mannlegu þætti fólk tengdi 

helst við persónuleika vörumerkis. Hún bað 631 einstakling um að tengja 114 mismunandi 

mannlega eiginleika við 37 mismunandi vörumerki eftir mikilvægi þeirra. Hún komst að 

því að helstu mannlegu þættirnir sem fólk tengdi við vörumerki væru einlægni, spenna, 

hæfni, fágun og harka.  
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Einkenni vörumerkis geta verið nafn þess, firmamerki (logo) og hversu rótgróið 

vörumerkið er. Einkenni vörumerkis aðgreina það frá vörumerkjum samkeppnisaðila og 

gefa því sérstöðu á markaði. Mikilvægt er að einkenni komi fram á auðsýnilegan hátt svo 

að neytandinn viti hver þau séu. Einkenni vörumerkis eiga þátt í að móta ímynd 

vörumerkisins (Johansson og Carlson, 2014). Áður en fjallað verður um ímyndina sjálfa 

þarf að gera grein fyrir því ferli sem skiptir máli í uppbyggingu á ímynd vörumerkja. 

2.2.1   Miðað markaðsstarf  
Hart er barist á flestum mörkuðum og vörur með sambærilega eiginleika keppast um 

markaðshlutdeild. Neytendur taka ákvörðun um kaup á vöru eða þjónustu nánast daglega 

og oftar en ekki hafa þeir um tvo eða fleiri kosti að velja (Mullins, Walker, Boyd og 

Larréché, 2005). Neytendur eru þó jafn mismunandi og þeir eru margir og hafa, eins og 

áður hefur komið fram, mismunandi þarfir og langarnir. Erfitt er að höfða til allra neytenda 

á markaði og því þurfa fyrirtæki að skipta markaðnum niður í hluta og velja sér einn eða 

fleiri markhópa til að beina öllu sínu markaðsstarfi að. Ef þetta er ekki gert nær fyrirtæki 

ekki fótfestu á markaði og því þykir óskynsamlegt að stunda ekki miðað markaðsstarf 

(Kotler og Armstrong, 2010). Ef miðað markaðsstarf er útfært á réttan hátt ætti markhópur 

fyrirtækis að sjá aðgreinanleika í ákveðnum eiginleikum milli vöru þess fyrirtækis og 

samkeppnisaðilanna. Aðilar markhópsins ættu þannig að sjá sér hag í því að velja vöru 

þess fyrirtækis frekar en vöru samkeppnisaðila. Takist þetta, er næsta skref að staðfæra 

vöru í hugum neytenda eða markhópsins með skýrum hætti og byggja þannig upp jákvæða 

ímynd (Kotler og Armstrong, 2010). Sjá má ferli miðaðs markaðsstarfs í mynd 2. 
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Miðað markaðsstarf (target marketing) skiptist í markaðshlutun (market segmentation), 

markaðsmiðun (market targeting) og staðfærslu (market postitioning) en staðfærsla er 

þríþætt og skiptist í aðgreiningu, aðgerðir og ímynd (Þórhallur Guðlaugsson, 2000b; 

Hollensen, 2010). Fjallað verður ítarlega um þessi skref hér á eftir. 

2.2.1.1   Markaðshlutun 
Markaðshlutun (market segmentation) er ferli sem snýst um að flokka markað niður í 

smærri hópa sem eiga oftast eitthvað eitt eða fleira sameiginlegt. Markaðir samanstanda af 

neytendum sem eru ólíkir á marga vegu. Neytendurnir geta haft ólíkar langanir, þarfir, 

auðlindir, staðsetningu, kaupmátt, kaupvenjur og fleira. Fyrirtæki verður að vita hvernig 

það vill skipta niður þeim markaði sem það starfar á og hvar það er líklegast til að ná 

árangri. Allt spilar þetta inn í það hversu mikilvæg markaðshlutun er, en án hennar er erfitt 

að stunda miðað markaðsstarf (Kotler og Keller, 2012). 

Til eru ýmis stig markaðshlutunar en algengustu stigin eru þessi: heildar-

markaðssetning (mass marketing), syllu-markaðssetning (niche marketing) og ör-

markaðssetning (micro marketing) (Kotler og Armstrong, 2010; Þórhallur Guðlaugsson, 

2000b). Hér á árum áður var oft notast við heildarmarkaðssetningu en hún gengur út á það 

(Heimild: Þórhallur Örn Guðlaugsson (2000b), staðfært af Jóni Bjarna Kristinssyni) 

Mynd	  2:	  Ferli	  miðaðs	  markaðsstarfs 
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að vara eða þjónusta er kynnt á sama hátt til allra neytenda og ekki einblínt á neinn 

ákveðinn hluta markaðsins.  

Hægt er að hluta markaði niður eftir mörgum mismunandi breytum. Kotler og 

Armstrong (2010) og Kotler og Keller (2012) hafa talið að best sé að skipta markaðnum 

eftir fjórum meginbreytum. Þær eru: lýðfræðilegar breytur (demographic discriptors), en 

þessi þáttur inniheldur breytur á borð við kyn, aldur, menntun, tekjur, trú, kynþátt og fleira. 

Landfræðilegar breytur (geographic descriptors) eru allar þær breytur sem snúa að 

staðsetningu einstaklings. Dæmi um þessar breytur eru land, ríki, borg, hverfi, svæði og 

fleira. Sálfræðilegar breytur (psychographic descriptors) eru þær breytur sem skipta 

einstaklingum eftir félagslegum þáttum, t.d. lífstíl, stétt eða persónueinkennum. Fjórði og 

síðasti þátturinn felur í sér hegðunarlegar breytur (behavioural descriptors) en þá er 

einstaklingum skipt eftir mismunandi hegðunartengdum breytum s.s. kostum, göllum, 

stöðu neytenda, tíðni notkun neytenda, tryggð neytenda og viðhorfi þeirra. 

Algengt er að fyrirtæki styðjist við lýðfræðilegar breytur þar sem sá flokkur er 

viðamestur með tilliti til fjölda breytna og einfaldara er að mæla stærð markaða eftir 

lýðfræðilegum breytum en öðrum. Einnig eru þarfir, langanir og óskir neytenda oft tengdar 

lýðfræðilegum breytum. Þó hefur færst í aukana að fyrirtæki styðjist við sálfræði- og 

hegðunarlegar breytur. Ástæðan er sú að þrátt fyrir að neytendur flokkist undir sömu 

lýðfræðilegu breytuna þá geta þeir sýnt afar ólíka hegðun, haft ólíkar skoðanir og 

kaupvenjur og jafnvel mjög ólíka sálfræðilega eiginleika (Kotler og Armstrong, 2010; 

Kotler og Keller 2012).  

Ekki er ein algild leið til að flokka markaði niður og ekki er alltaf auðvelt að vita hvaða 

breytur skal nota hverju sinni. Markaðsrannsóknir eru gott greiningartól til þess að hjálpa 

fyrirtækjum að finna út hvaða breytur henta þeim best. Til dæmis væri ekki rökrétt fyrir 

íslenska kaffiframleiðendur að nota breytur á borð við kynþátt, kynhneigð og hárlit þar 

sem þær eru ólíklegar til að hafa áhrif á kaup neytenda á kaffi (McDonald og Dunbar, 

2004).  

Samkvæmt Kotler og Armstrong (2010) þá þarf sá markaðshluti sem fyrirtæki velja að 

starfa á, að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að þau geti þjónað honum á skilvirkan hátt. 

Markaðshlutinn þarf að vera mælanlegur (measurable), aðgengilegur (accessible), 

talsverður (substantial), aðgreinanlegur (differentiable) og framkvæmanlegur 

(actionable). Markaðshlutinn verður að vera aðgengilegur til að hægt sé að ná til hans á 

árangursríkan hátt og nægjanlega stór til þess að það borgi sig fyrir fyrirtækið að þjóna 
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honum. Fyrirtæki verða að vita takmörk sín hvað varðar stærð, fjármagn og þekkingu til 

þess að hægt sé að þjóna ákveðnum markaðshluta. 

2.2.1.2   Markaðsmiðun 
Markaðsmiðun (market targeting) er ferlið þegar fyrirtæki velur þá markaðshlutun sem 

líklegust er til að skila mestum árangri sé markaðsstarfinu beint að einum eða fleiri hlutum 

markaðsins (Hollensen, 2010). Sá markaðshluti sem verður fyrir valinu er síðan 

skilgreindur sem markhópur fyrirtækisins eða vörunnar. Markhópur er skilgreindur sem 

hópur einstaklinga sem getur, vill og er tilbúinn til þess að eiga viðskipti við viðkomandi 

fyrirtæki (Mullins o.fl., 2005). Ef fyrirtæki hefur fleiri en einn markhóp, t.d. mismunandi 

markhópa fyrir mismunandi vörur, þá þarf fyrirtækið að ákveða hvort notast verði við sömu 

markaðsaðgerðir fyrir alla markhópana eða hvort þær verði aðlagaðar hverjum markhópi 

fyrir sig (Kotler og Keller, 2012).  

Í bókinni Principles of Marketing Engineering, fjalla Lilien, Rangaswamy og Bruyn 

(2007) um þrjú stig markaðsmiðunar sem auðvelda framkvæmd hennar og hámarka 

ávinning. Fyrsta skrefið fjallar um að meta hversu áhugaverður hver markaðshluti er. Þetta 

mat byggist á þó nokkrum þáttum og þá einna helst markaðsstærð, samkeppni og hversu 

vel varan hentar hverjum markaðshluta. Næsta skref byggist á því að velja einn eða fleiri 

markaðshluta til að starfa á. Valið er út frá hagnaðarmöguleikum og hvort markaðshlutinn 

passi við stefnu og getu fyrirtækisins til að þjóna honum. Þriðja og síðasta skrefið snýst 

um að greina þá einstaklinga sem tilheyra markaðshlutanum sem valinn var (Lilien o.fl., 

2007). Þegar loks fyrirtækið er búið að velja þann markhóp sem það beinir markaðsstarfi 

sínu að, þá þarf það að ákveða hvernig það vill staðfæra fyrirtækið og/eða vöruna í huga 

neytandans (Kotler og Keller, 2012). 

2.2.1.3   Staðfærsla 
Þegar fyrirtæki hefur lokið við að hluta niður markaðinn og velja sér markhóp, þá tekur 

við síðasta skrefið í miðuðu markaðsstarfi en það kallast staðfærsla. Staðfærsla 

(positioning) er það þegar fyrirtæki reynir að gefa vörum sínum, vörumerki eða 

vörumerkjum og fyrirtæki sínu sterka stöðu í hugum neytenda samanborið við 

samkeppnisaðila sína. Hugtakið var upprunalega kynnt af fræðimönnunum Al Ries og Jack 

Trout í bók sinni Positioning: The Battle for Your Mind (Hooley o.fl., 1998). Neytandi býr 

til staðsetningu fyrir vörur í huga sér út frá nokkrum mismunandi þáttum í ytra umhverfinu 

með eða án hjálpar fyrirtækja og markaðsfólks. Fyrirtæki vilja þó ávallt hafa áhrif á það 

hvernig neytandinn skynjar vörur sínar (Kotler og Armstrong, 2010). Fyrirtæki nota 
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staðfærslu til að hafa áhrif á skynjun neytandans og fá hann til að sjá hvað er einstakt við 

þeirra vörur og nota oft til þess þætti eins og ávinning vöru, verðlagningu, notagildi og 

gæði vöru (Hollensen, 2010). 

Nauðsynlegt er fyrir fyrirtæki í samkeppni að bera saman eiginleika og stöðu vöru 

sinnar við vörur samkeppnisaðila. Ákveða þarf hvaða eiginleikum vörurnar skulu báðar 

búa yfir og hvaða eiginleikar eigi að aðgreina þær. Sameiginlegir eiginleikar vara (points 

of parity) eru þeir eiginleikar sem allar vörur í samkeppni búa yfir. Sem dæmi um þetta má 

nefna gosdrykki, en allir gosdrykkir sem eru í samkeppni hafa kolsýru eða gos í þeim. 

Aðgreinandi eiginleikar vara (points of difference) eru þau atriði sem skilja vörurnar að og 

aðgreina þær hverja frá annarri. Þetta geta verið eiginleikar eins og mismunandi bragð í 

gosdrykkjum. Þessir eiginleikar geta skapað skýra, aðgreinanlega og eftirsóknarverða 

stöðu í huga neytenda. Ef þeir eru útfærðir á réttan hátt getur það skapað sérstöðu fyrir 

vöruna á markaði og aukið líkurnar á að markhópurinn velji þá hana frekar en vörur 

samkeppnisaðila (Kotler og Keller, 2012). 

Eins og áður hefur komið fram skiptist staðfærsla í þrjú skref en þau eru aðgreining, 

aðgerðir og ímynd. Þrátt fyrir að ímynd sé hluti af staðfærslu, þá verður fjallað ítarlega um 

hana í sérkafla þar sem hún skiptir höfuðmáli í þessari ritgerð.  

Velgengni vöru á markaði veltur á því hversu vel hún er staðfærð í huga neytenda og 

hversu vel hún er aðgreind frá vörum samkeppnisaðila (Mullins o.fl., 2005). Aðgreining 

(differentiation) snýst um það með hvaða hætti ætlunin sé að greina vöru fyrirtækisins frá 

vöru samkeppnisaðila og hvernig sé hægt að skapa samkeppnisforskot á grundvelli þeirrar 

aðgreiningar (Þórhallur Guðlaugsson, 2009). Hægt er að aðgreina vörur á grundvelli ólíkra 

þátta. Til dæmis er hægt að byggja aðgreiningu vara á eðlislægri (physical) staðfærslu eða 

huglægri (perceptual) staðfærslu. Erfitt getur verið fyrir fyrirtæki að ákveða hvaða 

aðgreinandi eiginleika sé mikilvægt að einblína á svo markhópurinn skynji virði vörunnar 

og eigi auðvelt með að trúa því að eiginleikar hennar séu raunverulegir og þeim til hagsbóta 

(Mullins o.fl., 2005). Augljósasta leiðin í aðgreiningu eiginleika snýr að vörunni sjálfri, 

þ.e. að meta helstu kosti og styrkleika hennar. Útlit og gæði eru meðal þeirra þátta sem 

heilla viðskiptavini hvað mest. En fyrirtæki verða að vera meðvituð um það að ólíkir 

neytendur geta metið ávinning af vöru á mismunandi hátt (Kotler og Keller, 2012).  

Staðfærsluaðgerðir eru áform fyrirtækis um að koma aðgreiningu vöru sinnar til skila 

til markhópsins með skýrum hætti. Aðgreining beinist að vörunni sjálfri en 

staðfærsluaðgerðir beinast að markaðnum sjálfum, þ.e. neytandanum eða markhópi 

vörunnar (Þórhallur Guðlaugsson, 2009). Fyrirtæki mega ekki vanmeta mikilvægi 
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staðfærsluaðgerða. Jafnvel þótt fyrirtæki bjóði upp á framúrskarandi vöru, sé búið að velja 

góðan markhóp og sé búið að aðgreina vöruna frá samkeppnisaðilum, þá er ekki sjálfgefið 

að varan nái árangri á markaði. Fyrirtæki verða að fylgja aðgreiningunni eftir með réttum 

markaðsaðgerðum.  

Markaðsaðgerðir snúast ekki eingöngu um kynningarmál og auglýsingar heldur þarf að 

huga að öllum þáttum samvals söluráða (marketing mix) til að koma tiltekinni aðgreiningu 

til skila. Verðlagning, mótun kynningarstefnu og allar þær ákvarðanir sem tengjast 

dreifingu vörunnar þurfa að vera í samræmi við staðfærslu og aðgreiningu vörunnar (Jain, 

2000). Mikilvægt er að allt markaðsstarf sem og allar ákvarðanir sem teknar eru innan 

fyrirtækisins styðji við þá staðfærslu sem fyrirtækið hefur valið svo ekki komi upp 

ósamræmi í markaðsaðgerðum. Ósamræmi getur haft ruglingsleg og skaðleg áhrif á ímynd 

vörunnar í hugum neytenda (Mullins o.fl., 2005). 

2.2.2   Ímynd vörumerkja 
Hugtakið ímynd getur og hefur verið skilgreint á marga mismunandi vegu en hún er hluti 

af staðfærslu. Þórhallur Örn Guðlaugsson og Margrét Sigurjónsdóttir (2011) studdust við 

skilgreiningu Barich og Kotler (1991) á ímynd við vinnslu á grein sinni um áhrif 

bankahrunsins á ímynd Íslands. Skilgreining þeirra hljóðar svo: „Ímynd er samansafn 

skoðana, hugmynda og trúar sem viðkomandi einstaklingur eða hópur hefur á ákveðnum 

hlut. Slíkur hlutur getur verið fyrirtæki, vara, auðkenni, staður eða persóna. Hvort sem 

hugmyndin er sönn eða röng, raunveruleg eða ímynduð þá stjórnast og mótast hegðun af 

ímyndum“ (Barich og Kotler, 1991; Þórhallur Örn Guðlaugsson og Margrét 

Sigurjónsdóttir, 2011). Ímynd býr því í raun í hugum fólks og er skoðun, hugmynd og 

hughrif þeirra af ákveðnum hlutum. Viðhorf einstaklings til vöru getur verið undir miklum 

áhrifum af þeirri ímynd sem hún hefur í huga einstaklingsins.  

Ímynd fyrirtækis, vöru eða vörumerkis hefur mikil áhrif á það hvaða leiðir fyrirtæki 

velja í markaðsstarfi. Fyrirtæki eða vörur sem hafa slæmt orðspor eða slæma ímynd ættu 

að leggja áherslu á ímyndaruppbyggingu í markaðsstarfi sínu. Fyrirtæki sem hafa gott 

orðspor og góða ímynd geta aftur á móti einblínt á þá eiginleika sem gefa vörum þeirra 

gott orðspor og ímynd, sem og á þá ávinninga sem hljótast af vel útfærðu markaðsstarfi 

(Belch og Belch, 2009). Til að fyrirtæki nái árangri í ímyndarsköpun er mikilvægt að leggja 

áherslu á þá aðgreinandi eiginleika sem varan hefur og notfæra sér allar mögulegar 

kynningaleiðir til þess. Ef það er útfært rétt, þá tekst fyrirtækinu að undirbúa jarðveginn 
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og skapa réttar væntingar hjá markhópi sínum um eiginleika vörunnar (Kotler og Keller, 

2012). 

Nauðsynlegt er fyrir fyrirtæki að spyrja sig reglulega hver sé núverandi ímynd 

fyrirtækisins eða vara þess. Hætta er á því að stjórnendur fyrirtækis hafi ranghugmyndir 

um þá ímynd sem fyrirtækið hefur og því er skynsamlegt að framkvæma skoðanakannanir 

hjá fyrirfram skilgreindum markhópi fyrirtækisins. Markhópurinn getur þá lýst þeirri 

skoðun sem hann hefur á fyrirtækinu eða öðrum þáttum sem fyrirtækið hefur áhuga á að 

kanna. Fyrirtækið öðlast þá um leið betur skilgreindari mynd af þeirri ímynd sem það hefur 

í raun og veru í augum neytenda (Bogi Þór Siguroddsson, 2000). 

Ímynd fyrirtækis eða vara þess getur oft verið ólík þeirri sem stjórnendur fyrirtækis 

gerðu ráð fyrir. Sýn neytenda á fyrirtækið er í raun mun mikilvægari en sú sem stjórnendur 

hafa. Þótt fyrirtæki hafi skýra aðgreiningu og beiti markvissum aðgerðum við að koma 

henni til skila, þá getur mat á ímyndinni leitt í ljós að hún sé ekki í samræmi við þau 

staðfærsluáform sem fyrirtækið hafði áður lagt upp með. Ýmsar ástæður geta verið fyrir 

þessu ósamræmi, t.d. geta orðið mistök í markaðsstarfi eða að aðgerðir samkeppnisaðila 

hafi breytt ímynd fyrirtækisins eða vörum þess í hugum neytandans. Einnig geta 

ómarkvissar markaðsaðgerðir eða aðrar ytri ástæður haft áhrif á þá mynd sem neytandinn 

hefur af vörunni eða fyrirtækinu. Þetta á einna helst við í þeim tilfellum þar sem fyrirtæki 

hefur hvorki nægjanlega skýra aðgreiningu né áform um að koma henni til skila. Ef 

fyrirtæki skynja óæskilegar breytingar á ímynd fyrirtækisins, hvort sem það er í gegnum 

markaðsrannsóknir, kannanir, fjölmiðla eða almennt umtal, er mikilvægt að bregðast hratt 

og rétt við til að halda skaðanum í lágmarki. (Clow og Baack, 2010; Þórhallur 

Guðlaugsson, 2009). 

Jákvæð ímynd, hvort sem það er ímynd fyrirtækis, vöru eða vörumerkja, er 

eftirsóknaverð. Jákvæð, góð og sterk ímynd getur stuðlað að auknum viðskiptum við 

fyrirtæki sem og aukinni neyslu á vörum þeirra. Fyrirtæki með sterk vörumerki og góða 

ímynd eru líklegri til þess að standa af sér erfiðleika eða niðursveiflur frekar en fyrirtæki 

með slæma ímynd. Góð ímynd er ein af undirstöðum þess að fyrirtæki nái árangri (Clow 

and Baack, 2010; Kotler og Keller, 2012). 

2.2.2.1   Vörukort 

Vörukort (perceptual map) er rannsóknaraðferð sem gengur út á að greina og skilja 

skynjun neytenda á tilteknum vörum. Vörukort eru oft notuð til að mæla ímynd vörumerkja 

hjá neytendum með því að styðjast við ímyndarlega eiginleika. Þetta geta verið eiginleikar 
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á borð við verð, gæði, orðspor og margt fleira. Vörurnar geta verið af ýmsum gerðum t.d. 

neysluvörur (kaffi, gosdrykkir, lyf, mjólk o.fl.), vefsíður (mbl.is, visir.is, ib.is o.fl.), 

skipulagsheildir (fyrirtæki, stofnanir og spítalar), þjónusta (ferðaskrifstofa, klipping, 

flugferð o.fl.) eða jafnvel fólk (stjórnmálamenn, tónlistarmenn, skemmtikraftar, leikarar 

o.fl.). Vörukortið sýnir hvaða vörur eru í samkeppni út frá sjónarhóli neytenda og gefur 

sterka vísbendingu um hver staðfærsla hvers fyrirtækis fyrir sig sé og einnig hvort og þá 

hvernig megi endurstaðsetja vöru á markaði til að ná betri árangri (Þórhallur Guðlaugsson, 

2000b).  

 

 

Á mynd 3 má sjá fjórar mismunandi vörur frá fjórum mismunandi fyrirtækjum. 

Vörurnar eru metnar út frá sex mismunandi breytum sem geta verið bæði jákvæðar og 

neikvæðar. Þessar breytur verða þó að vera lýsandi fyrir þann markað sem fyrirtækin starfa 

á. Kortið gefur mikilvægar upplýsingar um það hver skynjun neytenda á tilteknu vörumerki 

sé að teknu tilliti til þessara breyta eða eiginleika. Neytendur geta gert greinarmun á 

vörumerkjum út frá mismunandi eiginleikum, en dæmi um eiginleika geta verið verð (dýrt 

eða ódýrt), gæði (mikil eða lítil gæði), ásýnd (gamaldags eða nútímalegt) og margt fleira. 

Lengd línanna gefur svo til kynna hversu vel eiginleikinn aðgreinir vörumerkin hvert frá 

öðru. Löng lína segir okkur að vörumerki sem staðsett er nálægt henni hafi mikil 

séreinkenni umfram önnur vörumerki hvað varðar þennan tiltekna eiginleika. Þau 

Mynd	  3:	  Dæmi	  um	  vörukort 
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vörumerki sem eru á svipuðum stað og nálægt sömu eiginleikum eru líkleg til þess að vera 

í mikilli samkeppni. Séu vörumerki staðsett nálægt skurðpunkti í miðju, hafa þau í raun 

enga eiginleika sem aðgreina þau frá samkeppnisaðilum á markaðnum og hafa því engan 

sölupunkt til þess að sannfæra neytendur um að þeir ættu að kaupa þessar vörur frekar en 

aðrar (Lilien o.fl., 2007; Þórhallur Guðlaugsson, 2000b).  

Til þess að búa til vörukort er meðal annars hægt að gera könnun þar sem neytendur 

taka afstöðu til vara, vörumerkja eða fyrirtækja og gefa þeim einkunn út frá fyrirfram 

ákveðnum eiginleikum. Þetta er oft gert með Likert-based kvarða, í þessu tilviki 5 bila 

kvarða (Lilien o.fl., 2007; Þórhallur Guðlaugsson, 2000b).  
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3.  Kaffimarkaðurinn 

Kaffi er drykkur unninn úr kaffibaunum sem vaxa á kaffitrjám. Kaffibaunirnar eru ristaðar 

eða brenndar og þær svo malaðar. Talið er að til séu um 25 - 100 mismunandi tegundir af 

kaffirunnum en á hinum alþjóðlega kaffimarkaði er nær eingöngu notast við tvær tegundir, 

Arabica og Robusta. Arabica-baunir gefa mun fínna og mildara kaffi heldur en Robusta-

baunir og innihalda líka minna af koffeini. Arabica-kaffi hefur um 70% hlutdeild á 

alþjóðlega kaffimarkaðnum og er almennt talið mun betra kaffi og er því dýrara. Robusta-

kaffi þykir ekki eins fínt og inniheldur meira af koffeini (National Coffee Association, 

e.d.a). Robusta-kaffi er ekki með nema um 30% markaðshlutdeild en hefur verið að sækja 

í sig veðrið undanfarin ár (International Coffee Organization, 2017). 

Samkvæmt Vísindavefnum (2012) má rekja kaffidrykkju aftur til 15. aldar og hefur hún 

verið hluti af daglegu lífi milljóna manna um allan heim í hundruð ára. Kaffið kom fyrst 

til Evrópu á 17. öld en barst til Íslands frá Danmörku á 18. öld. Kaffi er oftast borið fram 

heitt en einnig er hægt að fá það kalt. Til eru margar útgáfur af því hvernig kaffi er unnið 

og margar ólíkar útfærslur af kaffidrykkjum s.s. espresso, café latte, americano, 

cappuccino, mocha o.fl. 

Kaffi hefur lengi vel verið hluti af daglegu lífi Íslendinga. Á 18. öld hafði einungis efnað 

fólk ráð á því að njóta þess að drekka kaffi en það breyttist um miðja 19. öld þegar 

almenningur komst í kynni við þennan vinsæla drykk. Kaffibrennsla Reykjavíkur var 

fyrsta kaffibrennslan á Íslandi, stofnuð árið 1922. Tveimur árum síðar, eða árið 1924, 

stofnaði elsta íslenska heildverslunin, Ó. Johnson & Kaaber, sína eigin kaffibrennslu. 

Smátt og smátt fjölgaði íslenskum framleiðendum og var markaðurinn í jafnvægi um 

nokkurra áratuga skeið. Árið 1982 voru tollar á tilbúnu, pökkuðu kaffi felldir niður og 

streymdi þá innflutt, pakkað kaffi inn í landið og ógnaði innlendri framleiðslu. Hlutdeild 

þeirra framleiðenda minnkaði samhliða því að neysluvenjur Íslendinga tóku að breytast. 

Fólk fór að tileinka sér kaffimenningu annarra þjóða og kaus oftar nýjar útfærslur af kaffi 

s.s. espresso, latte, mocha o.fl. Einnig fór fólk að sækja meira á kaffihús en áður tíðkaðist. 

Vinsældir „gömlu“ kaffivörumerkjanna fóru á sama tíma dvínandi (Nýja kaffibrennslan, 

e.d.). 

3.1   Ó. Johnson & Kaaber og Nýja kaffibrennslan 
Ó. Johnson og Kaaber (ÓJ&K) er elsta íslenska heildverslunin og var stofnuð árið 1906 í 

Reykjavík. Fyrirtækið var fyrst til húsa í Lækjargötu 4 en hefur nokkrum sinnum flutt 
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starfsemi sína í gegnum tíðina. Síðast flutti það árið 2004 úr Sætúni að Tunguhálsi 1 þar 

sem höfuðstöðvar þess eru í dag. ÓJ&K starfrækti um árabil kaffibrennslu, 

kaffibætisverksmiðju, framleiddi salernispappír, reiknivélarúllur og pappírspoka, rak 

sulturgerð og hefur lengi átt hlut í Vilko sem framleiðir súpur og bökunarblöndur af ýmsum 

gerðum. ÓJ&K rekur í dag mjög öfluga heildsölu og selur matvörur til matvöruverslana, 

stóreldhúsa, veitingastaða, mötuneyta, sælgætisverslana og sérverslana, ásamt því að selja 

hreinlætis- og snyrtivörur og ýmiss konar sérvörur, s.s. ljósaperur og hestavörur. ÓJ&K 

flytur inn kynstrin af vörum frá erlendum framleiðendum og eru mörg vörumerkjanna 

Íslendingum vel kunn, s.s. Colgate, Palmolive, Ajax, Melroses, Pågens, Del Monte, Casa 

Fiesta, Philips (ljós) og mörg fleiri (Ó. Johnson & Kaaber, e.d.).  

Fyrirtækið hefur alltaf lagt mikla áherslu á kaffiframleiðslu og -sölu. Árið 1924 setti 

það á laggirnar kaffibrennslu í húsnæði félagsins í Hafnarstræti 1-3 (Fálkahúsinu). Vegna 

aukinnar eftirspurnar þurfti að flytja brennsluna í stærra húsnæði í tvígang um miðja 

síðustu öld og loks var byggt sérstaklega yfir hana í Árbænum á sjöunda áratugnum. Árið 

2000 sameinaðist Kaffibrennsla ÓJ&K sínum gamla keppinaut, Kaffibrennslu Akureyrar, 

undir nafninu Nýja kaffibrennslan (NK). Öll kaffiframleiðsla fluttist þá til Akureyrar þar 

sem hún er enn í dag og var framleiðslan í Reykjavík lögð af. Árið 2004 keypti svo ÓJ&K 

aðra hluthafa út úr kaffibrennslunni og er því eini eigandi Nýju kaffibrennslunnar. Helstu 

vörumerki NK eru nokkrar tegundir af Rúbín kaffi, Braga kaffi og Kaaber kaffi. NK 

framleiðir einnig kaffi undir sérvörumerkjum (private label) fyrir ákveðna smásala, t.d. 

Diletto kaffi fyrir Haga (Bónus og Hagkaup) og Íslandskaffi fyrir Kaupás (Krónan). ÓJ&K 

sér um sölu og dreifingu á öllu kaffi frá NK (Ó. Johnson & Kaaber, e.d.). Í dag er NK með 

um 7,2% markaðshlutdeild af heildartekjum af seldu kaffi á smásölumarkaðnum (value 

share) og um 9,1% hlutdeild af seldum einingum á sama markaði (volume share) (AC 

Nielsen, 2017). Þess má geta að hlutdeild NK af seldum einingum á þessum markaði árið 

2013 var 17,5% og því ljóst að að markaðshlutdeild vörumerkja NK hefur minnkað mikið 

á undanförnum árum (AC Nielsen, 2014). Skýringuna á þessu sagði Alfreð Jóhannsson, 

sölustjóri ÓJ&K, í óformelgu spjalli, einkum vera tengda gengi íslensku krónunnar. Eftir 

efnahagshrunið árið 2008 hækkaði gengi evrunnar úr 86 kr í u.þ.b. 170 kr og þá varð 

skyndilega mun ódýrara að flytja bara inn kaffibaunir og framleiða kaffið innanlands. NK 

gat þá boðið ódýrasta gæðakaffið og rauk salan úr u.þ.b. 200 tonnum í 400-500 tonn. 

Staðan núna er sú að á meðan gengi krónunnar hefur haldið áfram að styrkjast þá er erfitt 

að keppa við innflutninginn þar sem NK semur sjaldnar um innkaup á hrákaffi en pakkaða 

kaffið er flutt inn (Alfreð Jóhannsson, munnleg heimild, 2017). 
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Hér á eftir verður gerð greining á viðskiptaumhverfinu (TASK-greining) á íslenska 

kaffimarkaðnum út frá stöðu vörumerkja NK eins og markaðurinn er í dag. Þessi greining 

var notuð sem undirstaða fyrir þá rannsókn sem gerð var fyrir þessari ritgerð.  

3.2   Markaðurinn 
Kaffi er framleitt í yfir 50 löndum um allan heim en helstu kaffiframleiðslulöndin eru 

Brasilía, Víetnam, Kólumbía og Indónesía (National Coffee Association, e.d.b.). 

Alþjóðlegi kaffimarkaðurinn fer vaxandi ár frá ári og frá september 2015 til október 2016 

voru framleiddar um 148 milljónir af 60 kílóa sekkjum af kaffi sem er um 0,9% aukning 

frá árinu áður. Kaffinotkun var um 151 milljón sekkja á sama tíma sem er um 1,3% aukning 

frá sama tímabili ári áður. Þetta segir okkur að bæði framboð og eftirspurn er að aukast 

(International Coffee Organization, 2016).  

Heildarmarkaður kaffis á Íslandi fer einnig stækkandi en samkvæmt tölum frá 

Hagstofunni voru flutt inn 2.596 tonn af kaffi til Íslands árið 2015 og er það mikil aukning 

frá árinu 1999 þegar flutt voru inn um 2.076 tonn (Hagstofan, e.d.). Taka skal fram að ekki 

er búið að gefa út tölur um innflutning á kaffi fyrir árið 2016 þegar þetta er skrifað. AC 

Nielsen tölur gefa góða sýn á það hvernig markaðurinn lítur út þótt þær sýni aðeins um 

helming hans þar sem tölurnar eru takmarkaðar við smásölumarkaðinn. Samkvæmt 

Nielsen tölum fyrir árið 2015 þá nam heildarkaffisala á matvörumarkaðnum á árinu 2015 

1.265 tonnum en markaðsvirði þess nam um 2,6 milljörðum króna (AC Nielsen, 2016). 

Sala kaffis á Íslandi skiptist í raun í tvö svið: annars vegar er það smásala og þá einkum 

sala í matvöruverslunum og hins vegar heildsala fyrir kaffihús, mötuneyti og fyrirtæki. 

Samkvæmt Nielsen tölum fyrir árið 2016 þá nam heildarsala á matvörumarkaðnum á árinu 

2016 1.337 tonnum með markaðsvirðið 2,841 milljarðar króna og er það töluverð aukning 

frá árinu áður (AC Nielsen, 2017). 

Eftir óformlegt samtal við Ólaf Ó. Johnson, framkvæmdastjóra ÓJ&K, kom í ljós að á 

núverandi kaffimarkaði er markhópur kaffivörumerkja NK tiltölulega óljós og illa 

skilgreindur. Þetta er eitthvað sem fyrirtækið hefur ætlað að bæta úr í þó nokkur ár. Þeir 

sem kaupa Rúbín kaffi og Diletto eru misleitur hópur fólks sem á fátt sameiginlegt. Eldri 

tegundirnar, Braga kaffi og Kaaber kaffi, njóta mun meiri vinsælda hjá eldri kynslóðinni 

en þeim yngri og má rekja ástæður þess til aldurs og sögu þessara kaffitegunda (Ólafur 

Johnson, munnleg heimild, 2017).  
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3.3   Viðskiptavinurinn 
Í hnotskurn má segja að Ó. Johnson og Kaaber sé eini viðskiptavinur Nýju 

kaffibrennslunnar þar sem öll kaffisala og dreifing á vörum NK fer í gegnum ÓJ&K. Hjá 

ÓJ&K skiptist kaffisala þannig að um 50% af veltunni er sala til smásala og um 50% er 

sala til fyrirtækja og stofnana. Sala til smásala skiptist í grófum dráttum þannig að Aðföng 

eru með um 60% af veltunni, Kaupás með um 20%, Samkaup með um 15% og aðrir 5%. 

Sala til fyrirtækja og stofnana skiptist á um 1.000 mismunandi viðskiptavini. Um 70% af 

veltunni þar er í gegnum kaffisamninga þar sem viðskiptamenn leigja kaffivélar af 

fyrirtækinu og kaupa þá jafnframt kaffi frá NK og fleira tilheyrandi (Ólafur Johnson, 

munnleg heimild, 2017). 

En hverjir eru neytendur NK? Hvað vilja þeir? Af hverju velja þeir kaffivörumerki NK 

fram yfir önnur? Erfitt er að svara þessum spurningum án þess að gera markaðsrannsókn. 

Í þessari ritgerð var gerð slík rannsókn þar sem könnuð var ímynd ýmissa kaffivörumerkja 

á íslenskum kaffimarkaði. 

3.4   Samkeppnisaðilar 
Á Íslandi eru níu fyrirtæki sem keppast um hlutdeild á kaffimarkaðnum. Sex þeirra eru 

með um 87,9% hlutdeild af heildartekjum á smásölumarkaðnum (value share) og um 

85,8% markaðshlutdeild af seldum einingum á sama markaði (volume share). Þessi 

fyrirtæki eru Danól ehf., Te og Kaffi ehf., Kaffitár ehf., Ölgerðin ehf., Nýja kaffibrennslan 

ehf. og Íslensk Ameríska ehf. (Ísam) (AC Nielsen, 2017). Vert er að minna á að þessar 

tölur endurspegla ekki allan markaðinn heldur ná einungis yfir það kaffi sem selt er í 

matvöruverslunum. Hér að neðan verður fjallað stuttlega um helstu samkeppnisaðila 

ÓJ&K. 

3.4.1   Te og Kaffi 
Te og Kaffi var stofnað árið 1984 af hjónunum Sigmundi Dýrfjörð og Berglindi 

Guðbrandsdóttur. Fyrirtækið er eitt stærsta kaffiframleiðslufyrirtækið á Íslandi og 

starfrækir 13 kaffihús; 12 þeirra í Reykjavík og eitt á Akureyri. Að eigin sögn byggist 

starfsemi fyrirtækisins á því að brenna og mala gæðakaffi í einni fullkomnustu 

kaffibrennslu landsins, rekstri kaffihúsa og sölu á pökkuðu kaffi til matvöruverslana og 

fyrirtækja. Hjá Te og Kaffi starfa um 200 manns við fjölbreytt störf, ýmist á kaffihúsum, 

á skrifstofu, við brennslu eða í vöruhúsi. Einnig rekur fyrirtækið stórt eldhús þar sem 

framleiddar eru matvörur fyrir kaffihús þeirra, t.d. samlokur, beyglur, möffins og fleira 
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(Um Te og Kaffi, e.d.). Samkvæmt AC Nielsen tölum var fyrirtækið með um 22,4% 

markaðshlutdeild af heildartekjum af seldu kaffi á smásölumarkaðnum og 20,3% af seldum 

einingum á sama markaði (AC Nielsen, 2017). 

3.4.2   Kaffitár 
Kaffitár var stofnað árið 1990 af Aðalheiði Héðinsdóttur og eiginmanni hennar, Eiríki 

Hilmarssyni. Fyrirtækið er tiltölulega stórt á íslenskum markaði og starfrækir átta kaffihús 

á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Árið 2014 stofnaði Kaffitár dótturfélag sem 

nefnist Kruðerí Kaffitárs. Kruðerí sér um framleiðslu á öllum veitingum fyrir kaffihúsin. 

Um þessa framleiðslu segir á heimasíðu fyrirtækisins að hugmyndin á bakvið Kruðerí hafi 

verið að matreiða allar veitingar frá grunni í eldhúsi þeirra og aðeins sé notað hráefni frá 

framleiðendum sem fyrirtækið þekkir. (Um Kaffitár, e.d). Kaffitár kaupir 80% af sínu kaffi 

„án krókaleiða,“ þ.e.a.s. milliliðalaust beint af bændum sem forsvarsmenn fyrirtækisins 

þekkja og treysta (Um Kaffitár, e.d.). Samkvæmt AC Nielsen tölum var fyrirtækið með um 

10,7% markaðshlutdeild af heildartekjum af seldu kaffi á smásölumarkaðnum og 8,5% af 

seldum einingum á sama markaði (AC Nielsen, 2017). 

3.4.3   Ölgerðin 
Ölgerðin á sér langa sögu eða allt aftur til ársins 1913 þegar Tómas Tómasson stofnaði 

fyrirtækið utan um framleiðslu og sölu á Maltextrakt og Hvítöli (Saga Ölgerðarinnar, e.d.). 

Í dag er Ölgerðin er ein stærsta heildsala landsins en auk þess að flytja inn ótal tegundir af 

dagvöru framleiðir fyrirtækið margar tegundir af gosdrykkjum og áfengi. Ölgerðin 

framleiðir ekki kaffi heldur flytur einungis inn erlend vörumerki og selur í 

matvöruverslanir og til fyrirtækja. Helstu vörumerki þeirra eru Merrild, Senseo, Dolce 

Gusto, Nescafé, Lavazza, Illy og nú nýlega Gevalia sem áður var flutt inn af 

heildsölufyrirtækinu Innnes (Ölgerðin, e.d.).  

Samkvæmt Nielsen tölum er Ölgerðin með tvö félög utan um kaffidrykki sína, annars 

vegar Ölgerðina sjálfa og hins vegar dótturfélagið Danól ehf. Saman eru þessi tvö félög 

með 44% markaðshlutdeild af heildartekjum af seldu kaffi á smásölumarkaðnum og um 

41,7% af seldum einingum á sama markaði (AC Nielsen, 2017). Inni í þessum tölum er 

einnig sala þeirra á kaffi í púðum og hylkjum (pouch and patch) sem og instant kaffi. 

3.4.4   Íslensk Ameríska 
Íslensk Ameríska eða Ísam er ein af stærri heildsölunum á Íslandi. Fyrirtækið stofnaði Bert 

Hanson árið 1964. Fyrirtækið er nú í eigu athafnakonunnar Guðbjargar Matthíasdóttur. 
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Undir hatti Ísam eru fleiri fyrirtæki eins og Myllan, Ora, kexverksmiðjan Frón, Fastus o.fl. 

(Morgunblaðið, 2016).  

Á kaffimarkaði er Ísam með BKI kaffi og Bónus kaffi sem er sérvörumerki fyrir Haga 

(Bónus). Ísam er með um 3,6% markaðshlutdeild af heildartekjum af seldu kaffi á 

smásölumarkaðnum og um 6,2% markaðshlutdeild af seldum einingum á sama markaði. 

Þessar tölur gefa til kynna að Ísam selji ódýrt kaffi í tiltölulega miklu magni (AC Nielsen, 

2017). 

3.4.5   Óþekktir framleiðendur 
Sjá má í Nielsen tölum að „óþekktir framleiðendur“ hafa verið að sækja í sig veðrið 

undanfarna mánuði. Alfreð Jóhannsson, sölustjóri ÓJ&K segir að reikna megi með því að 

þessir aðilar séu í raun ekki framleiðendur heldur stóru verslunarkeðjurnar sem flytji inn 

ódýrt kaffi í miklu magni og selji í búðum sínum á lágu verði. Síðustu tólf mánuði hefur 

sala hjá þessum „framleiðendum“ aukist um 58% í seldum einingum á markaði en einungis 

20% í veltu. Alfreð segir að ástæðan sé mjög líklega sú að íslenska krónan hafi á sama tíma 

verið að styrkjast verulega sem valdi lækkuðu innflutningsverði. Hins vegar þurfi íslensku 

kaffiframleiðendurnir að festa sínar pantanir á hrákaffi marga mánuði fram í tímann og 

njóti því ekki endilega sama ágóða af sterkara gengi krónunnar og innflytjendur pakkaðs 

kaffis. Markaðshlutdeild þessara óþekktu framleiðenda er þó mjög lág, eða um 4% af seldu 

kaffi á smásölumarkaðnum og ekki nema um 2% af heildartekjum á sama markaði (AC 

Nielsen, 2017; Alfreð Jóhannsson, munnleg heimild, 2017). 

3.5   Dreifileiðir 
Öll dreifing kaffivörumerkja NK á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri fer fram með 

flutningabílum ÓJ&K. Flutningsþjónusta Samskipa sér um dreifingu út á land. Tilboð til 

smásala fara ávallt í gegnum innkaupadeildir og vöruhús þeirra. Mikil samkeppni ríkir á 

markaðnum og bæði erfitt og gríðarlega kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að koma vörum 

sínum á framfæri í verslunum. Það er helst gert með sértilboðum, bættri framsetningu eða 

auknu hilluplássi en er oft ekki þess virði. Ólafur segir að það markaðsfé sem úthlutað sé 

fyrir hvert vörumerki NK brenni oft upp á skömmum tíma og fari stundum eingöngu í það 

að tryggja hillupláss í stórverslunum sem og að taka þátt í sameiginlegum sölubæklingum 

stórverslana fyrir t.d. stórhátíðir. Þetta þýðir að oft er lítið sem ekkert eftir til þess að 

auglýsa vöruna sjálfa. Upphæð markaðsfjár er oftast ákveðin prósenta af veltu hvers 

vörumerkis fyrir sig (Ólafur Johnson, munnleg heimild, 2017). 
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3.6   Birgjar og aðföng 
Helstu birgjar NK eru hrákaffibirgjar. Öll kaup á hrákaffi fara í gegnum norræna 

innkaupasambandið NAF (NAF Trading, hét áður Nordic Andelsforbund) sem sér um alla 

sölusamninga ásamt því að stjórna ströngu gæðaeftirliti. Kaupsamningum NK við NAF er 

yfirleitt háttað þannig að NK óskar eftir tilboði fyrir ákveðið tímabil, oftast um 3 til 6 

mánuði. NAF leitar að bestu gæðum og hagstæðasta verðinu á hrákaffi hjá þeim birgjum 

sem það er í samstarfi við. Ef NK líst vel á tilboð þeirra, þá eru sendar hrákaffiprufur til 

Íslands sem starfsmenn NK svo brenna, mala og smakka. Ef kaffið stenst gæðakröfur NK 

er samið um kaup á ákveðnu magni. Það getur tekið allt að fjóra mánuði fyrir sendinguna 

að berast til Íslands og það er aðallega vegna þess að í kaffiblöndum NK geta verið 10 

mismunandi tegundir hrákaffis frá mörgum framleiðendum og stundum frá nokkrum 

mismunandi löndum (Ólafur Johnson, munnleg heimild, 2017). 

Það sem einkennir hrákaffimarkaðinn er hvað hann er óstöðugur og getur verið mjög 

sveiflukenndur. Þetta er svokallaður hrávörumarkaður (commodity) (vörur á borð við kaffi, 

sykur, hveiti og salt) þar sem verð getur flöktað mikið. Ástæður þess geta verið margar og 

ólíkar, t.d. misgóðar uppskerur og þar hefur veðurfar mikil áhrif, efnahagssveiflur í þeim 

löndum sem kaffið er framleitt í, flökt á verðbréfamörkuðum og margt fleira. Einnig geta 

stjórnmál haft mikil áhrif og aukið á óstöðugleikann t.d. á fjármálamörkuðum (Ólafur 

Johnson, munnleg heimild, 2017). 
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4.  Rannsókn 

Meginmarkmið rannsóknarinnar sem gerð var vegna þessarar ritgerðar var annars vegar að 

kanna hver ímynd ákveðinna kaffivörumerkja væri í hugum neytenda og hins vegar að 

kanna hvernig kaffivörumerki Nýju kaffibrennslunnar standa almennt að vígi í samanburði 

við önnur kaffivörumerki. Rannsóknin var unnin í samstarfi við fyrirtækin Tölvísi og Ó. 

Johnson & Kaaber. 

4.1   Aðferðafræði og framkvæmd 
Í þessari rannsókn er notuð megindleg rannsóknaraðferð en þegar henni er beitt er stuðst 

við formlegan spurningalista sem er alla jafna sendur út með pósti eða á netinu á fyrirfram 

ákveðið úrtak. Í megindlegri rannsóknaraðferð byggja niðurstöður og greiningar á fjölda 

svara og tölfræðilegri marktækni. Settur var saman listi með 28 spurningum sem unninn 

var í forritinu Sinopticom (sjá viðauka 1). Spurningarnar sneru að því að kanna hver væri 

ímynd ákveðinna vörumerkja á kaffimarkaðnum á Íslandi í hugum neytenda. Listinn 

innihélt einnig spurningar er vörðuðu bakgrunnsbreytur (kyn, aldur, búsetu og tekjur) sem 

og spurningar sem miðuðu að því að kanna drykkjarvenjur og -hefðir svarenda. Með aðstoð 

Tölvísis ehf. fékkst aðgangur að 1.500 manna úrtaki sem spurningalistinn var sendur til. 

Eftir að svarandi hafði virkjað spurningalistann rafrænt, var honum gefin vika til þess að 

klára könnunina. Að tveimur vikum liðnum voru gögnin tekin saman og sett inn í 

tölfræðiforritið SPSS. Byrjað var á því að „hreinsa“ gögnin, en það felur í sér að taka út 

ógild svör sem og svör sem innihéldu ekkert svar. Að því loknu var unnið úr þeim. Einstaka 

spurningar sem þóttu áhugaverðastar voru greindar ítarlegar og úr þeim fengnar 

athyglisverðar niðurstöður sem koma fram í kaflanum hér að neðan.  

Stærð þýðisins í þessari rannsókn var allt fólk eldra en 18 ára á Íslandi. Notast var við 

kvótaúrtaksaðferð en hún er skyld klasaúrtaksaðferð (cluster sampling), þar sem þýðið er 

flokkað í hópa eftir aldri og kyni. Reynt var að fylla kvóta fyrir hvern hóp eins og hægt 

var. Aldursbilin voru: 18-29 ára, 30-39 ára, 40-49 ára, 50-59 ára, 60-69 ára og 70+ ára. 

Einnig var fyllt upp í kvóta eftir kyni þar sem reynt var að hafa jafnt kynjahlutfall.  

Alls byrjuðu 1.163 manns á könnuninni en einungis 713 luku henni og því svarhlutfallið 

61%. Ástæður þess eru líklega nokkrar, t.d. getur verið að fólk sem drekkur ekki kaffi hafi 

sleppt því að klára könnunina. Verið getur einnig að fólki hafi fundist hún of löng eða 

truflun/einbeitingarskortur hafi átt þátt í því ýmsir luku ekki við könnunina. Þar sem 

einungis 713 svöruðu henni er ekki hægt að segja að niðurstöður hennar endurspegli þýðið. 

Svör þessa úrtaks gefa þó ágæta vísbendingu um þá ímynd sem ákveðin vörumerki á 
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íslenskum kaffimarkaði hafa. Af þessum 713 sem svöruðu sagðist 601 drekka kaffi eða 

84,3%, sem telja verður nokkuð hátt hlutfall. Af þessum 713 sem svöruðu voru 367 konur 

eða 51,5% og 346 karla eða 48,5% og því skipting milli kynja nokkuð jöfn. 

Aldursdreifingin var einnig jöfn enda var reynt fylla upp í kvótahópa eins vel og hægt var. 

Tæplega 80% svarenda voru á aldrinum 18 til 59 ára. 

4.2   Niðurstöður 
Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum ofangreindrar rannsóknar sem kannar 

ímynd ýmissa kaffivörumerkja ásamt því að kanna neysluvenjur svarenda. Einungis verður 

litið á niðurstöður sem varða malað kaffi og baunir í pökkum en ekki kaffi í púðum og 

hylkjum eða instant kaffi. Þó verða í einstökum tilvikum tilgreindar niðurstöður sem 

tengjast púðum og hylkjum þegar við á, en taka verður fram að mörg vörumerki tilheyra 

þeim flokki. 

Byrjað er á því að setja fram almennar niðurstöður úr mikilvægum spurningum og í 

framhaldi af því verða niðurstöður úr völdum spurningum bornar saman. Að því loknu 

verður skoðað hvort það vörumerki sem kemur fyrst upp í huga fólks sé það sama og það 

vörumerki sem það kaupir oftast. Einnig verður kannað hvaða kaffivörumerki eru helst í 

samkeppni hvert við annað og er það gert með því að skoða hvaða kaffivörumerki fólk 

velur þegar það fær ekki það vörumerki sem það kaupir oftast. Svo verður kannað hvort 

niðurstöður úr rannsókninni komi heim og saman við upplýsingur úr AC Nielsen tölum 

um markaðshlutdeild á smásölumarkaði. Tekin verða nokkur ANOVA próf til þess að bera 

saman dreifileika á milli ólíkra hópa og dreifingu innan hvers hóp fyrir sig. Þá verður gerð 

ítarleg grein fyrir því hver ímynd ákveðinna kaffivörumerkja er í augum þátttakenda. Að 

lokum skoðar rannsakandi hversu mikilvægt sé fyrir þátttakendur að framleiðendur reki 

kaffihús til að gera vörur sínar aðgengilegri. 

Fyrsta spurningin var opin og sneri að því að kanna vörumerkjavitund þátttakenda. Hún 

hljóðaði svo: „Þegar þú hugsar um kaffi, hvaða kaffitegund kemur fyrst upp í hugann?“ 

Svörin voru á skriflegu formi en þau voru flokkuð eftirá út frá svarmöguleikum í spurningu 

11. Flestum þátttakendum datt Merrild fyrst í hug eða 19,8%, 14,4% svöruðu Te og Kaffi, 

14,3% svöruðu Kaffitár, 12,5% Gevalia, 5,8% Braga kaffi og 5% BKI kaffi. Aðrar 

kaffitegundir á listanum fengu lægra prósentuhlutfall en 5%. Þá sögðu 8,6% að púðar og 

hylki kæmu fyrst upp í hugann, 2,2% nefndu instant kaffi og 9,8% annað kaffi. Vert er að 

taka fram að 2,4% svöruðu Rúbín kaffi, 1,5% svöruðu Kaaber kaffi og 0,6% svöruðu 
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Íslandskaffi en þessi vörumerki ásamt Braga kaffi eru á meðal vörumerkja Nýju 

kaffibrennslunnar. 

Spurning 3 var svohljóðandi: „Hversu mikið kaffi drekkur þú á dag?“. Alls sögðust 

15,7% svarenda ekki drekka kaffi, 5,9% sögðust drekka minna en einn bolla á dag, 28,3% 

drekka 1-3 bolla á dag, 32,4% drekka 4-6 bolla á dag, 13% drekka fleiri en 7 bolla á dag 

og loks sögðust 4,6% þátttakenda drekka kaffi sjaldnar en daglega.  

Spurning 9 hljóðaði svo: „Að jafnaði, hvaða skipting á daglegri kaffidrykkju milli 

heimilis, vinnustaðar/skóla og kaffihúsa á best við um þitt neyslumynstur í dag? Hér er 

spurt um fjölda kaffibolla.“ Niðurstöður benda til þess að af öllum þeim kaffibollum sem 

þátttakendur í könnuninni segjast drekka daglega, eru fæstir drukknir á kaffihúsum en 

rúmlega 88% af þátttakendum drekka 1 eða færri bolla á kaffihúsum á dag. Um 75% af 

þátttakendum drekka að 1 til 4 bolla heima á dag heima hjá sér og rúmlega 65% þátttakenda 

drekka 2 eða fleiri bolla á dag í skóla eða vinnu. Að lokum drekka rúmlega 95% 

þátttakenda færri en 2 bolla á dag, annars staðar en á ofangreindum stöðum.  

Tekin var krosstafla (tafla 1) af spurningum 11 og 26 og var báðum breytum breytt. 

Kaffivörumerki voru flokkuð eftir framleiðendum og valmöguleikarnir „Annað kaffi” 

„drekk ekki kaffi heima hjá mér” og „veit ekki” úr spurningu 11 voru teknir út, við þetta 

fækkaði svörum úr 601 í 535. Einnig var aldurshópum fækkað úr 6 í 2. Aldurshóparnir eru 

því í krosstöflu: 18 til 49 ára og 50 ára og eldri.  

Tafla	  1:	  Krosstafla	  af	  spurningum	  11	  og	  26	  

 
Í ljós kom að heilt yfir er kaffi frá Kaffitár, Te og Kaffi og kaffi úr púðum og hylkjum 

vinsælast hjá báðum aldurshópum. Hjá yngra fólki (18 til 49 ára) er kaffi frá Te og Kaffi 

og kaffi úr púðum og hylkjum vinsælast. Hjá fólki 50 ára og eldra eru kaffitegundir frá 

Ölgerðinni vinsælastar ásamt kaffi frá Kaffitár og kaffi úr púðum og hylkjum. 20,9% 

15,3% af þátttakendum úr öllum aldurshópum völdu kaffi frá Ölgerðinni, 15,3% úr sömu 

hópum völdu Kaffitár og 17,4% völdu Te og Kaffi. Kaffitegundir Nýju kaffibrennslunnar 
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(Rúbín, Bragi, Kaaber, Diletto og Íslandskaffi) eru nánast einungis keyptar til heimilisins 

hjá fólki eldra en 50 ára.  

4.2.1   Vörumerkjavitund og vörumerkjatryggð 
Spurningar 1 og 11 voru settar saman í krosstöflu (tafla 2) til að kanna tengsl milli breyta. 

Í þessu tilviki var það gert til að kanna hvort munur væri á því hvaða kaffivörumerki kæmi 

fyrst upp í huga fólks og þess kaffis sem það kaupir til heimilisins. Niðurstöður krosstöflu 

eru takmarkaðar við þá sem drekka kaffi, eða 601 af þeim 713 sem svöruðu könnuninni. 

Breytum var einnig fækkað hér og voru kaffivörumerki flokkuð eftir framleiðendum. 

Valmöguleikarnir „Annað kaffi“ „drekk ekki kaffi heima hjá mér“ og „veit ekki“ úr 

spurningu 11 voru teknir út og við þetta fækkaði svörum úr 601 í 431.  

Út frá krosstöflunni má sjá að flestir þátttakenda, eða 35,3% nefna eitthvert af 

vörumerkjum Ölgerðarinnar þegar þeir eiga að nefna fyrsta vörumerkið sem þeim dettur í 

hug. Af þessum 35,3% var Merrild nefnt oftast, eða í 60% tilfella. Næst á eftir merkjum 

Ölgerðarinnar kemur Te og Kaffi en 16,1% af þátttakendum datt það fyrst í hug og á eftir 

því kemur Kaffitár með 15,7%. Vörumerki NK koma fyrst upp í hugann hjá 11% af 

þátttakendum. Merrild sem er stærsta vörumerki Ölgerðarinnar er það vörumerki sem 

flestum dettur fyrst í hug og er því með mestu vörumerkjavitundina á íslenska 

kaffimarkaðnum. Te og Kaffi er með næstmestu vitundina og þar á eftir kemur Kaffitár. 

 

Helstu niðurstöður krosstöflunnar eru þær að 59,8% þeirra svarenda sem datt Kaffitár 

fyrst í hug sögðust einnig kaupa það til heimilisins. Af þeim sem datt Kaffitár fyrst í hug 

sögðust 7,3% kaupa púða og hylki til heimilisnota og 8,6% þeirra sem datt Kaffitár fyrst í 

Tafla	  2:	  Krosstafla	  af	  spurningum	  1	  og	  11 
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hug kaupa kaffi frá Te og Kaffi til heimilisins. Af þeim sem datt fyrst í hug einhver af 

kaffivörumerkjum NK sögðust 71,8% kaupa eitthvert af þeim tegundum til heimilsins en 

5,6% þeirra sem hugsuðu fyrst til einhverra kaffivörumerkja NK nota púða eða hylki til 

heimabrúks. Af þeim sem datt vörumerki Ölgerðarinnar fyrst í hug, kaupa 77,7% þeirra 

eitthvert vörumerki Ölgerðarinnar til heimilisnota en 37,1% nota púða eða hylki við 

kaffigerð heima. Um 4,9% af þessum sama hópi kaupa kaffi frá Kaffitár til heimilisins og 

5,4% frá Te og Kaffi. Loks er það hópurinn sem datt fyrst í hug að nefna Te og Kaffi. Um 

64,5% þeirra kaupa kaffi frá þeim framleiðanda til heimilisins, 7,9% nota púða eða hylki 

og um 11% kaupa kaffi frá Kaffitár.  

Þegar vörumerkjavitund er skoðuð þá er ljóst að flestum detta vörumerki Ölgerðarinnar 

fyrst í hug eða 35% þegar þeir hugsa um kaffi. Þar á eftir kemur Te og Kaffi með 16,1%, 

Kaffitár með 15,7% og loks vörumerki NK með 11%. Ef vörumerkjatryggð er skoðuð þá 

sést að 77,7% af þeim sem hugsa fyrst um vörumerki Ölgerðarinnar kaupa þau til 

heimilisins. 71,8% af þeim sem hugsa um vörumerki NK gera slíkt hið sama. 64,5% af 

þeim sem hugsa fyrst um Te og Kaffi kaupa það til heimilisins, 59,8% hjá Kaffitár og 

56,3% hjá Íslensk Ameríska.  

4.2.2   Samkeppni og markaðshlutdeild 
Spurningar 11 og 12 voru settar í krosstöflu (tafla 3) til þess að kanna hvaða vörumerki 

væru helst í samkeppni hvert við annað. Spurningarnar voru þessar:„Hvaða kaffi kaupir þú 

vanalega til heimilisins?“ og „Þegar þú kaupir ekki það kaffi sem þú kaupir vanalega, 

hvaða kaffitegund verður þá fyrir valinu?“. Í þessari krosstöflu voru einnig teknar út 

breytur til að einfalda. Valmöguleikarnir „Annað kaffi“ og „veit ekki“ úr báðum 

spurningum voru teknir út sem og „drekk ekki kaffi heima hjá mér“ úr spurningu 11 og 

„kaupi aldrei aðra tegund“ úr spurningu 12 og við þetta fækkaði svörum úr 601 í 431. 

Út frá töflu 3 má lesa að af þeim sem kaupa vanalega Kaffitár sögðust 52,2% kaupa Te 

og Kaffi þegar þeir kaupa ekki Kaffitár, 23,9% sögðust kaupa kaffitegundir Ölgerðarinnar 

og 7,5% sögðust kaupa kaffi fráÍsam. Aðrar kaffitegundir fengu lægra svarhlutfall. Af þeim 

sem kaupa vanalega Te og Kaffi sögðust 59,7% kaupa Kaffitár og 23,9% sögðust kaupa 

kaffi frá Ölgerðinni. Aðrar kaffitegundir fengu lægra svarhlutfall. Af þeim sem kaupa 

vanalega kaffi frá Ölgerðinni voru 32,7% sem sögðust kaupa önnur kaffivörumerki frá 

sömu heildsölu, 21,8% sögðust kaupa Kaffitár, 15,8% sögðust kaupa frá NK og um 10% 

sögðust kaupa Te og Kaffi. 



	  

34	  

 

Þegar vörur Nýju kaffibrennslunnar eru skoðaðar, kemur í ljós að af þeim sem kaupa 

venjulega kaffitegundir frá NK, kaupa 35,3% kaffi frá Ölgerðinni ef þeir fá ekki kaffið sem 

þeir vanalega velja, 26,5% kaupa kaffi frá Kaffitár, 20,6% kaupa aðrar tegundir frá NK og 

að lokum eru um 15% sem kaupa kaffi frá Te og Kaffi.  

Út frá töflu 3 má álykta að Te og Kaffi og Kaffitár eigi í mestri samkeppni, þar sem 

52,2% þeirra sem vanalega kaupa kaffi frá Kaffitár sögðust velja kaffi frá Te og Kaffi ef 

þeir fá ekki sitt vanalega kaffi. Sama gildir um þá sem kaupa venjulega kaffi frá Te og 

Kaffi, en um 60% þeirra segjast velja kaffi frá Kaffitár ef þeir fá ekki kaffið sem þeir 

vanalega kaupa. Einnig má sjá að öll kaffivörumerki í töflu 3 eru í tiltölulega mikilli 

samkeppni við kaffivörumerki Ölgerðarinnar og þá sérstaklega vörumerki Ísam, þar sem 

53,3% af þeim sem kaupa vanalega frá Ísam kaupa vörumerki Ölgerðarinnar ef þeir kaupa 

ekki frá Ísam. 

Úr spurningu 11 er hægt að sjá hversu oft hvert kaffivörumerki er keypt til heimilishalds 

hjá þátttakendunum. Í töflu 4 má sjá reiknaða markaðshlutdeild hjá hverjum framleiðanda 

fyrir sig. Tafla 4 takmarkast þó við þá sem völdu þessi vörumerki þegar þeir svöruðu 

spurningu 11 en ekki þá sem svöruðu „Annað kaffi“, „drekk ekki kaffi heima hjá mér“ og 

„veit ekki“ og því eru tölur byggðar á 535 svörum. Kaffitár er með um 15,3% 

markaðshlutdeild hjá fólki sem kaupir vanalega Kaffitár. Te og Kaffi er með 17,4% 

markaðshlutdeild hjá fólki sem kaupir það vanalega til heimilishalds.  

Tafla	  3:	  Krosstafla	  af	  spurningum	  11	  og	  12 
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Tafla	  4:	  Reiknuð	  markaðshlutdeild	  út	  frá	  spurningu	  11	  

 
Þar sem í þessari ritgerð er einungis verið að fjalla um malað kaffi eða baunir í pökkum 

(ekki púða og hylki), þá er reiknuð markaðshlutdeild Ölgerðarinnar út frá töflu 4 einungis 

í þeim vörumerkjum sem selja malað kaffi og baunir í pökkum (Merrild, Gevalia og 

Lavazza). Niðurstöðurnar eru því þær að Ölgerðin er með 20,9% markaðshlutdeild hjá 

fólki sem kaupir þeirra tegundir vanalega til heimilisins. Að lokum þá eru kaffitegundir 

Nýju kaffibrennslunnar með 7,3% markaðshlutdeild hjá fólki sem kaupir vanalega þeirra 

tegundir. 

 

 

Ef niðurstöður töflu 4 eru bornar saman við þá markaðshlutdeild sem AC Nielsen tölur 

gefa til kynna, þá kemur ýmislegt athyglisvert í ljós. Tekið skal fram að markaðshlutdeild 

úr Nielsen tölum inniheldur tölur úr öllum flokkum (malað, baunir, púðar, hylki og instant 

Mynd	  4:	  Markaðshlutdeild	  úr	  Nielsen	  tölum 
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kaffi). Erfitt er þó að bera saman markaðshlutdeild frá Nielsen tölum við reiknaða 

markaðshlutdeild út frá könnuninni vegna þess hversu fáir svöruðu henni og að niðurstöður 

hennar endurspegla ekki endilega þýðið. Rannsóknin sýnir að Kaffitár er með meiri 

markaðshlutdeild heldur en AC Nielsen tölur sýna. Te og Kaffi er með nokkuð lægri 

markaðshlutdeild úr rannsókn heldur en Nielsen tölur gefa til kynna. Ölgerðin er einnig 

með mun minni markaðshlutdeild í rannsókn heldur en úr Nielsen tölum en það má að 

hluta til rekja til þess að tölur úr rannsókn innihalda ekki þau kaffivörumerki Ölgerðarinnar 

sem eingöngu eru boðin í púðum og hylkjum eða instant kaffi (Senseo, Dolce Gusto og 

Nescafé). Niðurstöður rannsóknar sýna einnig að kaffivörumerki Nýju kaffibrennslunnar 

eru með svipaða markaðshlutdeild og Nielsen tölur gefa til kynna.  

Rannsakanda fannst áhugavert – óháð niðurstöðum rannsóknar – að lesa það úr Nielsen 

tölum að þrátt fyrir að NK selji fleiri einingar á smásölumarkaðnum þá er Kaffitár með 

hærri markaðshlutdeild í heildartekjum á þeim markaði. Þetta má líklega rekja til þess að 

Kaffitár verðleggur vörur sínar mun hærra en Nýja kaffibrennslan gerir. 

4.2.3   Ímynd kaffivörumerkja 
Helsta markmið þessarar rannsóknar er að finna út hver sé ímynd ákveðinna 

kaffivörumerkja á markaði. Annað markmið var að kanna hvernig vörumerki NK standa 

að vígi í samanburði við önnur kaffivörumerki. Því er vert að skoða hver ímynd vörumerkja 

NK sé og bera hana saman við ímynd annarra vörumerkja. Þátttakendur í könnuninni voru 

beðnir um að gefa kaffivörumerkjunum einkunn eftir því hversu vel ákveðnir ímyndarlegir 

eiginleikar áttu við hvert og eitt vörumerki. Meta átti eiginleikana út frá fimm bila Likert-

based kvarða, þar sem að talan 1 táknaði að viðkomandi eiginleiki ætti mjög illa við 

vörumerkið og talan 5 að eiginleikinn ætti mjög vel við vörumerkið. Í þessum hluta 

rannsóknarinnar var ekki gert ráð fyrir að þátttakendur hefðu fulla þekkingu á öllum 

eftirfarandi eiginleikum hjá öllum kaffivörumerkjunum. Þeir voru beðnir um að taka 

afstöðu til þeirra eftir bestu þekkingu. 

Í spurningu 13 voru þátttakendur spurðir hversu litlu eða miklu máli ákveðnir 

eiginleikar ættu við þegar þeir keyptu kaffi, óháð kaffivörumerkjum. Þátttakendur voru 

beðnir um að meta eftirfarandi eiginleika og gefa þeim einkunn: umbúðir, verð, bragð, 

gæði, að umbúðir væru endurvinnanlegar og að lokum að kaffið væri framleitt á Íslandi. 

Tekið var ANOVA próf til að kanna mun milli hópa. Í þessu tilviki hversu miklu máli 

þessir eiginleikar skipta mismunandi aldurshópa og sjá má niðstöður í mynd 5.  
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Niðurstöður leiða í ljós að þegar kemur að umbúðum, þá skipta þær heilt yfir ekki miklu 

máli, óháð aldurshópum. Af öllum aldurshópum virðast umbúðirnar skipta fólki á aldrinum 

18 til 29 ára mestu máli, en þó ekki miklu, en meðaltalið í þeim hópi er 2,07. Hjá fólki á 

aldrinum 60 til 69 ára virðast umbúðirnar skipta minnstu máli en í þeim hópi er meðaltalið 

1,63. Meðaltalið hjá öllum aldurshópum þegar kemur að umbúðum er 1,84. Verðið virðist 

skipta flesta aldurshópa hvorki litlu né miklu máli, þar sem allir aldurshópar eru með 

meðaltal í kringum 3 í þeim eiginleika. Af öllum aldurshópum skiptir verðið þó fólk á 

aldrinum 18 til 29 ára mestu máli en þar er meðaltalið 3,56 en minnstu máli hjá 

aldurshópnum 40 til 49 ára þar sem meðaltalið er 2,95. Meðaltalið hjá öllum aldurshópum 

þegar kemur að verði er 3,19. 

Bragð og gæði virðast skipta alla aldurshópa mestu máli og sker enginn hópur sig 

áberandi úr á þessu sviði. Meðaltal hjá öllum hópum er varðar bragðið er 4,51 og meðaltal 

hjá öllum hópum er varðar gæðin er 4,3 og því augljóst að bæði bragð og gæði skipta 

töluverðu máli við kaup á kaffi. Sömu sögu er ekki hægt að segja um mikilvægi þess að 

umbúðir séu endurvinnanlegar. Þar er einnig mjög jöfn dreifing milli hópa og enginn sker 

sig úr. Meðaltalið er 2,17 og því ljóst að mikilvægi þess að umbúðir séu endurvinnanlegar 

er ekki sérlega mikið í hugum neytenda. Þegar kemur að mikilvægi þess að kaffið sé 

framleitt á Íslandi, þá virðist það skipta eldra fólk mestu máli, en þó ekki miklu, en 

meðaltalið hjá hópnum 70 ára og eldra er 2,86. Hjá yngra fólki, eða fólki á aldrinum 18-29 

ára, virðist skipta litlu sem engu máli að kaffið sem það kaupir sé framleitt á Íslandi. 

Meðaltalið í þeim hóp er 1,78.  

Niðurstöður dreifigreiningar sýndu marktækan mun á milli hópa (p<0,05) varðandi 

mikilvægi innlendrar kaffiframleiðslu [F(5, 595)=5,673, p=0,001]. Eftirápróf (Post-hoc) 

(sjá viðauka 2) þar sem notað var Tukey sýndi að munur var á milli fólks á aldrinum 18-

29 ára (M=1,78, SD= 1,139) og fólks á aldrinum 50-59 ára (M=2,40, SD=1,447), 60-69 

ára (M=2,37, SD=1,583) og loks 70 ára og eldri (M=2,86, SD= 1,552). Einnig sýndi 

eftirápróf mun á milli fólks á aldrinum 30-49 ára og 70 ára og eldri. 30-39 ára (M=1,92, 

SD= 1,243), 40-49 (M=2,01, SD= 1,287) og 70 ára og eldri (M=2,86, SD= 1,552). Reiknað 

Eta gildi var (0,045) sem bendir til þess að munurinn hafi lítil áhrif. 

Niðurstöður dreifigreiningar sýndu einnig marktækan mun á milli hópa (p<0,05) þegar 

spurt var um verð [F(5, 595)= 2,680, p=0,021]. Eftirápróf (sjá viðauka 2) sýndi að 

munurinn var á milli fólks á aldrinum 40-49 ára (M=2,95, SD=1,322) og 18-29 ára 

(M=3,56, SD=1,181). Reiknað Eta gildi (0,007) sýndi að munurinn hefur mjög lítil áhrif.  
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Spurningar 18 til 24 sneru að því að kanna hversu vel eða illa ákveðnir ímyndarlegir 

eiginleikar ættu við ákveðin kaffivörumerki. Þessir eiginleikar eru traust, verð (dýrt eða 

ódýrt), gæði, ásýnd (aðlaðandi umbúðir og gamaldags) og samfélagsleg ábyrgð. 

Niðurstöður þessara spurninga voru settar í vörukort (mynd 6) þar sem meðaltöl allra svara 

gáfu til kynna hvar hvert vörumerki á að vera staðsett út frá hverjum eiginleika fyrir sig.  

 

 

 

 

Mynd	  5:	  Spurning	  13	  –	  ímyndarlegir	  eiginleikar 
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Sjá má á niðurstöðum vörukorts að Kaffitár og Te og Kaffi hafa ákveðna sérstöðu á 

íslenskum kaffimarkaði. Þátttakendur könnunarinnar tengdu þeirra vörumerki meira við 

gæði og traust. Einnig telja þátttakendur þeirra vörumerki bjóða upp á aðlaðandi umbúðir 

og að þau séu samfélagslega ábyrg. Þátttakendur tengja þó þessi vörumerki einnig við hátt 

verð. Önnur vörumerki, að undanskildu Lavazza, eru staðsett á svipuðum stað. 

Þátttakendur tengja þessi vörumerki lítið við flesta eiginleikana þar sem þau eru öll staðsett 

tiltölulega nálægt miðjunni. Þó er hægt að greina út frá vörukortinu að þátttakendur tengja 

þessi vörumerki frekar við minni gæði, lægra verð og þeim getur jafnvel fundist þau 

gamaldags. Lavazza hefur nokkra sérstöðu þar sem það er ekki nálægt öðrum vörumerkjum 

á vörukortinu. Hægt væri að túlka það þannig að Lavazza væri nokkurs konar gæðakaffi á 

fínu verði. 

Mynd	  6:	  Vörukort	  af	  kaffimarkaðnum 
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Vörumerki Nýju kaffibrennslunnar koma ekki sérstaklega vel út úr greiningu á þessu 

vörukorti. Braga kaffi er það kaffi sem helst er tengt við að vera ódýrt og gamaldags. 

Kaaber kaffi og Rúbín kaffi eru staðsett á aðeins betri stað en Bragi en þó ekkert í líkingu 

við Te og Kaffi og Kaffitár. 

Ef borin eru saman verð og gæði kemur í ljós að enn og aftur njóta Te og Kaffi og 

Kaffitár sérstöðu á markaði, langflestir tengja þeirra vörumerki við gæði. Kaffitár er með 

meðaltalið 4,01 í gæðum og 3,81 í háu verði. Te og kaffi er með meðaltalið 3,99 í gæðum 

og 3,80 í háu verði. Lavazza kemur þar á eftir með minni gæðastimpil (3,19) en á sama 

tíma á lægra verði (3,21). Áhugavert er að sjá að vörumerki Ölgerðarinnar, Merrild og 

Gevalia, eru talin vera með meiri gæðastimpil (3,08 og 2,98) heldur en Rúbín kaffi (2,85) 

en á lægra verði. Meðaltal í háu verði hjá bæði Merrild og Gevalia er 2,82 en hjá Rúbín er 

það 2,87. Bragi, Kaaber og BKI eru skynjuð af þátttakendum sem kaffi af minni gæðum 

(2,65, 2,67 og 2,69) á lágu verði (2,67, 2,71 og 2,69). 

4.2.4   Mikilvægi kaffihúsa 
Í spurningu 9 í rannsókninni kom í ljós að kaffidrykkja þátttakenda könnunarinnar fer síst 

fram á kaffihúsum en rúmlega 88% þátttakenda drekka færri en 1 bolla á dag á kaffihúsum 

bæjarins. Í spurningu 5 voru þeir þátttakendur sem drekka kaffi (601) spurðir hversu oft 

þeir færu að jafnaði á kaffihús í mánuði. Niðurstöður leiddu í ljós að um 28% fara aldrei á 

kaffihús, 38% fara 1-2 sinnum í mánuði á kaffihús, 11,9% fara 3-5 sinnum, 3,2% fara 6-8 

sinnum og 2% fara 9 sinnum eða oftar. Sami hópur var spurður að því hvort þeir hefðu 

Mynd	  7:	  Kaffivörumerki	  flokkuð	  eftir	  gæðum	  og	  verði 



	  

41	  

fjölgað ferðum sínum á kaffihús undanfarin fimm ár (spurning 4). Þátttakendur voru beðnir 

um að velja tölur í samræmi við það sem best ætti við þá, frá 1 (mjög ósammála) og upp í 

5 (mjög sammála). ANOVA próf var tekið af spurningu 4 til þess að kanna hvort munur 

væri á milli aldurshópa þegar kæmi að fjölgun ferða á kaffihús undanfarin fimm ár. 

Niðurstöður sýna að meðaltal hjá öllum hópum er 2,55 en fólk á aldrinum 18-29 ára hefur 

fjölgað ferðum sínum mest á undanförnum árum en sá hópur er með meðaltalið 3,04. Sá 

hópur sem hefur fjölgað ferðum sínum minnst er fólk sem er 70 ára og eldra. Niðurstöður 

dreifigreiningar sýndu fram á marktækan mun á milli hópa (p<0,05) þegar kemur að 

fjölgun ferða á kaffihús [F(5, 595)= 3,420, p=0,005]. Samkvæmt eftiráprófi (sjá viðauka 

2) er marktækur munur á milli fólks á aldrinum 18 til 29 ára (M=3,04, SD=1,244) og 

hópanna 40 til 49 ára (M=2,44, SD=1,322), 60 til 69 ára (M=2,42, SD=1,312) og 70 ára 

og eldri (M=2,28, SD=1,256). Reiknað Eta gildi (0,027) sýndi að munurinn hefur mjög 

lítil áhrif. 

Allir þátttakendur (713), óháð því hvort þeir drekka kaffi eða ekki, voru spurðir að því 

hversu mikilvægt þeim þætti að kaffiframleiðendur á Íslandi rækju kaffihús og gerðu vörur 

sínar aðgengilegri með þeim hætti (spurning 25). Niðurstöður leiddu í ljós að fyrir 35,3% 

af þátttakendum skiptir það engu máli. Fyrir 14,6% skiptir það litlu máli og 24,8% stendur 

á sama um það. Fyrir 17,8% skiptir það nokkru máli og fyrir 7,4% skiptir það miklu máli.  

Tekið var ANOVA próf af spurningu 25 til þess að sjá hvort að munur liggi á milli 

aldurshópa (p<0,05) í mikilvægi þess að kaffiframleiðendur rækju kaffihús [F(5, 707)= 

2,257, p=0,047]. Samkvæmt eftiráprófi (sjá viðauka 2) þar sem notast var við Tukey kom 

þó í ljós að enginn marktækur munur var á milli aldurshópa. Meðaltal hjá öllum hópum 

var 2,47. Hæsta meðaltal var hjá fólki á aldrinum 30 til 39 ára eða 2,68 og lægsta meðaltal 

hjá fólki eldra en 70 ára eða 2,22.  

Út frá þessum niðurstöðum virðist mikilvægi kaffihúsa ekki vera mikið. Þátttakendur 

fara almennt ekki oft á kaffihús í hverjum mánuði og virðist það skipta litlu sem engu máli 

fyrir um helming þátttakenda að kaffiframleiðendur reki kaffihús á íslenskum markaði. 

4.2.5   Takmarkanir 
Helstu takmarkanir í þessari rannsókn voru að ekki voru allar spurningar í 

spurningalistanum nauðsynlegar til þess að kanna ímynd og komst rannsakandi að því er 

hann greindi hrágögn úr rannsókn að vísbendingar voru um aukið kæruleysi í svörun 

ýmissa þátttakenda eftir að leið á könnunina.  
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5.  Umræða og lokaorð 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna íslenska kaffimarkaðinn sem og ímynd 

helstu kaffivörumerkja í augum neytenda á markaði. Stiklað var á stóru í greiningu á 

markaðnum og notast var við AC Nielsen tölur til að fá betri sýn á smásölumarkaðinn. Að 

því loknu var gerð markaðsrannsókn þar sem leitast var við að svara tveimur 

rannsóknarspurningum: 

Hver er ímynd helstu kaffivörumerkja á Íslandi? 

Hvernig standa kaffivörumerki Nýju kaffibrennslunnar að vígi í samanburði við 

önnur kaffivörumerki á íslenskum markaði? 

Alls tóku 713 manns þátt í rannsókninni og af þeim drekkur 601 kaffi. Niðurstöður 

leiddu ýmislegt áhugavert í ljós. Þrátt fyrir takmarkanir, gefa niðurstöður rannsóknarinnar 

ágæta mynd af því hver ímynd valdra kaffivörumerkja er í augum neytenda á íslenskum 

markaði sem og hvernig ákveðin kaffivörumerki standa að vígi hvert gagnvart öðru. 

Ímyndarlegir þættir voru skoðaðir óháð kaffivörumerkjum og í ljós kom að bragð og gæði 

skipta þátttakendur rannsóknarinnar mestu máli. Verðið skiptir einnig töluverðu máli en 

atriði eins og hvort framleiðslan sé íslensk, umbúðir kaffisins og hvort þær séu 

endurvinnanlegar virðist skipta minna máli. 

Þegar skoðað er hvernig Kaffitár kom út úr rannsókninni má sjá að flestir þátttakendur 

tengja vörumerki þeirra við gæði, traust og samfélagslega ábyrgð. Þetta helst þó einnig í 

hendur við það að þátttakendum finnst kaffið frá Kaffitár vera dýrt. Markaðshlutdeild 

Kaffitárs reiknaðist meiri í könnuninni en Nielsen tölur gefa til kynna og virðist sem Te og 

Kaffi sé helsti samkeppnisaðili Kaffitárs. Út frá niðurstöðum má því ætla að neytendur telji 

Kaffitár framleiða hágæða kaffi og selji það á háu verði. 

Te og Kaffi kemur mjög svipað út úr rannsókninni og Kaffitár. Þátttakendur 

könnunarinnar tengja vörur Te og Kaffis einkum við mikil gæði og aðlaðandi umbúðir, en 

aftur helst þetta í hendur við hátt verð. Markaðshlutdeild Te og Kaffis mældist minni í 

könnuninni heldur en Nielsen tölur gefa til kynna. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar 

virðist sem svo að Kaffitár sé helsti samkeppnisaðili Te og Kaffis. Te og Kaffi kemur 

einnig út úr rannsókninni sem hágæða kaffi sem selt er á háu verði.  

Vörumerkjavitund mældist mest fyrir samanlögð vörumerki Ölgerðarinnar (Merrild, 

Gevalia og Lavazza) í könnuninni og þau mældust að sama skapi með mestu 

vörumerkjatryggðina. Þátttakendur tengdu Merrild og Gevalia ekki mikið við flesta 

ímyndarlegu eiginleikana. Vörumerkin eru talin verið ódýr og hvorki þekkt fyrir mikil 
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gæði né aðlaðandi umbúðir. Þó eru þau mjög vinsæl meðal þátttakenda og með söluhæstu 

vörumerkjum á markaðnum samkvæmt Nielsen tölum. Lavazza hefur ákveðna sérstöðu á 

markaðnum út frá rannsókninni en það er staðsett langt frá öllum öðrum vörumerkjum á 

vörukortinu. Túlka má svo að Lavazza sé með tiltölulega háan gæðastuðul en á lægra verði 

en til dæmis Kaffitár og Te og Kaffi. Markaðshlutdeild Ölgerðarinnar mældist mun minni 

í rannsókninni en samkvæmt Nielsen tölum en það skýrist að mestu af því að þau 

kaffivörumerki Ölgerðarinnar sem seld eru í púðum og hylkjum og instant kaffi eru ekki 

inn í reiknaðri markaðshlutdeild í rannsókninni.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru kynntar fyrir stjórnendum Ó. Johnson og Kaaber og 

komu þær þeim ekki mikið á óvart. Gert var ráð fyrir að vörumerki NK myndu skora lágt 

í ímyndartengdu spurningunum. Markaðshlutdeild vörumerkja NK á smásölumarkaðnum 

er sem stendur í 7,2% í heildartekjum og í 9,1% af seldum einingum á þessum markaði. 

Svipaðar tölur fengust þegar reiknuð var markaðshlutdeild út frá rannsókn. Ljóst er að 

fyrirtækið á langt í land með að nálgast Te og Kaffi sem er næst á undan því hvað varðar 

hlutdeild á markaði. Þegar kemur að ímynd vörumerkja NK þá er ljóst að þeirra vörumerki 

skora ekki hátt í samanburði við önnur vörumerki. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar eru 

kaffivörumerki NK heilt yfir skynjuð sem gamaldags, kaffið er talið ódýrt og vörumerkin 

eru ekki tengd við mikil gæði. Einnig má sjá úr niðurstöðum rannsóknar að það er helst 

fólk í eldri kantinum sem drekkur kaffi frá NK. 

Eins og áður kom fram komu niðurstöður rannsóknar stjórnendum NK og ÓJ&K ekki 

mikið á óvart. Ýmsar hugmyndir og tillögur hafa verið viðraðar innan fyrirtækisins um það 

hvort og þá hvernig megi endurbæta stöðu vörumerkja NK á markaði og á sama tíma auka 

sölu og markaðshlutdeild. Stjórnendur ÓJ&K hafa undanfarna mánuði hallast að því að 

sameina öll kaffivörumerki sín (að undanskildum sérvörumerkjum) undir einu og sama 

vörumerkinu og kalla það KAABER kaffi. Stjórnendur ÓJ&K hafa alla tíð lagt áherslu á 

að kaupa inn gott hrákaffi og framleiða þannig gæðakaffi en svo virðist sem almenningur 

meti það ekki þannig eða viti ekki af því. Það sem hefur komið í veg fyrir velgengni NK 

er hvernig neytendur skynja vörumerki fyrirtækisins og hvað ímynd þeirra er stórlega 

ábótavant. Með nýju vörumerki – sem reyndar byggir á elsta vörumerki NK –  er vonin sú 

að neytendur úr öllum aldurshópum átti sig á því að þarna er á ferðinni gæðakaffi og að 

neytendum af yngri kynslóðinni muni fjölga. Markmið stjórnenda ÓJ&K er að staðfæra 

nýtt vörumerki sitt á svipaðan stað og Kaffitár og Te og Kaffi en þó á aðeins lægra verði 

eins og sjá má á mynd 8. 
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Á þessum stað telja þeir sig geta náð samkeppnisforskoti með því að bjóða gæðakaffi á 

góðu verði. Einnig gefst ÓJ&K tækifæri til að skilgreina markhóp sinn betur með nýju 

vörumerki. Umfram allt þá hafa niðurstöður í þessari ritgerð gefið skýra mynd af stöðunni 

á kaffimarkaðnum í dag og hver ímynd helstu kaffivörumerkja sé. Rannsakandi telur 

augljóst að ýmis tækifæri til úrbóta séu til staðar hjá Nýju kaffibrennslunni og að 

stjórnendur Ó. Johnson & Kaaber ættu ekki að hika við að fara í nauðsynlegar breytingar 

og átak til að bæta markaðsstöðu sína og ímynd. 

 
 
 

Mynd	  8:	  Kaffivörumerki	  flokkuð	  eftir	  verði	  og	  gæðum,	  áætlun 
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Viðauki  

Viðauki 1:  
Spurningalisti 
 
Þessi könnun er hluti af rannsókn fyrir BS-ritgerð í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. 
Verið er að kanna ímynd ýmissa kaffitegunda í hugum neytenda. Einungis er verið að 
fjalla um malað kaffi og baunir sem fólk kaupir í búðum en ekki kaffi í púðum og 
hylkjum (pouch and patch), eða instant-kaffi. Spurningarnar eru 28 talsins og tekur um 
12 mínútur að svara könnuninni en skemur fyrir þá sem ekki drekka kaffi. Tekið skal 
fram að hún er nafnlaus og því ekki hægt að rekja svör þátttakenda. Könnunin er unnin í 
samstarfi við fyrirtækið Tölvísi ehf. Með fyrirfram þökk. 
 
1.   Þegar þú hugsar um kaffi, hvaða vörumerki kemur fyrst upp í hugann?  

Svarkassi 

2.   Hvaða önnur kaffivörumerki en það sem kemur fyrst upp í hugann, getur þú 
nefnt? (nefna má að hámarki 5). 

Svarkassi 

3.   Hversu mikið kaffi drekkur þú á dag? 
•   Minna en einn bolla á dag 
•   1-3 bolla á dag 
•   4-6 bolla á dag 
•   7 bolla eða fleiri 
•   Drekk kaffi sjaldnar en daglega 
•   Drekk ekki kaffi  

 
4.   Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Ég hef fjölgað 

ferðum mínum á kaffihús undanfarin 5 ár. 
•   Mjög ósammála 
•   Ósammála 
•   Hvorki né 
•   Sammála 
•   Mjög sammála 

 
5.   Hversu oft ferðu að jafnaði á kaffihús í mánuði? 

•   Aldrei 
•   1 – 2 sinnum 
•   3 – 5 sinnum 
•   6 – 8 sinnum 
•   9 sinnum eða oftar 
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6.   Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Í dag kaupi ég 
frekar baunir heldur en malað kaffi og mala sjálf(ur) heima, sem ég gerði ekki 
fyrir 5 árum. 
•   Mjög ósammála 
•   Ósammála 
•   Hvorki né 
•   Sammála 
•   Mjög sammála 

 
7.   Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Ég kaupi ódýrara 

kaffi nú en fyrir 5 árum. 
•   Mjög ósammála 
•   Ósammála 
•   Hvorki né 
•   Sammála 
•   Mjög sammála 

 
8.   Að jafnaði, hvaða skipting á daglegri kaffidrykkju milli heimilis, 

vinnustaðar/skóla og kaffihúsa átti best við um þitt neyslumynstur fyrir 5 árum? 
Hér er spurt um fjölda kaffibolla.  

     fjöldi bolla: 

•   Heimili     0-1-2-3-4-5 
•   Vinnustaður/skóli    0-1-2-3-4-5 
•   Kaffihús/veitingastaður  0-1-2-3-4-5 
•   Annars staðar    0-1-2-3-4-5 

 
9.   Að jafnaði, hvaða skipting á daglegri kaffidrykkju milli heimilis, 

vinnustaðar/skóla og kaffihúsa á best við um þitt neyslumynstur í dag? Hér er 
spurt um fjölda kaffibolla. 

     fjöldi bolla: 

•   Heimili     0-1-2-3-4-5 
•   Vinnustaður/skóli    0-1-2-3-4-5 
•   Kaffihús/veitingastaður  0-1-2-3-4-5 
•   Annars staðar    0-1-2-3-4-5 

 
10.  Á hvaða kaffihús ferð þú helst? 

Svarkassi 

11.  Hvaða kaffitegund kaupir þú vanalega til heimilsins?  
•   Kaffitár 
•   Rúbín kaffi 
•   Merrild 
•   Gevalia 
•   Braga kaffi 
•   Diletto kaffi 
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•   Te og kaffi 
•   Íslandskaffi 
•   Lavazza 
•   BKI kaffi 
•   Bónus kaffi 
•   Kaaber kaffi 
•   Púða eða hylki (Senseo, Nespresso, Dolce Gusto eða annað) 
•   Instant kaffi (Nestlé, Nescafé eða annað) 
•   Annað kaffi 
•   Drekk ekki kaffi heima hjá mér 
•   Veit ekki / man ekki 

 
12.  Þegar þú kaupir ekki það kaffi sem þú kaupir vanalega, hvaða kaffitegund 

verður þá fyrir valinu? 
•   Kaffitár 
•   Rúbín kaffi 
•   Merrild 
•   Gevalia 
•   Braga kaffi 
•   Diletto kaffi 
•   Te og kaffi 
•   Íslandskaffi 
•   Lavazza 
•   BKI kaffi 
•   Bónus kaffi 
•   Kaaber kaffi 
•   Púða eða hylki (Senseo, Nespresso, Dolce Gusto eða annað) 
•   Instant kaffi (Nestlé, Nescafé eða annað) 
•   Kaupi nánast aldrei aðra tegund 
•   Veit ekki / man ekki 

 
13.  Hversu miklu eða litlu máli skipta eftirfarandi atriði þig þegar þú kaupir kaffi? 

(1 = skiptir mig engu/mjög litlu máli, 5= skiptir mig mjög miklu máli). 
    1 2 3 4 5        

•   Umbúðirnar  o o o o o   
•   Verðið  o o o o o   
•   Bragðið   o o o o o   
•   Gæðin   o o o o o   
•   Umbúðir séu  

 enduvinnanlegar   o o o o o   
•   Framleitt á Íslandi o o o o o   

 
14.  Hvernig kaffi kaupir þú oftast? (merktu við allt sem að við á). 

•   Espresso 
•   Meðalristað 
•   Ljósristað 
•   Dökkristað 
•   Kaffiblöndur 
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•   Kaffi frá einu upprunalandi (single origin)  
•   Sterkt 
•   Milt 
•   Veit ekki  

 
15.  Hvernig hellir þú oftast upp á kaffi heima hjá þér? 

•   Púðavél 
•   Hylki 
•   Sjálvirk uppáhellingarvél 
•   Espressóvél 
•   Baunavél 
•   Hella upp á handvirkt (gamli mátinn) 
•   Mokkakanna (Espresso á hellu) 
•   Annað (svardálkur) 
 

16.  Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Ég nýti mér oft 
leiðbeiningar framleiðenda á umbúðum. 
•   Mjög ósammála 
•   Ósammála 
•   Hvorki né 
•   Sammála 
•   Mjög sammála 

 
17.  Hver finnst þér vera heppileg stærð á kaffipökkum til að taka með heim? 

•   250 gr 
•   300 gr 
•   350 gr 
•   400 gr 
•   450 gr 
•   500 gr 
•   Veit ekki / vil ekki svara 

 
Í þessum hluta er ekki gert ráð fyrir að þátttakandi hafi fulla þekkingu á öllum 
eftirfarandi eiginleikum allra kaffivörumerkjanna. Þátttakandi er vinsamlegast beðinn um 
að taka afstöðu til þeirra eftir bestu þekkingu. 
 
18.  Hversu vel eða illa á eftirfarandi eiginleiki við þessi kaffivörumerki? (1 = á mjög 

illa við, 5 = á mjög vel við). 

Traust  
    1 2 3 4 5        

•   Kaffitár  o o o o o   
•   Rúbín    o o o o o    
•   Merrild   o o o o o   
•   Gevalia  o o o o o   
•   Braga    o o o o o   
•   Kaaber   o o o o o   
•   Te og kaffi   o o o o o   



	  

53	  

•   BKI   o o o o o   
•   Lazvazza  o o o o o   

 
19.  Hversu vel eða illa á eftirfarandi eiginleiki við þessi kaffivörumerki? (1 = á mjög 

illa við, 5 = á mjög vel við). 
 

Dýrt 
    1 2 3 4 5        

•   Kaffitár  o o o o o   
•   Rúbín    o o o o o    
•   Merrild   o o o o o   
•   Gevalia  o o o o o   
•   Braga    o o o o o   
•   Kaaber   o o o o o   
•   Te og kaffi   o o o o o   
•   BKI   o o o o o   
•   Lazvazza  o o o o o   

 
20.  Hversu vel eða illa á eftirfarandi eiginleiki við þessi kaffivörumerki? (1 = á mjög 

illa við, 5 = á mjög vel við). 

Gæði 

    1 2 3 4 5        
•   Kaffitár  o o o o o   
•   Rúbín    o o o o o    
•   Merrild   o o o o o   
•   Gevalia  o o o o o   
•   Braga    o o o o o   
•   Kaaber   o o o o o   
•   Te og kaffi   o o o o o  
•   BKI   o o o o o   
•   Lazvazza  o o o o o   

 
21.  Hversu vel eða illa á eftirfarandi eiginleiki við þessi kaffivörumerki? (1 = á mjög 

illa við, 5 = á mjög vel við). 

Aðlaðandi umbúðir 

    1 2 3 4 5        
•   Kaffitár  o o o o o   
•   Rúbín    o o o o o    
•   Merrild   o o o o o   
•   Gevalia  o o o o o   
•   Braga    o o o o o   
•   Kaaber   o o o o o   
•   Te og kaffi   o o o o o   
•   BKI   o o o o o  
•   Lazvazza  o o o o o   
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22.  Hversu vel eða illa á eftirfarandi eiginleiki við þessi kaffivörumerki? (1 = á mjög 
illa við, 5 = á mjög vel við). 

 
Gamaldags 

    1 2 3 4 5        
•   Kaffitár  o o o o o   
•   Rúbín    o o o o o    
•   Merrild   o o o o o   
•   Gevalia  o o o o o   
•   Braga    o o o o o   
•   Kaaber   o o o o o   
•   Te og kaffi   o o o o o   
•   BKI   o o o o o   
•   Lazvazza  o o o o o   

 
23.  Hversu vel eða illa á eftirfarandi eiginleiki við þessi kaffivörumerki? (1 = á mjög 

illa við, 5 = á mjög vel við). 

Ódýrt 
    1 2 3 4 5        
•   Kaffitár  o o o o o   
•   Rúbín    o o o o o    
•   Merrild   o o o o o   
•   Gevalia  o o o o o   
•   Braga    o o o o o   
•   Kaaber   o o o o o   
•   Te og kaffi   o o o o o   
•   BKI   o o o o o   
•   Lazvazza  o o o o o 

 
24.  Hversu vel eða illa á eftirfarandi eiginleiki við þessi kaffivörumerki? (1 = á mjög 

illa við, 5 = á mjög vel við). 
 

Samfélagsleg ábyrgð 
    1 2 3 4 5        
•   Kaffitár  o o o o o   
•   Rúbín    o o o o o    
•   Merrild   o o o o o   
•   Gevalia  o o o o o   
•   Braga    o o o o o   
•   Kaaber   o o o o o   
•   Te og kaffi   o o o o o   
•   BKI   o o o o o   
•   Lazvazza  o o o o o   

 
 
 
25.  Finnst þér skipta máli að kaffiframleiðandi reki kaffihús og geri vörur sínar 

aðgengilegri með þeim hætti? 
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•   Skiptir engu máli 
•   Skiptir litlu máli 
•   Hvorki né 
•   Skiptir nokkru máli 
•   Skiptir miklu máli 

 
Að lokum viljum við spyrja þig nokkurra grunnupplýsinga til að gera úrvinnslu þessarar 
könnunar meira upplýsandi. 
 
26.  Aldur: 

•   18-29 ára 
•   30-39 ára 
•   40-49 ára 
•   50-59 ára 
•   60-69 ára 
•   70+ ára  

 
27.  Búseta: 

•   Höfuðborgarsvæðið (Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavogur, Garðabær, 
Hafnafjörður, Kjalarnes, Kjósarhreppur) 

•   Suðurnes 
•   Vesturland 
•   Vestfirðir 
•   Norðurland vestra 
•   Norðurland eystra 
•   Austurland 
•   Suðurland / Vestmannaeyjar 

 
28.  Hverjar eru tekjur þínar, fyrir skatt (á mánuði)? 

•   0-249.000 kr. 
•   250.000 til 499.000 kr. 
•   500.000 til 799.000 kr. 
•   800.000 til 1.000.000 kr.  
•   Meira en 1.000.000 kr. 
•   Kýs að svara ekki



	  

56	  

Viðauki 2: 
SPSS prófanir 
 
Eftirápróf – spurning 13: 
 

 
 
 
Eftirápróf - spurning 4:     Eftirápróf – spurning 25: 
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Kí-kvaðrat próf 
 
Spurning 1 og 11: 

 
 
Spurning 11 og 26: 
 

 
 
Spurning 11 og 12: 

 
 


