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Útdráttur 

Rannsóknir á neytendahegðun hafa sýnt fram á að vörumerki geta verið mikilvæg fyrir 

neytendur bæði vegna hagnýtra eiginleika þeirra og vegna hins táknræna gildis sem þau 

hafa. Vörumerki geta virkað eins og framlengingar af neytendum, verið notuð til að 

fullnægja sálfræðilegum þörfum þeirra eins og til dæmis að byggja upp sjálfið eða 

styrkja sjálfsmyndina, bæta ímynd þeirra, aðgreina þá frá öðrum, til að tjá sig og til að 

skilgreina sig. Á sama tíma geta vörumerki gert neytendum kleift að tilheyra hópi. 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna forspárgildi og samband félagslegra 

þátta, sjálfstjáningarvörumerkja, vörumerkjaættbálka, vörumerkjatryggðar og jákvæðs 

umtals. Auk þess var markmiðið að kanna hvort að tengsl væru á milli aldurs og þessara 

þátta og hvort að munur væri á milli þjóðerna þegar að kom að þáttunum. Notast var 

við megindlega rannsóknaraðferð til að ná þeim markmiðum sem sett voru fram. 

Mælitæki rannsóknarinnar var byggt á mælitækjum fyrri rannsókna en alls tóku 527 

manns þátt í könnuninni af samtals 44 mismunandi þjóðernum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að félagslegir þættir geta haft áhrif á að hve miklu 

leyti neytendur sýna ættbálkahegðun og nota vörumerki til sjálfstjáningar. Auk þess 

sýna niðurstöður að fyrirtæki ættu að geta notið ávinnings í formi vörumerkjatryggðar 

og jákvæðs umtals með því að stuðla að vörumerkjaættbálkum og höfða til bæði innra 

sjálfs neytenda og félagslegs sjálfs þeirra, með sjálfstjáningarvörumerkjum. 

Vörumerkjatryggð og jákvætt umtal getur skipt sköpum fyrir velgengni vörumerkja en 

með því að hagnýta niðurstöður rannsóknarinnar geta fyrirtæki bæði minnkað kostnað 

og aukið arðsemi. Niðurstöður sýna einnig að fylgni er á milli aldurs og þáttanna 

félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður, næmni fyrir mannlegum áhrifum og 

ættbálkahegðun. Vörumerkjastjórar þurfa að hafa í huga að menningarlegir þættir geta 

haft áhrif á næmni neytenda fyrir mannlegum áhrifum, að hve miklu leyti neytendur 

nota vörumerki til sjálfstjáningar, að hve miklu leyti þeir sýna ættbálkahegðun og að hve 

miklu leyti þeir skapa jákvætt umtal. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þar með 

mikilvægar fyrir vörumerkjastjóra auk þess að vera mikilvægt framlag til fræðanna um 

stjórnun sjálfstjáningarvörumerkja og vörumerkjaættbálka. 



6 

Efnisyfirlit 

Myndaskrá ....................................................................................................................... 7 

Töfluskrá .......................................................................................................................... 7 

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

2 Hlutverk vörumerkja fyrir sjálfið .............................................................................. 15 

2.1 Sjálfstjáningarvörumerki ................................................................................... 19 

3 Vörumerkjaættbálkar............................................................................................... 21 

3.1 Vörumerkjaættbálkar á netinu ......................................................................... 28 

4 Félagsleg áhrif .......................................................................................................... 31 

4.1 Næmni fyrir mannlegum áhrifum ..................................................................... 31 

4.2 Félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður ............................................ 33 

5 Vörumerkjatryggð .................................................................................................... 37 

6 Umtal ........................................................................................................................ 42 

7 Aðferðafræði ............................................................................................................ 47 

7.1 Þátttakendur ..................................................................................................... 47 

7.2 Mælitæki ........................................................................................................... 48 

7.3 Framkvæmd ...................................................................................................... 52 

8 Niðurstöður .............................................................................................................. 53 

8.1 Þáttagreining ..................................................................................................... 55 

8.2 Forspárgildi þátta rannsóknarlíkansins ............................................................. 57 

8.3 Tengsl og munur ............................................................................................... 62 

8.3.1 Tengsl þegar kemur að aldri.................................................................. 62 

8.3.2 Munur á milli þjóðerna ......................................................................... 63 

9 Umræða ................................................................................................................... 65 

9.1 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum ............................................... 72 

Heimildaskrá .................................................................................................................. 74 

Viðauki A - Spurningalisti .............................................................................................. 89 

 



7 

Myndaskrá 

Mynd 1: Hlutverk meðlima ættbálks. ............................................................................... 22 

Mynd 2: Rannsóknarlíkan með tilgátunum 10. ................................................................ 46 

Mynd 3: Rannsóknarlíkanið með skýringarmætti á milli breyta. ..................................... 61 

Töfluskrá 

Tafla 1: Bakgrunnur þátttakenda. ..................................................................................... 47 

Tafla 2: Undirkvarðinn notkun á sjálfstjáningarvörumerki............................................... 49 

Tafla 3: Undirkvarðinn ættbálkahegðun........................................................................... 49 

Tafla 4: Undirkvarðinn vörumerkjatryggð. ....................................................................... 50 

Tafla 5: Undirkvarðinn jákvætt umtal. .............................................................................. 50 

Tafla 6: Undirkvarðinn næmni fyrir mannlegum áhrifum. ............................................... 51 

Tafla 7: Undirkvarðinn félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður. ...................... 51 

Tafla 8: Lýsandi tölfræði - Atriði allra undirkvarða. .......................................................... 54 

Tafla 9: Niðurstöður þáttagreiningar. ............................................................................... 56 

Tafla 10: Cronbach's Alpha stuðlar fyrir þættina sex. ...................................................... 57 

Tafla 11: Lýsandi tölfræði fyrir þættina sex í rannsóknarlíkaninu. ................................... 62 

Tafla 12: Tengsl aldurs og þátta í rannsóknarlíkani. ......................................................... 63 

Tafla 13: Munur á milli þjóðerna þegar kemur að þáttum rannsóknarlíkansins.............. 63 

Tafla 14: Lýsandi tölfræði - Munur á milli þjóðerna. ........................................................ 64 

 

 

file:///C:/Users/Notandi/Documents/Háskóli%20Íslands%20Master/MS%20ritgerð/Til%20að%20skila%20inn%20MS%20ritgerð/MS_ritgerd_Ninna.doc%23_Toc500829741
file:///C:/Users/Notandi/Documents/Háskóli%20Íslands%20Master/MS%20ritgerð/Til%20að%20skila%20inn%20MS%20ritgerð/MS_ritgerd_Ninna.doc%23_Toc500829742
file:///C:/Users/Notandi/Documents/Háskóli%20Íslands%20Master/MS%20ritgerð/Til%20að%20skila%20inn%20MS%20ritgerð/MS_ritgerd_Ninna.doc%23_Toc500829743


8 

1  Inngangur 

Í hinu iðnvædda nútímasamfélagi fyrirfinnst aragrúi af hinum ýmsu vörum og 

vörumerkjum sem neytendur eru umkringdir af og nota nánast í hverju augnabliki á degi 

hverjum. Stór hluti af tíma fólks fer í það að reyna að eignast vörur og að vinna fyrir 

þeim, daglegar umræður fólks snúast jafnvel að miklu leyti um vörur. Þar sem hlutir 

virðast vera mikilvægur partur af lífi fólks er áhugavert og jafnvel gagnlegt fyrir 

stjórnendur fyrirtækja að vita hvaða merkingu þeir geta haft fyrir neytendur og afhverju 

þeir eru svona mikils metnir (Richins, 1994). Með því að búa yfir slíkri þekkingu þá geta 

stjórnendur öðlast betri skilning á neytendahegðun sem gerir þeim kleift að taka betri 

ákvarðanir í markaðsaðgerðum sínum og annarri starfsemi fyrirtækisins (Grubb og 

Hupp, 1968).  

Ef aðgerðir fyrirtækisins eru miðaðar að markhópum þess þá eru meiri líkur á að 

viðskiptavinir verði ánægðir og þar af leiðandi tryggir (Macintosh, 2007). Það að eiga 

trygga viðskiptavini getur síðan leitt til aukinnar arðsemi fyrirtækja (Bowen og Chen, 

2001; Hallowell, 1996). Þessi aukni hagnaður sem fylgir því að eiga trygga viðskiptavini 

getur orðið til vegna minni markaðskostnaðar, aukinnar sölu og minni 

rekstrarkostnaðar. Þar að auki geta tryggir viðskiptavinir hjálpað til við að koma 

fyrirtækinu og vörum þess á framfæri (Reichheld og Sasser, 1990). Eins og kemur fram í 

bók Raman frá 1999 þá geta tryggir viðskiptavinir skapað jákvætt umtal (word-of-

mouth), virkað sem ráðgjafar fyrir aðra neytendur og þjónað þeim tilgangi að vera 

upplýsingamiðill fyrir hugsanlega viðskiptavini (Bowen og Chen, 2001). 

Á hverjum degi standa neytendur frammi fyrir þeirri áskorun að velja á milli vara og 

taka ákvarðanir um kaup. Á meðan reyna rannsakendur neytendahegðunar að skilja 

afhverju neytendur taka slíkar ákvarðanir (Schembri, Merrilees og Kristiansen, 2010). 

Niðurstöður þess konar rannsókna hafa sýnt fram á að vörumerki geta virkað eins og 

framlengingar af neytandanum sjálfum (Belk, 1988, 2013; Fournier, 1998; Papista og 

Dimitriadis, 2012) og að neytendur kaupi vörumerki meðal annars til þess að fullnægja 

sálfræðilegum þörfum sínum eins og til dæmis að byggja upp sjálfið eða styrkja 

sjálfsmyndina (Ball og Tasaki, 1992; Belk, 1988, 2013; Cătălin og Andreea, 2014; Sirgy, 
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1982), bæta ímynd sína (Bearden, Netemeyer og Teel, 1989), aðgreina sig frá öðrum 

(Escalas og Bettman, 2005; Sirgy, 1982), til að tjá sig og til að skilgreina sig (Belk, 1988; 

Berger og Heath, 2007; Chernev, Hamilton og Gal, 2011; Fournier 1998; Park, Jaworski 

og MacInnis, 1986). Á sama tíma geta vörumerki gert neytendum kleift að tilheyra hópi 

(Escalas og Bettman, 2003, 2005; Veloutsou og Moutinho, 2009) og geta þau einnig 

verið notuð til að endurspegla sambönd neytandans við aðra (Kleine, Kleine og Allen, 

1995). Val og notkun neytenda á ákveðnum vörumerkjum getur þar með tengt 

neytendur saman vegna þess táknræna gildis sem þau hafa (Cova, 1997). Slík vörumerki 

eru einu nafni kölluð sjálfstjáningarvörumerki (self-expressive brands) (Carroll og Ahuvia, 

2006). Vörumerki sem neytendur nota opinberlega eru talin vera sérstaklega góð til 

sjálfstjáningar þar sem þau eru sýnileg útávið og fólk getur myndað sér skoðanir um 

neytandann byggðar á útliti hans og þeim vörumerkjum sem þeir sjá hann nota (Evans, 

1989; Ismail og Spinelli, 2012). Tískuvörumerki eru ágæt dæmi um slík vörumerki 

(Giovannini, Xu og Thomas, 2015). 

Sjálfstjáningarvörumerki eru einskonar samskiptamiðlar sem neytendur nota til að 

koma upplýsingum á framfæri. Þau geta þó verið skynjuð á mismunandi hátt eftir 

hverjum og einum neytanda (Cătălin og Andreea, 2014). Val á vörumerkjum getur gefið 

til kynna ákveðnar upplýsingar um neytandann sjálfan sem hann vill að aðrir viti, fer 

valið þess vegna líka eftir smekk annarra (Bearden o.fl., 1989; Clark og Goldsmith, 2005). 

Einnig geta neytendur forðast að nota vörumerki sem að óæskilegir hópar nota, það er 

hópar sem að þeir vilja ekki tilheyra (Berger og Heath, 2007). Viðhorf og mat neytenda á 

vörumerkjum er þar af leiðandi ekki aðeins mótað út frá hagnýtum eiginleikum 

vörumerkjanna heldur einnig út frá táknrænum eiginleikum þeirra, sem rannsóknir á 

neytendahegðun hafa í auknum mæli sýnt fram á (Chernev o.fl., 2011; Fournier, 1998; 

Gardner og Levy, 1955; Grubb og Grathwohl, 1967; Leigh og Gabel, 1992; Levy, 1959; 

Park o.fl., 1986; Schembri o.fl., 2010; Sirgy 1982; Veloutsou og Moutinho, 2009). 

Þörf mannsins til að tjá sig er í raun afleiðing samskipta hans við aðra meðlimi 

samfélagsins (Cătălin og Andreea, 2014; Fournier, 1998) en neytendur geta til dæmis 

ákveðið að taka þátt í vörumerkjasamfélögum (brand communities) eða 

vörumerkjaættbálkum (brand tribes) til að sýna og deila tilfinningum sínum og áhuga á 

vörumerkjum (Veloutsou og Moutinho, 2009). Fræðimenn hafa ekki verið sammála um 
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hvernig eigi að skilgreina hugtökin tvö, vörumerkjasamfélag og vörumerkjaættbálkur og 

eru skilgreiningar breytilegar. Sumir vilja skilgreina hugtökin eins og þau séu eitt og hið 

sama (Cova og Pace, 2006). Cova og White (2010) nota þessi hugtök hinsvegar í sömu 

setningu til að lýsa sambandi neytenda við vörumerki. Þessar lýsingar benda til þess að 

vörumerkjasamfélög og vörumerkjaættbálkar séu ekki fræðilega ólík fyrirbæri. Það er 

hinsvegar til fjöldi rannsókna sem benda til þess að eiginleikar og víddir 

vörumerkjasamfélaga (McAlexander, Schouten og Koenig, 2002; Schau, Muñiz og 

Arnould, 2009) og vörumerkjaættbálka (Goulding, Shankar og Canniford, 2013; 

Veloutsou og Moutinho, 2009) séu ólíkar.  

Í þessari rannsókn verður gert ráð fyrir því að vörumerkjasamfélög og 

vörumerkjaættbálkar séu ólík fyrirbæri. Vörumerkjasamfélag er skilgreint af Muñiz og 

O’Guinn (2001) sem „sérhæft samfélag sem er án landamæra og er byggt á ákveðnum 

félagslegum tengslum á milli aðdáenda vörumerkis“ (bls. 412). Allir aðdáendur ákveðins 

vörumerkis sem að eru í sambandi við aðra aðdáendur sama vörumerkis geta verið 

meðlimir vörumerkjasamfélags (Veloutsou og Moutinho, 2009). Vörumerkið er þar með 

í brennidepli þessa félagslega sambands á milli aðdáendanna. Það að aðdáendurnir noti 

sama vörumerki tengir þá saman og greinir þá frá öðrum sem ekki nota sama vörumerki 

(Goulding o.fl., 2013; Muñiz og O’Guinn, 2001; Schau o.fl., 2009).  

Vörumerkjaættbálkur, samkvæmt skilgreiningu Cova og Cova (2002) er hópur af 

ólíkum einstaklingum hvað varðar til dæmis kyn, aldur og tekjur en þrátt fyrir að vera 

ólíkir þá eru þeir tengdir vegna sameiginlegrar ástríðu eða tilfinninga. Meðlimir ættbálks 

eru því ekki venjulegir neytendur (markaðshluti) sem hafa svipuð einkenni og eru 

ótengdir hvor öðrum, heldur eru meðlimir ættbálksins talsmenn hópsins jafnt sem 

stuðningsmenn hans. Ættbálkur hefur einnig verið skilgreindur sem hópur af 

einstaklingum sem hafa áhuga á sömu vöru eða vörumerki og út frá þeim áhuga byggja 

þeir upp sérstakt samfélag sem hefur sínar eigin goðsagnir, gildi, siði, orðaforða og 

stigveldi (Cova og Pace, 2006). Ættbálkur er dæmi um neyslusamfélag þar sem einstaka 

vörumerki eru ekki beint í brennidepli heldur skipta tengsl meðlimanna meira máli, 

sameiginleg reynsla þeirra og tilfinningar. Það sem auðveldar meðlimum ættbálks að 

tengjast hvor öðrum er notkun þeirra á vörumerkjum, vörum og þjónustu. Vörumerki 

geta því auðveldað neytendum að taka þátt í sameiginlegum félagslegum athöfnum og 
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hjálpað þeim að mynda tengsl. Vörumerkjaættbálkar eru þess vegna frábrugðnir 

vörumerkjasamfélögum að því leyti að tengsl neytendanna innan hópsins skipta meira 

máli heldur en vörumerkið eða þess sem verið er að neyta (Cova, 1997). Samkvæmt 

Cova og Cova (2002) er ættbálkur ekki vörumerkjasamfélag sem slíkt (Muñiz og O’Guinn, 

2001) heldur er ættbálkur samfélag sem er stutt af vörumerki. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að slíkir hópar neytenda geti aukið líkur á vörumerkjatryggð (brand loyalty) 

vegna þess að það verða til ákveðnar hindranir til að yfirgefa hópinn (Goulding o.fl., 

2013; Veloutsou og Moutinho, 2009). 

Til þess að öðlast betri skilning á vörumerkjaættbálkum og 

sjálfstjáningarvörumerkjum þarf að hafa í huga það sem getur haft áhrif á neytendur og 

val þeirra. Til að mynda getur næmni fyrir mannlegum áhrifum (susceptibility to 

interpersonal influence SUSCEP) í hinu daglega lífi og félagsleg áhrif á netinu í gegnum 

samskiptasíður (online social network influence SNI) haft áhrif á neytendur (Ruane og 

Wallace, 2015). Næmni neytenda fyrir mannlegum áhrifum er þörf sem að einstaklingur 

getur fundið frá öðru fólki um að vilja bæta ímynd sína með því að nota ákveðnar vörur 

eða vörumerki, vilja haga kaupum sínum á ákveðinn hátt til að mæta væntingum 

annarra og vilja læra um vörur eða þjónustu með því að horfa á hegðun annarra og fá 

upplýsingar frá þeim. Þegar talað er um næmni fyrir mannlegum áhrifum er átt við 

hvernig aðrir geta haft áhrif á hegðun einstaklings (Bearden o.fl., 1989).  

Með því að nota sjálfstjáningarvörumerki geta neytendur uppskorið félagslegan 

ávinning sem lýsir sér í því að neytandinn kemur vel fyrir hjá öðrum bæði í hinu daglega 

lífi og á netinu (Belk, 2013; Kinley, Josiam og Lockett, 2010; Orth og Kahle, 2008; Wilcox 

og Stephen, 2013). Með auknum vinsældum samskiptasíða á netinu (social networking 

sites SNS) eins og Facebook og Twitter getur fólk auðveldlega haft áhrif á hvort annað og 

haft samskipti í gegnum netið. Þessar auknu vinsældir hafa gert neytandanum kleift að 

framlengja sjálfið enn frekar í hinum stafræna heimi (Belk, 2013; Chernev o.fl., 2011). 

Í rannsókn Ruane og Wallace (2015) var sett fram rannsóknarlíkan þar sem skoða átti 

sambandið á milli félagslegra áhrifa, sjálfstjáningarvörumerkja, vörumerkjaættbálka 

(ættbálkahegðunar) (brand tribalism), vörumerkjatryggðar og umtals. Rannsóknin 

miðaði að því að skoða hvort að næmni neytenda fyrir mannlegum áhrifum og félagsleg 

áhrif neytenda í gegnum samskiptasíður á netinu hefðu áhrif á að hve miklu leyti þeir 
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notuðu vörumerki til sjálfstjáningar og sýndu ættbálkahegðun. Þar að auki rannsökuðu 

þær hvort að notkun á sjálfstjáningarvörumerki og það að tilheyra vörumerkjaættbálki 

(sýna ættbálkahegðun) spáðu fyrir um vörumerkjatryggð og umtal þar sem slík hegðun 

getur skipt sköpum fyrir velgengni vörumerkja (Fournier, 1998). Niðurstöður rannsóknar 

þeirra benda til þess að næmni neytenda fyrir mannlegum áhrifum og félagsleg áhrif 

þeirra á netinu í gegnum samskiptasíður hafi áhrif á að hve miklu leyti neytendur nota 

vörumerki til sjálfstjáningar og hversu mikið þeir aðlagi sig að hegðun 

vörumerkjaættbálka. Einnig benda niðurstöðurnar til þess að neytendur 

sjálfstjáningarvörumerkja séu tryggir og skapi jákvætt umtal. Hinsvegar, leiða 

niðurstöðurnar í ljós að þeir neytendur sem tilheyra vörumerkjaættbálki og sýna meiri 

ættbálkahegðun sýna minni tryggð og skapa minna umtal heldur en aðrir. 

Vörumerkjatryggð og umtal er þess vegna ekki alltaf afleiðing ættbálkahegðunar eða 

aðildar neytenda að vörumerkjaættbálkum. Með niðurstöðunum benda Ruane og 

Wallace (2015) þó á möguleikann að neytendur geti verið tryggari ættbálkum heldur en 

vörumerkjum því neytandinn er líklegur til að velja eitt vörumerki fram yfir annað ef að 

vörumerkjaættbálkurinn hefur gert það. 

Ruane og Wallace (2015) lögðu fram tillögur að frekari rannsóknum sem hægt væri 

að framkvæma í framhaldi af þeirra þar sem ákveðnar takmarkanir lágu í þeirra eigin. 

Þeirra rannsókn miðaði að því að skoða neytendur Y kynslóðarinnar og það á Írlandi og 

því ekki hægt að alhæfa niðurstöður rannsóknarinnar yfir á alla neytendur í heild sinni. 

Tillaga þeirra var að láta framkvæma svipaða rannsókn nema að hún yrði lögð fyrir 

neytendur á öllum aldri. Þær lögðu einnig til að framkvæma rannsóknina í öðru landi þar 

sem menning er önnur. Þá væri hægt að skoða hvort að það sé einhver menningarlegur 

þáttur sem að vörumerkjastjórar þurfa að hafa í huga þegar þeir stjórna vörumerkjum 

sínum (Ruane og Wallace, 2015). 

Markmið þessarar rannsóknar er að framkvæma sambærilega rannsókn og þær 

Ruane og Wallace (2015) gerðu. Kannað verður hvort að næmni neytenda fyrir 

mannlegum áhrifum og félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður spái fyrir um að 

hve miklu leyti neytendur noti vörumerki til sjálfstjáningar. Einnig verður rannsakað 

hvort að slík félagsleg áhrif spái fyrir um að hve miklu leyti neytendur sýni 

ættbálkahegðun eða aðlagi sig að hegðun vörumerkjaættbálka. Eldri rannsóknir hafa 
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bent til þess að það að neytendur noti sjálfstjáningarvörumerki hafi jákvæð áhrif á 

vörumerkjatryggð (Liu, Li, Mizerski og Soh, 2012; Sirgy, Lee, Johar og Tidwell, 2008) og 

umtal (Carroll og Ahuvia, 2006). Að sama skapi hafa rannsóknir sem fjalla um 

vörumerkjaættbálka bent til þess að það að tilheyra einhverskonar vörumerkjasamfélagi 

(brand membership) geti leitt til vörumerkjatryggðar (Esmaeilpor, 2015) og umtals 

(Badrinarayanan, Sierra og Taute, 2014; Taute og Sierra, 2014). Því verður annað 

markmið rannsóknarinnar að kanna hvort að því meira sem að neytendur nota 

vörumerki til sjálfstjáningar og því meiri ættbálkahegðun sem neytendur sýna, því 

tryggari séu neytendur vörumerkjum og líklegra að þeir skapi jákvætt umtal um þau. 

Einnig verður markmið að kanna hvort að vörumerkjatryggð spái fyrir um umtal en í 

rannsókn Ruane og Wallace (2015) var útskýringarmáttur vörumerkjatryggðar á umtal 

ekki kannaður þó svo að þeir þættir væru báðir í rannsóknarlíkani þeirra. Þar að auki 

verður kannað hvort að tengsl séu á milli aldurs og þáttanna sex sem upp hafa verið 

taldir og hvort að munur sé eftir þjóðerni þegar kemur að þáttunum sex. 

Í rannsókn þessari verður notast við tískuvörumerki eins og Ruane og Wallace (2015) 

notuðust við. Þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar er þess eðlis að neytendur kaupi 

vörumerki til að tjá sjálfið, bæta sjálfsmynd sína, framlengja ímynd sína eða passa í 

hópinn þá virðast tískuvörumerki virka vel eins og fyrri rannsóknir benda til (Carroll, 

2008; Evans, 1989; Goldsmith, Moore og Beaudoin, 1999). Rannsóknin mun geta nýst á 

hagnýtan hátt fyrir vörumerkjastjóra til að sjá hvort að félagsleg áhrif geti spáð fyrir um 

að hve miklu leyti neytendur nota vörumerki til sjálfstjáningar og sýni ættbálkahegðun 

en einnig til að sjá hvort að slík hegðun geti haft áhrif á vörumerkjatryggð og jákvætt 

umtal. Einnig verður hægt að sjá hvort að tengsl séu á milli aldurs og slíkrar hegðunar og 

hvort að munur sé eftir þjóðerni. Út frá þeim niðurstöðum gætu stjórnendur tekið betri 

ákvarðanir í markaðsaðgerðum sínum og náð betur til markhópa sinna, gert 

viðskiptavini sína trygga og fengið þá til að skapa umtal. Þar með verði hægt að bæta við 

þekkingu sem ætti að teljast bæði hagnýt og fræðileg. 

Í ritgerðinni verður byrjað á að fara yfir fræðilegt yfirlit rannsóknarinnar. Þar verður 

fjallað um hlutverk vörumerkja fyrir sjálfið, sjálfstjáningarvörumerki, næmni fyrir 

mannlegum áhrifum, félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður, 

vörumerkjaættbálka, vörumerkjatryggð og umtal. Í lok fræðilega yfirlitsins verður sett 
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fram rannsóknarlíkan þar sem tilgátur rannsóknarinnar verða sýnilegar. Eftir fræðilega 

yfirlitið verður farið yfir aðferðafræðina og gerð verður grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Í síðasta kaflanum verða umræður þar sem niðurstöður verða settar í 

samhengi við fræðin. Þar mun einnig koma fram hvort einhverjir annmarkar hafi verið á 

rannsókninni, hvort eitthvað hefði betur mátt fara og settar verða fram tillögur að 

frekari rannsóknum. 
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2 Hlutverk vörumerkja fyrir sjálfið 

Rannsóknir á sjálfinu (self-concept) hófust á sjöunda áratug tuttugustu aldar (Birdwell, 

1968; Grubb og Grathwohl, 1967; Grubb og Hupp, 1968; Grubb og Stern, 1971) og hefur 

rannsóknum á sjálfinu fjölgað undanfarna áratugi (Hosany og Martin, 2012; Sirgy, 

Grewal og Mangleburg, 2000). Í bók Rosenberg frá 1979 kemur fram að sjálfið sé „allar 

þær hugsanir og tilfinningar sem að einstaklingur hefur um sjálfan sig ef hann myndi 

hlutgera sig“ (Sirgy, 1982, bls. 287). Aðrir segja að sjálfið sé sú ímynd sem að 

einstaklingar hafa á sjálfum sér (American Marketing Association, e.d.-e). Samkvæmt 

Grubb og Grathwohl (1967) þá myndast sjálfið í gegnum samskipti einstaklingsins við 

aðra þar sem einstaklingurinn leitast við að styrkja sjálfsmynd sína. Aðrir halda því fram 

að sjálfið nái yfir og sé samsett úr persónueinkennum einstaklings, samböndum hans við 

aðra, draumum hans, eigum og öðrum táknum sem að einstaklingurinn notar til að 

byggja upp sjálfan sig, svo eitthvað sé nefnt (Schouten, 1991). Sjálfið er ekki meðfætt 

heldur þróast það og byggist upp með tímanum. Sjálfið er byggt á því hvernig 

einstaklingurinn sér sjálfan sig og hvernig annað fólk hugsar um einstaklinginn og bregst 

við honum. Sjálfið er ákveðin þekking eða sú skynjun, það viðhorf og þær hugmyndir 

sem að einstaklingurinn hefur um sjálfan sig og geymir í minni sínu (American Marketing 

Association, e.d.-e; Graeff, 1996). Hægt er að virkja og kalla fram sjálfið til að hafa áhrif 

á kaupákvarðanir neytenda (Graeff, 1996). 

Til eru margar skilgreiningar á sjálfinu í neytendarannsóknum og hefur hugmyndin 

um sjálfið verið umdeild einkum varðandi uppbyggingu þess, það er hvort að sjálfið sé 

einvítt (Birdwell, 1968; Jamal og Al-Marri, 2007; Sirgy o.fl., 1997) eða fjölvítt hugtak. 

Fræðimenn gagnrýna þá hefðbundnu nálgun um að sjálfið sé einvítt og telja að 

einstaklingar geti haft mörg sjálf en ekki bara eitt (Hosany og Martin, 2012; Sirgy o.fl., 

2000; Todd, 2001). Í rannsóknargrein Hosany og Martin (2012) má finna töflu þar sem 

hægt er að sjá samantekt af völdum rannsóknum sem fjalla um sjálfið. Þar er einnig 

hægt að sjá hvort að fræðimenn hafa notað sjálfið sem einvítt eða fjölvítt hugtak. Heath 

og Scott (1998) greindu frá því að allnokkrir rannsakendur hefðu flokkað sjálfið sem 

fjölvítt hugtak sem samanstæði af fimm víddum og gætu þær útskýrt og spáð fyrir um 
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hegðun neytenda. Þær víddir eru: Hið drauma sjálf (ideal self); hvernig einstaklingurinn 

vill sjá sjálfan sig, hið augljósa sjálf (apparent self); hvernig fólk skynjar og sér 

einstaklinginn, hið félagslega sjálf (social self); hvernig einstaklingurinn heldur að aðrir 

sjái sig, hið skynjaða sjálf (perceived self); hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig og að 

lokum er það hið raunverulega sjálf (actual self) sem er samansafn af öllum víddunum 

fjórum. 

Á sama tíma eru aðrir sem segja sjálfið byggt upp af fjórum víddum sem svipa til 

þeirra fimm sem bent hefur verið á. Þær víddir sem eru sameiginlegar eru drauma 

sjálfið, félagslega sjálfið og raunverulega sjálfið. Fjórða víddin sem sker sig úr er drauma 

félagslega sjálfið (ideal social self), það er hvernig einstaklingurinn myndi vilja að aðrir 

sjái sig. Meirihluti rannsókna sem koma að markaðsfræði hafa þó notað hugtakið um 

sjálfið eins og það sé byggt upp af tveimur víddum: Hið raunverulega sjálf og hið drauma 

sjálf (Hosany og Martin, 2012). Þetta fjölvíða hugtak sjálfsins getur útskýrt margt um 

neytendahegðun og afhverju neytendur finna til dæmis til hvata að hafa samskipti við 

aðra neytendur, viðmiðunarhópa og sölufólk. Með því að öðlast betri skilning á sjálfinu 

geta markaðsfræðingar þróað árangursríkar aðferðir til að ná til markhópa sinna með 

því að höfða til mismunandi sjálfa og staðfæra vörumerki rétt (Heath og Scott, 1998). 

Kenningin um sjálfið (Self-theory) hefur verið viðfangsefni margra rannsakenda á 

hinum ýmsu fræðasviðum á borð við sálfræði (Markus og Wurf, 1987), félagsfræði 

(Grecas, 1982) og markaðsfræði (Grubb og Grathwohl, 1967). Niðurstöður þeirra 

rannsókna renna styrkum stoðum undir þær kenningar að sjálfið hafi áhrif á mannlega 

hegðun sem hefur leitt til þess að fleiri hafa farið að rannsaka tenginguna á milli sjálfsins 

og neytendahegðunar á markaðnum (Belk, 2013; Grubb og Stern, 1971; Hupp og Grubb, 

1968; Schwer og Daneshvary, 1995; Sirgy 1982). Fræðimenn hafa rannsakað kenninguna 

um sjálfið sem hluta af neytendahegðun (Heath og Scott, 1998) og er styrkleiki þeirrar 

nálgunar að hún tekur til skoðunar tvö fyrirbæri: Félagsleg áhrif, það er samskipti við 

aðra og tjáningarríka merkingu (expressive meaning), það er þegar einstaklingar nota 

tákn til að tjá sig (Grubb og Stern, 1971).  

Þegar kenningin um sjálfið er tengd við kauphegðun neytenda er átt við það að 

neytendur kaupi vörur eða vörumerki meðal annars til að bæta sjálfið/sjálfsmynd sína 

(Belk, 2013; Hupp og Grubb, 1968). Frá markaðslegu sjónarhorni eru rannsóknir á 
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sjálfinu mikilvægar vegna þess að sú ímynd sem að neytendur vilja tengja sig við getur 

ákvarðað kauphegðun þeirra (Heath og Scott, 1998). Til að mynda er ólíklegt að 

vörumerki nái athygli neytandans, fái samþykki hans eða fái hann til að kaupa það ef 

upplýsingar um vörumerkið eru í ósamræmi við sjálfsmynd hans. Eins og kemur fram í 

bók Britt frá 1960 þá geta neytendur ákveðið að kaupa vöru vegna þess að þeir telja 

hana bæta eigin sjálfsmynd en á sama tíma geta þeir ákveðið að kaupa hana ekki vegna 

þess að þeim finnst hún ekki vera í samræmi við sjálfsmynd þeirra (Heath og Scott, 

1998). Það getur því reynst vandasamt fyrir vörumerkjastjóra að stjórna vörumerkjum 

sínum því þeir verða að passa uppá sambandið á milli skynjaðrar ímyndar vörumerkisins 

og sjálfsmyndar neytandans (Jamal og Al-Marri, 2007). 

Niðurstöður rannsókna hafa ennfremur sýnt að neytendur kaupi vörur og vörumerki 

sem hafa ímynd eða persónuleika sem samræmist best þeirra eigin sjálfi (hið 

raunverulega sjálf, hið drauma sjálf og svo framvegis), úr því varð til kenningin um 

samræmingu sjálfsins (Self-congruity theory) (Kassarjian, 1971; Kressmann o.fl., 2006; 

Sirgy, 1982; Sirgy og Su, 2000). Ímynd vörumerkis (brand image) er skynjun neytenda og 

viðhorf þeirra til vörumerkisins (Keller, 1993) sem er bæði ákvarðað út frá 

áþreifanlegum eiginleikum þess, eins og útliti, og huglægum tengingum neytenda við 

það (Grubb og Grathwohl, 1967). Að því sögðu þá geta vörumerki verið táknræn en auk 

þess geta neytendur túlkað ímynd vörumerkisins út frá staðalímyndum sem nota 

vörumerkið (Grubb og Grathwohl, 1967).  

Það hefur verið þekkt í nokkurn tíma að ef samsvörun, samanber kenninguna um 

samræmingu sjálfsins (Sirgy og Su, 2000), er mikil á milli sjálfsmyndar neytanda og 

ímyndar þeirra neytenda sem neyta sama vörumerkis, þá hvetur það neytandann enn 

frekar til að kaupa vörumerkið (Sirgy o.fl., 1997), eykur tryggð (Liu o.fl., 2012; Sirgy o.fl., 

2008) og hvetur til jákvæðs umtals (Jamal og Al-Marri, 2007). Auk þess hefur 

samsvörunin áhrif á hegðun neytenda eins og val þeirra á vörumerkjum, viðhorf þeirra 

til vörumerkja og ánægju þeirra (Liu o.fl, 2012; Hosany og Martin, 2012; Sirgy o.fl., 

1997). Með öðrum orðum þá velja neytendur viljandi ákveðnar vörur og vörumerki til 

þess að tjá sjálfsmynd sína til almennings og til að auka sjálfsálit sitt, með því að upplifa 

jákvæða mynd af sjálfum sér í gegnum almenningsálit (Aaker, 1997; Sirgy, 1982). 
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Það er munur á ímynd vörumerkja eftir því hvort að þau eru notuð opinberlega 

(dæmi: bílar og buxur) eða persónulega (dæmi: sápa og undirföt), það er til einkaneyslu. 

En áhrif samræmingar sjálfsins eru líklegri til að vera sterkari hjá vörum sem að eru 

meira áberandi, og eru notaðar þar sem fólk sér til þeirra, heldur en hjá vörum sem að 

eru minna áberandi og eru notaðar til einkaneyslu (Hanspal og Devasagayam, 2017). 

Þetta stafar af því að þegar neytendur neyta vörunnar opinberlega þá reyna þeir oft að 

vekja aðdáun annarra með því að velja ákveðin vörumerki. Hinsvegar finna þeir minni 

þörf til að hrífa fólk og líta vel út ef þeir neyta vörunnar í einrúmi. Með þetta að 

leiðarljósi getur kenningin um samræmingu sjálfsins verið sérstaklega viðeigandi og 

reynst hjálpleg þegar stjórna á vörumerkjum sem er neytt opinberlega (Graeff, 1996).  

Sjálfið er byggt á bæði líkamlegu- og andlegu sjálfi og því er hægt að nota hugtakið í 

tengslum við fatamarkaðinn. Einstaklingar nota föt bæði vegna virkni þeirra fyrir 

líkamann, til dæmis til að halda á sér hita og til þess að láta sér líða vel tilfinningalega 

(Evans, 1989). Tíska er góð leið fyrir einstaklinga til að eiga samskipti við aðra á 

sjónrænan hátt en þeir geta þó einungis miðlað sínum eiginleikum til annarra ef að þeir 

skilja táknræna merkingu tískuvaranna á svipaðan hátt. Tískuvörumerki, sem notuð eru 

opinberlega og eru sýnileg öðrum, eru talin vera góð til að sjálfstjáningar því neytandinn 

getur notað táknræna merkingu þeirra til að endurspegla sjálf sitt til annarra (Carroll, 

2008; Evans, 1898; Giovannini o.fl., 2015).  

Staðalímyndir geta auðveldað samsvörun á milli ímyndar vörumerkis og sjálfsmyndar 

einstaklingsins þar sem einstaklingum getur fundist sjálfsmynd sín endurspeglast í 

staðalímyndinni. Til dæmis er hægt að nota skoðanaleiðtoga sem hafa svipuð 

persónueinkenni og einstaklingurinn til að höfða til þeirra (Evans, 1989). Það að nota 

fræga aðila í kynningarefni fyrirtækja (celebrity endorsement) er einnig vinsæl leið til að 

samræma ímynd vörumerkis og sjálfsmynd neytenda (Carroll, 2008). Hinsvegar hafa 

sumir fullyrt að þörf sé á breytingum varðandi notkun á staðalímyndum í hinum ýmsu 

miðlum og telja að nú sé góður tími til að brjótast undan þeirri hefð og búa frekar til 

ímyndir sem samræmast betur hinni nýju sjálfsmynd einstaklingsins (Evans, 1989). 

Til þess að skilja hegðun neytenda getur verið mikilvægt að öðlast skilning á því hvað 

eigur neytenda geta þýtt fyrir þá og hvernig þær eru tengdar þeim á vissan hátt (Belk, 

1988) en vörumerki teljast sem eigur í fjárhagslegum skilningi (Kellar og Lehmann, 
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2006). Eins og Belk (1988) útskýrði þá er lykilatriði að átta sig á því að „hvort sem það er 

meðvitað eða ómeðvitað, vísvitandi eða óviljandi þá lítum við á eigur okkar sem hluta af 

sjálfum okkur“ (bls. 139). Eigur okkar gegna því mikilvæga hlutverki að viðhalda og 

endurspegla sjálfsmynd okkar og eiginleika (Ball og Tasaki, 1992; Belk, 1988; Escalas og 

Bettman, 2005). Það virðist vera óumflýjanleg staðreynd í hinu nútímasamfélagi að við 

lærum, skilgreinum og minnum okkur á hver við erum með eigum okkar. Það að við 

erum það sem við eigum getur því verið ein einfaldasta og jafnframt mikilvægasta 

staðreynd sem til er um neytendahegðun (Belk, 1988). 

2.1 Sjálfstjáningarvörumerki 

Samkvæmt skilgreiningu Bandarísku markaðssamtakanna (American Marketing 

Association AMA) þá er vörumerki nafn, hugtak, hönnun, tákn eða önnur sérkenni sem 

að auðkenna vörur eða þjónustu eins seljanda frá vörum og þjónustu annars seljanda 

(American Marketing Association, e.d.-a). Vörumerki eru því notuð til að aðgreina tilboð 

fyrirtækja frá samkeppnisaðilum og er þeim ætlað að veita viðskiptavinum virði (Keller, 

Apéria og Georgson, 2008). Þar að auki geta vörumerki hjálpað viðskiptavinum að 

auðvelda val þeirra, lofað ákveðnum gæðum, dregið úr áhættu og hjálpað til við að 

skapa traust. Vörumerki eru byggð á vörunni sjálfri, markaðsstarfseminni í kringum 

vörumerkið og notkun viðskiptavina og annarra á henni. Því endurspegla vörumerki þá 

reynslu sem að viðskiptavinir hafa á vörunni (Keller og Lehmann, 2006). 

Eins og áður hefur komið fram þá eru vörumerki mikilvæg fyrir neytendur bæði vegna 

hagnýts ávinnings þeirra og táknrænnar merkingar þeirra en vörumerki hjálpa 

neytendum að tjá sig, sýna sjálfsmynd þeirra útávið og gera öðrum aðilum kleift að túlka 

hana (Chernev o.fl., 2011; Elliott, 1997; Levy 1959; McCracken, 1986; Schembri o.fl., 

2010; Veloutsou og Moutinho, 2009). Vörumerki hjálpa neytandanum einnig að 

táknbinda tilfinningalegt- og hagnýtt gildi þeirra í huga hans (Roy og Banarjee, 2014). 

Vörumerki sem að neytendur skynja að styrki hið félagslega sjálf þeirra og/eða 

endurspegli hið innra sjálf (inner self) er kallað einu nafni sjálfstjáningarvörumerki 

(Carroll og Ahuvia, 2006). Að sama skapi eru sjálfstjáningarvörumerki ákveðin tákn um 

persónuleg afrek neytandans og geta slík vörumerki hjálpað honum að aðgreina sig frá 

öðrum og tjá sérkenni sín (Escalas og Bettman, 2005; Schembri o.fl., 2010). 
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Þegar talað er um sjálfstjáningarvörumerki þá er yfirleitt vísað í þá samsvörun sem á 

sér stað á milli vörumerkis og neytanda, það er að þau passi vel saman, en einnig tengist 

það sjálfsmynd neytandans og hvernig vörumerkið gerir honum kleift að tjá sig við aðra 

(Loureiro, Ruediger og Demetris, 2012). Þeir neytendur sem velja að nota 

sjálfstjáningarvörumerki uppskera ákveðinn félagslegan ávinning sem að gerir þeim keift 

að styrkja sjálfsmynd sína, koma vel fyrir hjá öðrum og sýna hverjir þeir eru og hvaða 

hópum þeir vilja tilheyra bæði á netinu og utan þess (Belk, 2013; Doster, 2013; Kinley 

o.fl, 2010; Orth og Kahle, 2008; Pagani, Hofacker og Goldsmith, 2011; Wilcox og 

Stephen, 2013). Neytendur sem sýna vörumerkjum áhuga, til dæmis á 

samfélagsmiðlinum Facebook, halda því fram að þeim líki við þau, smelli á „like“ 

hnappinn, til þess að tjá sjálfsmynd sína á netinu (Lipsman, Mudd, Rich og Bruich, 2012; 

Trusov, Bodapati og Bucklin, 2010). Samfélagsmiðlar eða samskiptasíður gera 

neytandanum kleift að sýna hið drauma sjálf, það er hvernig einstaklingurinn myndi vilja 

sjá sjálfan sig. Þar að auki geta neytendur ákveðið að velja vörumerki til að tjá það sjálf 

sem að ekki er samþykkt í hinum efnislega heimi (Schau og Gilly, 2003). 

Sú þekking að neytendur noti vörumerki til að tjá einkenni sín hefur leitt til þess að 

fjöldi fyrirtækja hafa endurstaðfært vörur sínar og einbeitt sér að því að höfða til lífsstíls 

neytenda, og hvernig vörurnar passa þar inn, í stað þess að staðfæra vörurnar út frá 

virkni þeirra. Stjórnendur fagna slíkri endurstaðfærslu og trúa því að með því að 

staðfæra vörumerki sín til sjálfstjáningar þá er ólíklegra að þeir séu í beinni samkeppni 

við samkeppnisaðila sína (Chernev o.fl., 2011). Chernev o.fl. (2011) halda því þó fram að 

með því að endurstaðfæra vörur á þann hátt þá opni fyrirtæki fyrir enn meiri samkeppni 

til að mynda frá öðrum vöruflokkum sem keppast við að höfða til persónueinkenna 

neytenda. Ennfremur halda þeir því fram að hægt sé að metta þörf neytenda á að vilja 

tjá sjálfið með vörumerkjum þegar neytendur komast í tæri við sjálfstjáningarvörumerki. 

Þar að auki getur þörf neytenda til að tjá sjálfið mettast, ekki bara vegna vörumerkja 

beinna samkeppnisaðila heldur einnig vegna vörumerkja úr öðrum vöruflokkum og 

vegna annarra aðferða sem eru ótengdar vörumerkjum.  
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3 Vörumerkjaættbálkar 

Almennt leitar fólk eftir því að skilgreina og túlka sjálft sig á ýmsa vegu og er ein leiðin til 

þess að skilgreina sig sem meðlimur í hóp (Brewer og Gardner, 1996). Eigur og 

vörumerki geta verið notuð í þeim tilgangi að endurspegla og mynda félagsleg tengsl til 

dæmis við fjölskylduna, samfélagið, menningarhópa (McCracken, 1986) auk 

neyslusamfélaga (Muñiz og O’Guinn, 2001). Núverandi og hugsanlegir neytendur 

ákveðinna vörumerkja vilja stundum geta samsvarað sig og tengt við hópinn sem neytir 

sömu vörumerkja. Þeir vilja gera það til að fá ákveðna ímynd sem bæði vörumerkið og 

núverandi neytendur þess hafa. Því verða vörumerkjastjórar að miða kynningarstarf sitt 

að því að tengja vörumerkið við þá ímynd og eiginleika sem neytendur vilja hafa. 

Stjórnendur verða einnig að velja réttu dreifileiðirnar fyrir vörurnar svo að rétti 

markhópurinn kaupi vöruna og hann geti gefið öðrum neytendum rétta ímynd af 

vörumerkinu. Það að fá rétta fólkið til að nota vöruna getur sent táknræn skilaboð til 

annarra neytenda sem vilja tengja sig við þeirra eiginleika (Grubb og Hupp, 1968). 

Hugtakið vörumerkjaættbálkur og tryggð einstaklinga við slíkan hóp er tiltölulega ný 

hugmynd sem Cova og Cova (2002) kynntu til sögunnar, til að lýsa samfélagi einstaklinga 

sem myndast á grundvelli tilfinningalegrar tengingar þeirra við eigendur sömu vara og 

vörumerkja. Vörumerkjaættbálkur er óformlegur hópur af viðskiptavinum sem að deilir 

sömu vitund, ástríðu og tryggð við vörumerki eða vörumerkjasafn (American Marketing 

Association, e.d.-d). Ættbálkar eru í eðli sínu óstöðugir, fremur fámennir, áhrifamiklir og 

láta ekki takmörk eða reglur úr nútímasamfélagi breyta sér. Þess í stað helst ættbálkur 

saman vegna tengingar meðlima hans í gegnum sameiginlegar tilfinningar þeirra og 

ástríðu, eins og áður hefur verið nefnt (Cova og Cova, 2002). Ættbálkar eru því til vegna 

tengsla meðlima þeirra, sameiginlegs áhuga og hefða en eru þó stöðugt að breytast og 

hætta að vera til þegar meðlimir sjá ekki lengur tilgang að tilheyra hópnum og áhugi 

breytist (Cova og Cova, 2002; Goulding o.fl, 2013).  

Vegna þess að ættbálkar geta breyst og eru ekki staðlaðir, eru ekki háðir 

stærðartakmörkum eða þjóðerni, né stjórn utanaðkomandi afla þá geta meðlimir 

ættbálka gegnt mismunandi hlutverkum á mismunandi tíma innan ættbálksins (Earls, 
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2003). Á mynd 1 er hægt að sjá hlutverk meðlima ættbálks en þeir geta verið: Einlægir 

aðdáendur (adherent or devotees), þátttakendur (participants), iðkendur (practitioners) 

og velunnarar (sympathisers) (Cova og Cova, 2002). Meðlimir ættbálks geta aðlagast 

einu eða fleiri hlutverkum og færst frá einu hlutverki til annars. Meðlimir eins ættbálks 

geta líka verið meðlimir annarra ættbálka á sama tíma, þeir geta tekið þátt í þeim og 

yfirgefið þá hvenær sem er (Earls, 2003; Goulding o.fl., 2013). Einlægir aðdáendur eru 

þeir meðlimir ættbálks sem að taka þátt, eiga til dæmis aðild að samtökum og koma 

saman annaðhvort á netinu eða í hinu daglega lífi. Þátttakendur eru þeir meðlimir 

ættbálks sem að taka þátt í óformlegum samkomum eins og viðburðum og sýnikennslu. 

Þegar þeir koma saman þá fara þeir eftir siðum ættbálksins. Iðkendur eru þeir sem að 

taka næstum daglega þátt í starfsemi ættbálksins og deila reynslu sinni með öðrum. 

Velunnarar eru þeir sem að hegða sér eftir tísku og tískustefnum og eru á mörkum þess 

að teljast ekki sem meðlimir ættbálks (Cova og Cova, 2001; 2002). 
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Mynd 1: Hlutverk meðlima ættbálks (Cova og Cova, 2002, bls. 607). 
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(teljanleg) til dæmis þegar meðlimir koma saman og eiga samskipti. Á meðan á hinn 

ásinn að gefa til kynna hegðun sem er ekki alltaf sýnileg öðrum og erfitt getur reynst að 

gera grein fyrir. Dæmi um slíka hegðun eru daglegar venjur meðlima, persónuleg reynsla 

þeirra, ímyndun, óskhyggja, trend og tískustefnur. Erfitt getur reynst að bera kennsl á og 

safna upplýsingum um ættbálka og getur það krafist mikillar rannsóknarvinnu. Fara 

getur þurft í í gegnum allt sem að hefur verið sagt um ættbálkinn, skrifað um hann í 

dagblöð, bækur, á netspjöllum og svo framvegis. Taka getur þurft viðtöl við meðlimi eða 

að safna einstaklingum saman í rýnihópa til að sækjast eftir upplýsingum. Einnig er hægt 

að taka þátt eða fylgjast með meðlimum ættbálka og hegðun þeirra sem að mæta á 

viðburði eða á sérstaka staði þar sem ættbálkurinn kemur saman (Cova og Cova, 2001).  

Viðburðir geta átt þátt í að styrkja samheldni meðlima ættbálka og geta sýnt 

meðlimum að þeir geti unnið eða gert hluti saman. Ættbálkar, eða að minnsta kosti 

einhverjir meðlimir þeirra, geta komið saman og farið eftir sínum siðum og hefðum til 

dæmis á almenningssvæðum og samkomustöðum en slíkir staðir hjálpa meðlimum að 

tengjast félagslegum böndum. Það að tilheyra ættbálki krefst þess ekki að meðlimir 

þurfi að láta sjá sig á slíkum viðburðum eða samkomum. Meðlimir geta einnig tilheyrt 

ættbálki þó svo að þeir mæti ekki formlega á alla viðburði og haldi sig frekar heima. 

Meðlimir geta í raun komið saman hvar sem er og á óformlegum stöðum en ættbálkur 

getur líka verið tilfinning og óskhyggja. Meðlimir ættbálka eru aldrei einir því að þeir 

geta tilheyrt hópnum í raunveruleikanum eða sýndarveruleikanum, sem lýsir því hvernig 

ættbálkar geta verið víðtæk og óformleg samfélög (Cova og Cova, 2001). 

Ættbálkahegðun sem verður til í kringum vörumerki (brand tribalism) er hugtak sem 

notað er til að lýsa hegðun hóps af einstaklingum sem að verður til vegna sameiginlegs 

áhuga á vöru eða vörumerki. Einstaklingar sem sýna ættbálkahegðun vilja sækjast eftir 

tengslum við aðra einstaklinga ættbálks með því til dæmis að deila sama áhuga eða 

ástríðu fyrir vörumerki. Vörumerkið gerir einstaklingunum þar með kleift að tengjast. 

Ættbálkahegðun er því ákveðin hegðun sem að á sér stað hjá þeim einstaklingum sem 

að tilheyra ættbálki (Cova og Cova, 2002). Dæmi um ættbálkahegðun í hinu 

nútímasamfélagi er til dæmis þegar fótboltaaðdáendur eða stuðningsmenn kaupa og 

klæðast varningi tengdum liði sem þeir styðja til að sýna öðrum að þeir hafi einhverja 

tengingu við „vinningsliðið“. Þetta er vísbending um það að einstaklingar reyni að 
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stjórna ímynd sinni útávið með því að kaupa hluti til að tengja sig við aðra. Aðdáendur 

mæta á leiki, kaupa varning og minjagripi tengda liðinu vegna innri hvata og tilfinninga 

þeirra gagnvart liðinu og upplifunarinnar sem fylgir því að vera tengdur liði. Aðrir þættir 

sem hafa áhrif á að einstaklingar mæti á íþróttaviðburði eru fjölskylda og vinir, áhugi á 

íþróttum og tengingin og tryggðin við liðið. Það að styðja liðið getur síðan styrkt 

sérstöðu einstaklingins í samfélaginu. Hegðun ættbálka getur líka lýst sér í andstöðu 

meðlima við aðra hópa (Taute, Sierra og Heiser, 2010). 

Sahlins (1961) setti fram kenningu um ættbálka og hegðun þeirra byggða á 

mannfræðilegu sjónarhorni (Segmentary linaege theory). Í kenningunni segir hann 

hugmyndina um ættbálka eiga rætur sínar að rekja til frumstæðra ættbálka. Hann lýsir 

því að meðlimir slíkra ættbálka hafi eytt mestum tíma sínum í að veiða eða að leita sér 

matar sitt í hvoru lagi þangað til að kom að reglulegum hátíðarhöldum, eða þá að 

einhver utanaðkomandi ógn stafaði að þeim eða þeirra tækifærum, þá loks sýndu þeir 

samheldni og komu saman. Þó svo að meðlimir frumstæðu ættbálkanna hafi átt í 

takmörkuðum samskiptum og hafi þurft að þola pólitíska sundrun þegar takast þurfti á 

við ýmis málefni þá gerðu sameiginlegu tengsl meðlimanna þeim kleift að lifa í 

sameiningu án rótgróinna reglna eða laga. Ættbálkar eða meðlimir þeirra komu saman 

til að ná sameiginlegum markmiðum og fagna eftir hinum ýmsu siðum og athöfnum. 

Annað einkenni ættbálka eru varnarviðbrögð þeirra. Þegar ættbálkar voru í keppni við 

aðra um auðlindir eða þeim stafaði ógn af öðrum þá hópuðust meðlimir ættbálksins 

saman til að veita sterkari ættbálkum mótspyrnu eða til að nýta sér veikleika veikari 

ættbálka.  

Út frá kenningu Sahlins (1961) um ættbálka bjuggu Taute og Sierra (2014) til 

mælitæki, sem er eitt það nýjasta í fræðunum, byggt á fjórum víddum sem hægt væri að 

nota til að mæla ættbálka og hegðun þeirra. Vörumerkjaættbálkur byggðist þar með á: 

Skyldleika meðlimanna sem að bindur þá saman (lineage), félagslegri uppbyggingu 

ættbálksins (skynjunar meðlima ættbálks á samheldni hópsins) (social structure), 

samkennd (færni meðlima ættbálks til að lifa í sátt og samlyndi) (sense of community) og 

varnarviðbrögðum ættbálksins (fjandskapur eða andstaða meðlima ættbálksins við aðra 

ættbálka sem eru í samkeppni) (defense of the tribe).  
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Hugmyndin um ættbálka byggist einnig á póstmódernísku samfélagi en eftir að hafa 

aðhyllst mikla einstaklingshyggju þá hefur samfélagið í dag byrjað að leita eftir því að 

byggja upp hefðbundin félagsleg tengsl sem verða til í gegnum sameiginlegar tilfinningar 

og ástríðu. Fólk hefur þörf fyrir að tilheyra hóp og upp frá því hefur sprottið upp 

svokölluð ættbálkamarkaðssetning (tribal marketing) sem er tegund markaðssetningar 

sem einbeitir sér að vörumerkjaættbálkum (Cova og Cova, 2002). Vegna þessarar 

tegundar markaðssetningar þá hafa stjórnendur endurskoðað áhrif umtals og áhrif 

viðmiðunarhópa (Cova og Cova, 2002; Escalas og Bettman, 2005; Swaminathan, Page og 

Gürhan-Canli, 2007). Markmið stjórnenda með ættbálkamarkaðssetningu er að reyna að 

ná til einstaklinga sem deila svipaðri reynslu og tilfinningum og tengja þá saman. 

Ættbálkamarkaðssetning getur verið miðuð að öllum meðlimum ættbálks í einu 

(þátttakendum, velunnurum, iðkendum og einlægum aðdáendum) eða verið miðuð að 

einstaka hópum (Cova og Cova, 2002). 

Það er ekki beint hægt að bera ættbálka saman við viðmiðunarhópa eða 

markaðshluta sem hafa verið hlutaðir niður eftir lífsstíl. Ástæðan fyrir því að ættbálkar 

eru frábrugðnir slíkum markaðshlutum er sú að ættbálkar hafa fjölbreytta meðlimi og 

eru til yfir styttri tíma. Ættbálkar eru auk þess ólíkir viðmiðunarhópum að því leyti að 

ættbálkar leggja ekki áherslu á að hópurinn eða einstaklingar innan hópsins hafi stöðluð 

áhrif á hvorn annan heldur er meiri áhersla lögð á að styrkja samband þeirra og tengslin 

sem halda hópnum saman. Þegar notast er við ættbálkamarkaðssetningu er því minni 

áhersla lögð á að vörumerki ákveðinnar vöru eða þjónustu höfði til einhvers ákveðins 

markhóps eða neytenda sem hafa svipuð einkenni heldur er lögð meiri áhersla á að 

vörumerki haldi áhugafólki eða aðdáendum vörumerkis saman í hóp (Cova og Cova, 

2001; Goulding o.fl., 2013). 

Meðlimir ættbálks eru ekki endilega með svipuð persónueinkenni en það sem þeir 

eiga sameiginlegt er að þeir deila ástríðu á vörumerki. Stjórnendur ættu því að miða 

aðgerðir ættbálkamarkaðssetningar að þessari sameiginlegu ástríðu sem meðlimir 

ættbálksins deila og styrkja þar með tengsl meðlimanna. Með þessu er átt við allar 

aðgerðir sem geta styrkt tengsl slíks samfélags og stuðlað að aðild ættbálksins og 

tilfinningunni sem felst í að tilheyra hópnum. Þegar kemur að ættbálkamarkaðssetningu 

er reynt að vera í samstarfi með meðlimum ættbálkanna og fá þá til að vinna með 
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fyrirtækinu þegar verið er að þróa vörur og eiginleika þeirra. Önnur góð leið til að stuðla 

að tengslum ættbálkameðlima er að halda hina ýmsu viðburði sem tengja meðlimi 

saman og halda uppi hefðum þeirra og siðum (Cova og Cova, 2002). Lykilorðið hér er 

tengsl, það er að segja þau tengsl sem að vörumerkið veitir hópmeðlimum. Því meira 

sem að vörumerkið styrkir tengsl meðlima vörumerkjaættbálksins því meira gildi hefur 

það (Cova og Cova, 2002; Taute og Sierra, 2014). 

Vörumerkjaættbálkar geta átt þátt í að styrkja alþjóðleg vörumerki, eins og til dæmis 

LEGO, Bang & Olufsen, Nike, Giorgio Armani, Timberland, Singapore Airlines, auk fjölda 

annarra vörumerkja. Í kaupákvörðunarferli neytandans tekur hann yfirleitt til skoðunar 

bæði eiginleika vörumerkja (brand attributes) og hugrenningatengsl (brand 

associations), sem eru að mestu leyti byggð á ímynd vörumerkisins, óáþreifanlegum 

eiginleikum þess og táknrænni merkingu. Vörumerkjaættbálkur þjónar einnig 

mikilvægum tilgangi í kaupákvörðunarferlinu þar sem mikilvægi og styrkleikar 

óáþreifanlegu eiginleika vörumerkisins og virði þess er líka ákvarðað út frá því hvernig 

þessir eiginleikar eru skynjaðir og metnir af hópnum eða hinum mörgu hópum sem að 

neytandinn tilheyrir (American Marketing Association, e.d.-d). 

Fjöldi neytendarannsókna hafa haft það að markmiði að skoða hegðun ættbálka og 

samneyti meðlima þeirra (Cova og Pace, 2006; Cova o.fl., 2007; Kozinets, 2001; Muñiz 

og O’Guinn, 2001; Schouten og McAlexander, 1995). Rannsakendur hafa lagt áherslu á 

gildi tengsla fyrir neytendur hjá tilteknum vörumerkjum eins og Saab (Muñiz og 

O’Guinn, 2001), MMORPGs (Badrinarayanan o.fl., 2014), Harley-Davidson (Schouten og 

McAlexander, 1995), Nutella (Cova og Pace, 2006) og jafnvel hjá vörumerkjum eins og 

Star Trek (Kozinets, 2001) til að reyna að skilja hvernig neytendur nota neysluvenjur til 

að stýra, tjá og svala þörf sinni að tilheyra samfélagi og mynda félagsleg tengsl 

(Hamilton og Hewer, 2010). Tómstundir sem veita adrenalín áhrif hafa líka verið 

rannsakaðar í tengslum við ættbálka og leiða niðurstöður í ljós að flúðasiglingar 

(Moutinho, Dionísio og Leal, 2007), fallhlífarstökk (Celsi, Rose og Leigh, 1993), mótorhjól 

(Schouten og McAlexander, 1995), hjólaskautar (Cova og Cova, 2001) og íþróttir eins og 

fótbolti (Dionísio, Leal og Moutinho, 2008) og dans (Hamilton og Hewer, 2010) geti 

kallað fram tilfinningar, upplifanir og hegðun sem tengja má við ættbálka.  
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Rannsókn Cova og Cova (2001) er ein af fáum sem hefur haft það að markmiði að 

mæla uppbyggingu ættbálkavörumerkja (tribal brands) eða þeirra vörumerkja sem að 

tengjast ættbálkum. Í rannsókn þeirra var lögð áhersla á gildi þeirra tengsla sem 

vörumerkið getur stuðlað að, samskipti meðlima ættbálksins og sambandið á milli 

athafna meðlima ættbálksins og fjárfestinga þeirra á vörumerkjum vegna ímyndar 

þeirra. Aðrir rannsakendur segja uppbyggingu ættbálkavörumerkja byggjast á öðrum 

þáttum eða víddum. Moutinho o.fl. (2007) telja upp þætti eins og það að líka við 

vörumerkið (brand liking), hagkvæmni þess að vera stuðningsmaður vörumerkisins, 

hvort komið sé fram við stuðningsmenn vörumerksins af sanngirni, hversu mikil 

samsvörun er á milli meðlima ættbálks og vörumerkisins og hversu samþykkt eða 

viðurkennt vörumerkið er af utanaðkomandi aðilum. Veloutsou og Moutinho (2009) 

þróuðu mælitæki til að mæla ættbálka og hegðun þeirra. Mælitækið er byggt á víddum 

eins og hversu vel vörumerkið passar lífsstíl neytandans (degree of fit with lifestyle), 

ástríðu í lífinu (passion in life) sem er framlag vörumerkisins til tilfinningalífs neytandans, 

samþykki viðeigandi viðmiðunarhópa (reference group acceptance), félagslegum 

sýnileika vörumerkisins (social visibility of brand) og minni heildarinnar (collective 

memory) sem er óbeinn mælikvarði á tengsl við hópinn. 

Kenningin um ættbálka eða Ættbálkakenningin (Tribal theory) fjallar um neytandann 

og að hann sé sjálfstæður ákvörðunaraðili sem að hafi sérstaka ástríðu fyrir ákveðnum 

hlut eða öðru viðfangsefni. Ef ákvörðunaraðilinn deilir slíkri ástríðu með öðrum 

neytendum þá byggir hann upp samband með þeim og að lokum deila þeir upplýsingum. 

Ef fyrirtæki notfæra sér þessa þekkingu og hagnýta þá ættu þau að leggja áherslu á 

tvíhliða samskipti. Fyrirtæki ættu að biðja neytendur um endurgjöf og vera sýnileg og 

opin í stuðningi sínum við athafnasemi neytandans, helst með því að nýta sameiginlega 

ástríðu þeirra og mæðfædda þörf þeirra fyrir að tilheyra hópnum (Muñiz og O’Guinn, 

2001). Markaðssérfræðingar og almannatenglar verða að breyta viðskiptaháttum sínum 

úr því að skapa einungis sannfærandi skilaboð yfir í það að hafa tvíhliða samskipti við 

neytendur, verða góðir hlustendur og virkir þátttakendur í samræðum og 

vörumerkjaumtali (Hamilton og Hewer, 2010). 

Kenningin um ættbálka hjálpar til við að gera grein fyrir því hvernig félagslegir hópar 

geta einbeitt sér að sameiginlegum hagsmunum og sýnt sameiginlegan áhuga. Áhuginn 
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virkar eins og félagslegt „lím“ sem heldur meðlimum saman í hóp. Ákveðin þemu í 

Ættbálkakenningunni útskýra hvernig uppbygging félagslegs kerfis myndast og starfar 

(Hamilton og Hewer, 2010). Meðal þemanna er misleitni í ættbálkunum, það er hvað 

hópmeðlimir geta verið ólíkir innbyrðis (Earls, 2003), samskipti innan ættbálksins, 

samskipti milli ættbálka, hegðun sem bæði útilokar eða býður meðlimi velkomna í 

ættbálkinn og síðast en ekki síst, sameiginleg ástríða (Cova, Pace og Park, 2007). Þetta 

eru allt þemu sem að Ættbálkakenningin tekur til skoðunar en af þeim öllum er ástríða 

mikilvægust (Cova og Cova, 2002; Hamilton og Hewer, 2010). 

Sameiginleg ástríða er sú tilfinning sem að sameinar meðlimi ættbálksins, eins og 

áður hefur verið nefnt. Til dæmis hefur Apple núna fjölda neytendahópa sem að 

skuldbinda sig til þess að stuðla að framgangi vörumerkisins og tækni. Hefðir og 

hegðanamynstur meðlima ættbálksins þróast út frá þessari ástríðu sem bindur hópinn 

saman (Cova og Cova, 2002; Hamilton og Hewer, 2010). Enginn einn einstaklingur hefur 

meiri þýðingu fyrir hópinn heldur en einhver annar, tilvist hópsins er háð þessari 

sameiginlegu skuldbindingu sem til kemur vegna ástríðunnar (Cova og Cova, 2002). 

Þemað sem fjallar um misleitni hópmeðlima í ættbálkum stafar af miklu leyti af þessari 

áherslu um sameiginlega ástríðu. Þar sem ættbálkurinn er til vegna sameiginlegrar 

ástríðu gagnvart einhverjum hlut þá hefur ættbálkurinn enga þörf fyrir meiri einsleitni 

(Earls, 2003; Hamilton og Hewer, 2010). Á þann hátt getur misleitni innan hópsins 

auðveldlega átt sér stað án þess að koma í veg fyrir getu ættbálksins til að starfa eða 

miðla upplýsingum. Ættbálkakenningin leggur áherslu á að markaðsfólk eigi að einbeita 

sér að ástríðu ættbálkanna. Þessi áhersla virkar sem einskonar lykill að menningu 

ættbálkanna sem fyrirtæki geta nýtt sér til gagns með því að nota ástríðuna og deila 

henni með meðlimum ættbálkarins (Greenacre, Freeman og Donald, 2013). 

3.1 Vörumerkjaættbálkar á netinu 

Með þessa þekkingu að leiðarljósi kemur ekki á óvart að vörumerkjaættbálkar eigi líka 

heima á netinu þar sem auðvelt er að taka þátt og eiga samskipti. Netheimurinn hefur 

ákveðið vald til að sameina fólk sem hefur svipað hugarfar í samfélög og getur sigrast á 

hinum hefðbundnu lýðfræðilegu einkennum markaðshlutunar. Auk þess getur netið 

tengt neytendur saman sem deila sömu ástríðu fyrir vöru, starfsemi eða jafnvel frægri 

manneskju (Hamilton og Hewer, 2010). Net-ættbálkar (e-tribes) eða 
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sýndarveruleikasamfélög geta einkennst af þremur kjarnaþáttum, sem einkenna einnig 

hið hefðbundna samfélag: Sameiginleg vitund, siðir og hefðir, auk skynjunar á 

ákveðnum skyldum sem þau þurfa að uppfylla gagnvart samfélaginu í heild og 

meðlimum þess (Kozinets, 2001; Muñiz og O’Guinn, 2001; Muñiz og Schau, 2005). Net-

ættbálkar veita neytendum bæði flókinn og umfangsmikinn vettvang til að mynda 

félagsleg tengsl (Kozinets, Hemetsberger og Schau, 2008). 

Það getur verið flókið og krefjandi verkefni fyrir félags- og markaðsfræðinga að skilja 

ættbálka þar sem þeir kalla á nýjar leiðir til að hugsa og nýjar venjur. Auk þess krefjast 

net-ættbálkarnir meiri tilfinningasemi frá félags- og markaðsfræðingunum þar sem 

gagnvirkni milli neytenda auðveldar flæði hugmynda og efnis á milli einstaklinga. Hvað 

varðar flækjustig slíkra ættbálka þá verða stjórnendur fyrirtækja að fara varlega þegar 

kemur að hinum stafræna „draumaheimi“. Menning slíkra ættbálka fagnar ekki einungis 

þátttöku og áhuga heldur geta meðlimir verið gagnrýnir og viljað vernda þau vörumerki 

sem þeim þykir vænst um. Það er því ekki auðvelt að stýra markaðsaðgerðum í kringum 

slík félagsleg kerfi. Lykilatriðið er að stjórnendur viti að neyslusamfélög sem slík eru jafn 

mikið í eigu og við stjórn meðlima ættbálksins eins og í eigu og stjórn fyrirtækisins 

(Hamilton og Hewer, 2010). Afleiðingar Vefsins 2.0 (Web 2.0) fyrir vörumerkjastjórnun á 

netinu eru þær að vörumerkjastjórar sem voru vanir því að vera einir að stjórna 

vörumerkinu þurfa núna að breyta hlutverki sínu yfir í að vera „gestgjafar“ þar sem 

þeirra aðahlutverk er, ekki að stjórna, heldur að auðvelda neytendum að hjálpa sér að 

stjórna því (Christodoulides, 2009). 

Vörumerkjaættbálkar og hegðun þeirra hefur ákveðna þýðingu fyrir rannsóknir á 

sjálfstjáningarvörumerkjum þar sem ættbálkar sýna tengsl neytenda við vörumerki en 

sjálfstjáningarvörumerki njóta ávinnings frá sameiginlegri reynslu neytenda slíkra 

vörumerkja (Cova, 1997; Cova og Cova, 2002). Hugmyndin um vörumerkjaættbálka er 

byggð á notkun tákna og táknrænnar merkingar til þess að sýna fram á aðild neytandans 

að hóp (Cova, 1997). Ruane og Wallace (2015) fullyrða að með því að velja og klæðast 

sérstökum vörumerkjum þá geti meðlimir vörumerkjaættbálka tjáð sameiginlega ástríðu 

sína og það að klæðast tísku sýni gildi þeirra. Að klæðast tísku getur því gert 

neytandanum kleift að mynda félagsleg tengsl sem leyfir honum tilheyra ættbálknum 

(Cova, 1997; Mitchell og Imrie, 2011; Moutinho o.fl., 2007). Það að nota vörumerki til að 
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tjá sjálfið getur verið hluti af hefð vörumerkjaættbálksins. Til dæmis geta neytendur 

deilt hefðum og siðum um vörumerkin sem að meðlimir ættbálksins klæðast (Ruane og 

Wallace, 2015). 

Það að neytendur geti tjáð sjálfið hefur verið grunnástæða þeirra fyrir því að vilja 

tilheyra vörumerkjaættbálki (Mitchell og Imrie, 2011). Með því að nota ákveðin 

vörumerki og aðlaga sig að hegðun vörumerkjasamfélags þá geta neytendur gefið til 

kynna að þeir tilheyri þeim hópi (Bagozzi og Dholakia, 2006; Schau o.fl., 2009). Út frá 

þessum niðurstöðum má geta sér til um að þeir neytendur sem nota 

sjálfstjáningarvörumerki geri það til að geta átt aðild að vörumerkjaættbálki og til að 

finnast þeir vera partur af hóp (Ruane og Wallace, 2015). Af þeim sökum er eftirfarandi 

tilgáta sett fram: 

 T1: Því meira sem að neytendur nota vörumerki til sjálfstjáningar, því líklegri 
eru þeir til að sýna ættbálkahegðun og þar með tilheyra vörumerkjaættbálki. 
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4 Félagsleg áhrif 

Fjöldi fræðilegra rannsókna hafa sýnt fram á að eitt af þeim lykilatriðum sem þarf að 

skoða til að skilja hina undirliggjandi sálfræði á bakvið mannlega hegðun er sjálfsálit 

(self-esteem) (Guindon, 2002; Rosenberg, Schooler, Schoenbach og Rosenberg, 1995). 

Sjáfsálit hefur verið skilgreint á nokkra vegu (Eastman, Goldsmith og Flynn, 1999; 

Guindon, 2002) en Clark og Goldsmith (2005) vísa í skilgreiningu Rosenberg frá 1965 og 

segja að ein einfaldasta skilgreining á sjálfsáliti gangi út frá því að sálfsálit sé hversu 

jákvætt viðhorf einstaklingur hefur á sjálfum sér. Viðmiðunarhópar geta haft áhrif á 

neytendahegðun, og þar með sjálfsálit neytenda, með því að koma á fót og knýja fram 

félagsleg hegðunarviðmið (social norms) sem að neytandinn finnur þörf fyrir að aðlaga 

sig að vegna hópþrýstings og viðtekinna venja. Fylgispekt eða eftirlátssemi (conformity) 

er sú hegðun sem að neytandinn fer eftir til að aðlagast hinum ríkjandi félagslegu 

hegðunarviðmiðum. Þó svo að fylgispekt neytenda fari eftir aðstæðum þá skiptir 

persónuleiki þeirra einnig máli fyrir löngun þeirra til að aðlaga sig að öðrum (Clark og 

Goldsmith, 2005). Til þess að öðlast betri skilning á vörumerkjaættbálkum, 

ættbálkahegðun og notkun á sjálfstjáningarvörumerkjum þarf að hafa í huga það sem 

getur haft áhrif á neytendur og val þeirra. Til að mynda getur næmni fyrir mannlegum 

áhrifum og félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður haft áhrif á neytendur 

(Ruane og Wallace, 2015). 

4.1 Næmni fyrir mannlegum áhrifum 

Sýnt hefur verið fram á að aðrir geti haft áhrif á hegðun einstaklinga (Cialdini og 

Goldstein, 2004). Rannsóknir benda ennfremur til þess að neytendur kaupi vörumerki til 

að aðlaga sig að hinu félagslega normi og standast væntingar annarra (Bearden o.fl., 

1989; Clark og Goldsmith, 2005) en einnig til að gefa til kynna hvaða hóp þeir vilja 

tilheyra (Chernev o.fl, 2011; Escalas og Bettman, 2005). Eins og áður hefur komið fram, 

þá skilgreindu Bearden o.fl. (1989) SUSCEP, eða næmni neytenda fyrir mannlegum 

áhrifum, sem ákveðna þörf sem að einstaklingur getur fundið frá öðru fólki um að vilja 

bæta ímynd sína með því að nota ákveðnar vörur eða vörumerki, vilja haga kaupum 

sínum á ákveðinn hátt til að mæta væntingum annarra og vilja læra um vörur eða 
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þjónustu með því að horfa á hegðun annarra og fá upplýsingar frá þeim. Næmni fyrir 

mannlegum áhrifum er sérstaklega áberandi þegar fólk aðlagar hegðun sína, viðhorf og 

trú að öðrum til að fara eftir félagslegu normi samfélagsins (Robins, Pattison og Elliott, 

2001; Trusov o.fl., 2010). Áhrif frá öðrum gegna mikilvægu hlutverki í að móta 

kaupákvarðanir neytenda (Bagozzi, 2000; Bearden o.fl., 1989; Kurt, Inman og Argo, 

2011; Mourali, Laroche og Pons, 2005)  

Val einstaklinga er sérstaklega næmt fyrir mannlegum áhrifum þegar útkoman er 

sýnileg öðrum og þegar neyta á vörumerkja opinberlega (Batra o.fl., 2001; Louis, Davies, 

Smith og Terry, 2007; Wakefield og Inman, 2003). Rannsakendur hafa bent á að áhrif 

viðmiðunarhópa á einstakling séu sterkari þegar einstaklingurinn er næmur fyrir 

mannlegum áhrifum (Orth og Kahle, 2008; Ruane og Wallace, 2015). Eldri rannsóknir 

hafa bent til þess að einstaklingar sem hafa lítið sjálfsálit séu næmari fyrir áhrifum 

annarra heldur en þeir sem hafa meira sjálfsálit (Janis, 1954) og að þeir einstaklingar 

sem að hafa lágt sjálfsálit fari eftir ábendingum annarra til að verja sjálfið og komast hjá 

félagslegri afneitun (Cox og Bauer, 1964). Næmni einstaklings fyrir mannlegum áhrifum 

er því tengd sjálfsáliti hans að því leyti að þeir einstaklingar sem hafa mikið sjálfsálit eru 

ólíklegri til að láta undan hópþrýstingi og hegða sér í samræmi við normið. Þeir sem eru 

með mikið sjálfsálit eru þar af leiðandi minna næmir fyrir mannlegum áhrifum (Clark og 

Goldsmith, 2005).  

Eins og áður hefur komið fram þá myndar fólk sér skoðanir á öðrum byggðar á útliti 

þeirra og þeim vörumerkjum sem þeir nota (Evans, 1989). En sjálfstjáningarvörumerki 

gera neytandanum kleift að tjá sjálfið (Carroll og Ahuvia, 2006), bæta ímynd sína 

(Bearden o.fl., 1989) og koma vel fyrir hjá öðrum (Belk, 2013; Doster, 2013; Kinley o.fl, 

2010; Orth og Kahle, 2008; Pagani o.fl., 2011; Wilcox og Stephen, 2013). Eftirfarandi 

tilgáta er því sett fram:  

 T2: Því næmari sem neytendur eru fyrir mannlegum áhrifum, því meira nota 
neytendur vörumerki til sjálfstjáningar. 

Ættbálkar myndast í kringum vörumerki (Veloutsou og Moutinho, 2009) en minna er 

vitað um þá þætti sem hafa áhrif á neytendur og vilja þeirra að tilheyra slíkum ættbálki. 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að neytendur leyti samþykkis og skoðana frá 

vinum sínum og jafningjum þegar þeir kaupi hluti sem eiga að tjá sjálfið þar sem 
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markmiðið með því að kaupa slíka hluti er að uppfylla væntingar annarra og hópsins 

sem þeir vilja tilheyra (Kinley o.fl, 2010). Hægt er að viðhalda tengslum við slíkan hóp í 

gegnum sameiginlega og reglulega notkun á vörumerkjum (Gainer, 1995; Veloutsou og 

Moutinho, 2009). Þegar neytendur verða fyrir áhrifum annarra um val og kaup á 

vörumerki, í gegnum samband sitt við þá, þá eru þeir neytendur líklegri til að aðlaga sig 

að meðlimum ættbálkanna og hegðun þeirra sem þeir vilja tilheyra (Ruane og Wallace, 

2015). Eftirfarandi tilgáta er því sett fram: 

 T3: Því næmari sem neytendur eru fyrir mannlegum áhrifum, því meiri er 
ættbálkahegðun neytenda. 

4.2 Félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður 

Það eru fleiri fyrirbæri sem að geta haft áhrif á aðra og gegnir netið þar veigamiklu 

hlutverki. Þegar talað er um félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður er átt við 

hversu mikið einstaklingur notar samskiptasíður á netinu til að gera ráðstafanir, afla 

þekkingar, koma upplýsingum á framfæri, hafa samskipti við aðra, byggja upp 

sjálfsmynd eða ímynd sína og tjá sjálfið (Pagani o.fl., 2011). Frá miðjum níunda áratug 

tuttugustu aldar hefur netið og stafrænt umhverfi þess opnað fyrir neytendum nýjan 

heim af tækifærum til að kynna sig og tjá sjálfið. Fyrir rúmlega 10 árum síðan spruttu 

síðan upp samskiptasíður á netinu sem urðu partur af daglegu lífi fólks um allan heim 

(Doster, 2013). Þegar vísað er til samskiptasíða á netinu er átt við ákveðna vefþjónustu 

sem einstaklingar geta nýtt sér til að byggja upp notendasíður (profiles) sem annaðhvort 

eru opnar eða hálfopnar almenningi. Á þessu svæði geta notendur búið til lista yfir aðra 

notendur sem að deila sömu tengslum og þeir. Notendur geta skoðað og flett upp sínum 

tengslum auk þess að geta skoðað slíka lista hjá öðrum innan sama kerfis (Pagani o.fl, 

2011). 

Sem dæmi hafa samfélagsmiðlar, sem flokkast sem samskiptasíður, á borð við 

Myspace, Facebook, Youtube og Twitter víkkað og breytt eðli félagslegra samskipta til 

muna á þann hátt að notendur geta sökkt sér inn í þetta félagslega umhverfi og verið 

þar allan sólarhringinn. Í þessu félagslega umhverfi hafa notendur sífellt stækkandi 

fjölda af verkfærum sem þeir geta notað til að kynna sjálfa sig fyrir öðrum, segja sínar 

skoðanir og finna aðra sem hafa svipaðan áhuga og þeir (Chernev o.fl., 2011; Doster, 

2013). Flestar samskiptasíður á netinu bjóða uppá þann eiginleika að styrkja enn frekar 
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það samband sem að einstaklingur á við aðra en síðurnar geta einnig hjálpað þeim sem 

að ekkert þekkjast að tengjast böndum til dæmis út frá sameiginlegum áhuga, 

hagsmunum eða athafnasemi. Á þann hátt geta einstaklingar bæði notað 

samskiptasíður á netinu til að eiga samskipti við fólk sem að tilheyrir nú þegar þeirra 

tengslaneti auk þess að geta notað þær til að tengjast nýju „ókunnugu“ fólki (Boyd og 

Ellison, 2007). 

Samskiptasíður á netinu gera notendum því ekki einungs kleift að eiga samskipti við 

aðra (Dennis, Morgan, Wright og Jayawardhena, 2010) heldur geta þeir notað hluti á 

samskiptasíðum sínum til að styrkja sjálfsmynd sína og tjá sjálfið (Ruane og Wallace, 

2013; Wilcox og Stephen, 2013). Til dæmis ef að neytendum líkar við vörumerki á 

Facebook og smella á „like“ hnappinn hjá því þá birtist það á síðunni þeirra og bætir 

þeirra notendasíðu. Að sama skapi, ef tekin er mynd af neytandanum þegar hann 

klæðist ákveðnu vörumerki og sú mynd er sett inn á Facebook og neytandinn er merktur 

inn á hana, þá getur ímynd vörumerkisins endurspeglað persónuleika hans og styrkt sjálf 

hans (Ruane og Wallace, 2015). 

Eftir því sem að samskiptasíðum hefur fjölgað og notkun á þeim aukist hefur 

stafræna leiðin til að tjá sjálfið orðið almenn (mainstream). Notendavænn 

hugbúnaðurinn gerir notendum kleift að nálgast og nota óendanlegt magn af stafrænum 

táknum og búa til sérsniðnar útgáfur af sjálfum sér. Notendur velja vandlega þau orð, 

þær myndir og þá miðla sem þeir nota til að reyna að stjórna ímynd sinni hjá öðrum 

(Doster, 2013). Það þýðir ekki endilega að notendur sýni nákvæmlega og heiðarlega 

hverjir þeir eru á netinu og hafa þeir tilhneigingu til þess að sýna öðrum frekar hvernig 

þeir myndu vilja vera (drauma sjálfið) heldur en hvernig þeir eru í raun (raunverulega 

sjálfið). Hinsvegar eru til vísbendingar um að virkni notenda á samskiptasíðum á netinu 

sé líkleg til að gefa til kynna persónulega eiginleika þeirra og það fremur nákvæmlega 

(Belk, 2016).  

Samskiptasíður á netinu geta þar af leiðandi veitt fjölmörgum notendum tækifæri til 

að bæta sjálfsmynd sína (Chernev o.fl., 2011; Doster, 2013; Schau og Gilly, 2003; Wilcox 

og Stephen, 2013). Samskiptasíður á netinu hafa auk þess gert enn fleirum kleift að tjá 

sig og framlengja sjálfið og hefur sú tækni gjörbylt félagslegum samskiptum um allan 

heim (Belk, 2013; Chernev o.fl., 2011; Doster, 2013). Eins og áður hefur komið fram þá 



35 

er hægt að nota vörumerki bæði til að tjá sig og til að bæta sjálfið en slík vörumerki eru 

kölluð sjálfstjáningarvörumerki (Carroll og Ahuvia, 2006). Til þess að kanna tengslin á 

milli sjálfstjáningarvörumerkja og tjáningar neytenda á sjálfinu í gegnum samskiptasíður 

er áætlað að þeir neytendur sem að hafi meiri félagsleg áhrif í gegnum samskiptasíður á 

netinu, það er að segja að þeir tjái sig mikið á samskiptasíðum á netinu og noti þær 

mikið til að eiga samskipti við aðra, séu einnig líklegri til að tjá sjálfið með því að velja 

sjálfstjáningarvörumerki (Ruane og Wallace, 2015). Í framhaldi er eftirfarandi tilgáta sett 

fram: 

 T4: Því meiri félagsleg áhrif sem að neytendur hafa í gegnum samskiptasíður á 
netinu og nota slíka miðla, því meira nota neytendur vörumerki til 
sjálfstjáningar. 

Samfélagsmiðlar geta verið hugsanleg uppspretta markaðsupplýsinga en fyrirtæki 

eins og Apple og Whole Foods, svo einhver séu nefnd, fylgjast með slíkum miðlum til að 

safna viðeigandi upplýsingum sem þeir geta notað sér til gagns þegar þeir markaðssetja 

fyrir markhópa sína (Bolton o.fl., 2013). Fyrirtæki safna saman mikilvægum upplýsingum 

um neytendur, athugasemdum frá þeim og hugmyndum og nota þær síðan til að laða að 

viðskiptavini til dæmis með umtalsmarkaðssetningu (word-of-mouth marketing) 

(Kozinets o.fl., 2008). Fyrirtæki geta auk þess notað samfélagsmiðla til að styrkja 

viðskiptasambönd sín til dæmis með því að hvetja viðskiptavini til að taka þátt í 

markaðsstarfi vörumerkjanna (van Doorn o.fl., 2013; Verhoef, Reinartz og Krafft, 2010) 

eða með því að stuðla að vörumerkja- eða neyslusamfélögum á netinu (Libai o.fl., 2010; 

Stephen og Toubia, 2010) sem á endanum getur aukið virði vörumerkjanna (brand 

equity) og aukið líftímavirði viðskiptavina (customer lifetime value CLV) (Bolton o.fl., 

2013). 

 Samfélög á netinu hafa verið rannsökuð í meira en áratug þar sem þau teljast vera 

góður innblástur fyrir vöruþróun og nýjar vörur (Kozinets, 2002). Mörg fyrirtæki styðja 

samfélög á netinu vegna þess að þau skila ákveðnum ávinningi sem felur í sér minni 

kostnað við þjónustuaðstoð, verðmæta endurgjöf viðskiptavina og tækifæri til 

tengslamarkaðssetningar (Libai o.fl., 2010). Í slíkum samfélögum á netinu fá notendur 

tækifæri til að deila upplýsingum og skapa umtal, koma með nýjar hugmyndir, leita að 

félagslegum stuðningi og samstarfi til að koma með nýjar hugmyndir (Kozinets o.fl, 

2008). 
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Samfélagsmiðlar, á borð við Facebook, geta jafnframt hjálpað einstaklingum að efla 

félagslíf þeirra og rækta sambönd við aðra vegna þess að einkenni þeirra eru mótuð út 

frá því sem að þeir deila um sjálfa sig og einnig út frá því sem að aðrir deila og segja um 

þá (Christofides, Muise og Desmarais, 2011). Að sama skapi nota einstaklingar 

samfélagsmiðla til að safna upplýsingum, til tómstunda og afþreyingar (Park, Kee og 

Valenzuela, 2009), til samskipta og til að tilheyra samfélagi (Bolton o.fl., 2013; 

Valkenburg, Peter og Schouten, 2006). Belk (2013) fullyrti að aukin notkun fólks á 

samskiptasíðum á netinu hafi leitt til þess að meiri áhersla sé lögð á það hvernig aðilar 

passi í hópinn og hverjir tilheyri hvaða hóp. Einstaklingar gefa til kynna hvaða hópum 

þeir tilheyra með því að nota tákn (eða vörumerki) sem að samræmast normi hópsins 

(Cova, 1997). Þar að auki getur slík táknræn neysla gert vörumerkjaættbálkum kleift að 

dafna með því að byggja upp félagsleg tengsl sem að lætur í ljós sjálfsmynd 

neytendanna (Cova, 1997; Mitchell og Imrie, 2011). 

Aðrar rannsóknir benda til þess að lykilástæða þess að einstaklingar tilheyri 

vörumerkjaættbálki sé sú að það geti gefið þeim möguleika á því að tjá sjálfsmynd sína 

(Mitchell og Imrie, 2011). Á sama hátt er lykilástæða þess að einstaklingar noti 

samskiptasíður á netinu sú að þær gera neytendum kleift að styrkja sjálfið, tjá sig og 

kynna (Pagani o.fl., 2011). Þar sem að samskiptasíður á netinu eru umhverfi til 

samskipta sem leyfir neytendum að tjá sjálfið (Doster, 2013; Pagani o.fl, 2011; Wilcox og 

Stephen, 2013) þá veitir það þeim aukin tækifæri til að skapa félagsleg tengsl sem sýna 

aðild þeirra og hollustu til dæmis við vörumerkjaættbálk. Þó svo að rannsóknir og 

niðurstöður á viðfangsefninu séu takmarkaðar gæti talist líklegt að þeir sem að noti 

mikið samskiptasíður á netinu, og geri það til dæmis til að hafa áhrif á aðra, koma 

upplýsingum á framfæri, hafa samskipti, tjá sjálfið eða byggja upp sjálfsmynd sína og 

ímynd séu einnig líklegir til að sýna ættbálkahegðun eða að tilheyra slíku 

neyslusamfélagi. Þar af leiðandi er eftirfarandi tilgáta sett fram: 

 T5: Því meiri félagsleg áhrif sem að neytendur hafa í gegnum samskiptasíður á 
netinu og nota slíka miðla, því meiri er ættbálkahegðun neytenda. 
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5 Vörumerkjatryggð 

Samkvæmt Aaker (1991) er vörumerkjatryggð ein af fimm víddum vörumerkjavirðis en 

vörumerkjavirði er hugtak sem notað er til að lýsa virði þess að eiga þekkt vörumerki. 

Virði þess að eiga þekkt vörumerki lýsir sér í því að eigandi þess eða framleiðandi getur 

þénað meira fyrir vörur sínar með því að nota þekkta vörumerkið heldur en að nota 

vörumerki sem ekki er eins þekkt. Að sama skapi, frá sjónarhorni neytandans, eru vörur 

sem að hafa þekkt vörumerki betri en vörur sem ekki hafa þekkt vörumerki. 

Vörumerkjavirði er byggt á viðhorfi neytandans til ákveðins vörumerkis, hversu jákvætt 

hann skynjar eiginleika þess og einkenni og hversu jákvæðar afleiðingar það hefur fyrir 

hann að nota það (American Marketing Association, e.d.-b). Merking vörumerkisins fyrir 

neytendur býr í huga þeirra og fer eftir mismunandi reynslu þeirra (Keller, 1993). 

Vörumerkið getur haft merkingu fyrir neytendur vegna virkni þess, hagnýtra eiginleika, 

efnahagslegra eiginleika eða vegna annarra tenginga neytandans við skynjaða eiginleika 

þess eins og ímynd og persónuleika (Aaker, 1997). Fyrirtæki geta byggt upp 

vörumerkjavirði með því að miða markaðsaðgerðir sínar að því að styrkja víddir þess 

eins og vörumerkjatryggð (Aaker, 1991; Keller, 1993). 

Markmið margra ef ekki flestra fyrirtækja er að gera viðskiptavini sína trygga 

(Fournier, 1998) en sem dæmi geta viðskiptavinir verið tryggir vörumerkjum, verslunum, 

framleiðendum eða þjónustuveitendum (Zakaria o.fl., 2014). Vörumerkjatryggð hefur 

ekki alltaf verið skilgreind á sama hátt og halda sumir því fram að tryggð neytenda við 

vörumerki lýsi sér í því að viðskiptavinir hafi jákvætt viðhorf gagnvart vörumerki og 

kaupa það endurtekið (Zakaria o.fl., 2014). Aaker (1991) segir vörumerkjatryggð vera 

mælikvarða á hollustu viðskiptavinar við vörumerki sem lýsir sér á þann hátt að 

viðskiptavinurinn er ólíklegur til að skipta um vörumerki þó svo að breytingar eiga sér 

stað á vörumerkinu eins og á verði þess eða eiginleikum vörunnar. American Marketing 

Association (e.d.-c) telur að neytendur séu tryggir þegar þeir kaupa ítrekað vörur eða 

þjónustu sem að kemur frá sama framleiðanda yfir langan tíma frekar en að kaupa sömu 

vöru frá öðrum birgjum í sama vöruflokki. Aðrir hafa þó viljað skipta hugtakinu niður í 

tvær víddir: Hegðunartryggð (behavioural loyalty) eða kauptryggð (purchase loyalty) og 
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viðhorfstryggð (attitudinal loyalty). Þegar talað er um hegðunartryggð er átt við það að 

neytendur kaupi vörumerki endurtekið. Þó er talið að hegðunartryggð nægi ekki til að 

útskýra afhverju sumar aðstæður vekja upp þörf neytandans til að kaupa sama 

vörumerkið. Þegar talað er um viðhorfstryggð er vísað til hugrænna þátta sem hafa áhrif 

á tilfinningalega tryggð neytandans við vörumerki en slík tryggð hefur áhrif á áform 

neytandans eða langtíma skuldbindingu hans við vörumerkið vegna einstaks virði þess 

(Chaudhuri og Holbrook, 2001; Esmaeilpour, 2015).  

Markmið fyrirtækja getur verið að stuðla að vörumerkjatryggð til að mynda tengsl á 

milli neytenda og vörumerkja svo að hægt sé, með tímanum, að byggja upp stöðugt 

viðskiptasamband (Fournier, 1998). Tryggð viðskiptavina getur verið mikilvæg fyrir 

fyrirtæki en samkvæmt Gould (1995) eru helstu kostir þess að eiga trygga viðskiptavini 

þrír. Í fyrsta lagi lækkar kostnaður fyrirtækja við að reyna að afla nýrra viðskiptavina þar 

sem að færri skipta yfir til annarra fyrirtækja og ekki þarf að eyða eins miklum kostnaði í 

að ná til nýrra í stað þeirra sem hættu viðskiptum. Í öðru lagi þá eru tryggir viðskiptavinir 

ólíklegir til að vera jafn verðnæmir og aðrir neytendur svo að fyrirtæki hafa meiri 

möguleika á að hækka verð og þar af leiðandi auka hagnað. Þriðji kosturinn við að eiga 

trygga viðskiptavini er að þeir geta verið líklegir til að kaupa aðrar og fjölbreyttari vörur 

frá sama fyrirtæki eða framleiðanda. 

Neytendur sem eru tryggir ákveðnu vörumerki geta verið tilbúnir að borga meira fyrir 

það vegna þess að þeim finnst það bjóða þeim einstakt eða aukið virði sem að önnur 

vörumerki geta ekki boðið þeim (Aaker, 1996; Chaudhuri og Holbrook, 2001). Tryggir 

viðskiptavinir skuldbinda sig vörumerki vegna þess að þeir telja það fullægja þörfum 

sínum betur en aðrir valkostir (Holland og Baker, 2001). Það að neytendur haldi tryggð 

við vörumerki getur stafað af því að neytandinn beri traust til vörumerkisins og að 

honum finnist það áreiðanlegt eða vegna þess að vörumerkið hefur jákvæð áhrif á 

neytandann þegar hann notar það. Ef viðskiptavinur er bæði ánægður og ber mikið 

traust til ákveðins vörumerkis þá getur það gert hann tryggan því. Traustið byggir á þann 

hátt upp ákveðið viðskiptasamband sem bæði fyrirtækið og viðskiptavinurinn metur 

mikils. Þó svo að því hafi verið haldið fram að þættir eins og ánægja, áreiðanleiki og 

traust til vörumerkis geti verið undirliggjandi þættir sem geta leitt af sér 

vörumerkjatryggð neytenda þá er seint hægt að segja að það séu einu þættirnir sem 
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byggi upp slíka tryggð. Vörumerkjatryggð er nefnilega byggð upp af það mörgum 

undirliggjandi þáttum að erfitt getur verið að telja upp allt sem getur þurft til að ná fram 

tryggð viðskiptavina (Ha, 2004). 

Vörumerkjatryggð getur leitt til aukinnar markaðshlutdeildar þar sem tryggir 

viðskiptavinir kaupa ítrekað sama vörumerkið (Chaudhuri og Holbrook, 2001). Það að 

neytendum finnist ákveðið vörumerki bjóða einstakt virði sem að önnur vörumerki 

bjóða ekki uppá getur orðið þess valdandi að neytendur fari að tala um vörumerkið við 

aðra neytendur (Ha, 2004; Reichheld og Sasser, 1990). Jákvætt umtal getur skapast um 

vörumerkið og þar með geta tryggir neytendur laðað að nýja viðskiptavini (Reichheld og 

Sasser, 1990) og haft áhrif á ákvarðanir annarra (Rowley, 2005). Í rannsókn Godes og 

Mayzlin (2002) er sýnt fram á að þeir neytendur sem lýsa sér sem tryggum 

viðskiptavinum séu líklegir til að skapa umtal. Bhattacharya og Sen (2003) telja einnig að 

vörumerkjatryggð geti leitt til þess að neytendur byrji að auglýsa eða kynna félögum 

sínum vörumerkið með því að tala um það og með því að nota það svo aðrir sjái til. Til 

dæmis geta þeir sýnt öðrum neytendum lógó eða tákn vörumerkisins, þeir geta klæðst 

vörumerkinu og þar með sýnt öðrum að þeir kaupi það. Eftirfarandi tilgáta er því sett 

fram: 

 T6: Því tryggari sem neytendur eru vörumerki, því líklegra er að þeir skapi 
jákvætt umtal. 

Eins og áður hefur komið fram þá nota neytendur sjálfstjáningarvörumerki til að tjá 

sjálfið og sýna öðrum hvernig manneskja þeir eru (Aaker, 1996; Sirgy o.fl., 2008). 

Neytendur geta ákveðið að kaupa vörumerki út frá þeirri ímynd sem það hefur og ef 

neytendur tengja við ímynd vörumerkisins þá er líklegra að þeir kaupi vörumerkið 

endurtekið (Chaudhuri og Holbrook, 2001). Á sama tíma benda rannsóknir til þess að 

þegar neytendur noti vörumerki sem að hefur ímynd eða persónuleika sem er í 

samræmi við sjálfsmynd þeirra þá auki það tryggð þeirra við vörumerkið (Escalas og 

Bettman, 2005; Liu o.fl., 2012; Sirgy o.fl, 2008). Það gæti því talist líklegt að þeir sem að 

noti sjálfstjáningarvörumerki séu líklegir til að vera tryggir vörumerkinu. Eftirfarandi 

tilgáta er sett fram: 

 T7: Því meira sem að neytendur nota vörumerki til sjálfstjáningar, því tryggari 
eru neytendur vörumerkinu. 
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Það að neytendur noti vörumerki til að finnast þeir vera partur af hópi veitir 

neytendum ákveðið virði eins og það að tengjast öðrum sem að nota sama vörumerki 

(Escalas og Bettman, 2003, 2005; Schau o.fl., 2009; Veloutsou og Moutinho, 2009). Slíkt 

félagslegt samband neytenda sem myndast í kringum vörumerki getur einnig orðið til 

þess að virði vörumerkisins eykst þar sem neytendur geta orðið tryggir vörumerkinu 

(Schau o.fl., 2009; Taute og Sierra, 2014). Það að vörumerki geti tengt neytendur saman 

vegna hins táknræna gildis sem það hefur getur því bæði veitt neytendum og 

vörumerkjum aukið virði. Slíkt virði lýsir sér í tryggð neytandans við vörumerkið (Schau 

o.fl., 2009). Það getur skipt miklu máli fyrir fyrirtæki að stuðla að slíkri tryggð þar sem 

það, eins og áður hefur komið fram, að eiga trygga viðskiptavini getur leitt til aukinnar 

arðsemi fyrirtækja (Bowen og Chen, 2001; Gould, 1995; Hallowell, 1996). Fournier 

(1998) telur að tryggð sé byggð á gildishlöðnu sambandi og skuldbindingu neytenda við 

vörumerki. Jafnframt heldur hún því fram að sambandið styrkist þegar notkun á 

vörumerkinu er studd af öðrum og þegar neytendur noti vörumerkið til að tengjast 

meðlimum samfélagsins. Í rannsóknargrein sinni tala Muñiz og O’Guinn (2001) um 

rannsóknir sem hafa sýnt fram á tengingu vörumerkjasamfélaga og vörumerkjatryggðar. 

Niðurstöður rannsókna McAlexander, Kim og Roberts (2003) og Marzocchi, Morandin og 

Bergami (2013) sýna auk þess fram á að það að taka þátt eða vera meðlimur 

vörumerkjasamfélags geti leitt til vörumerkjatryggðar. 

Þar sem vörumerkjasamfélög og vörumerkjaættbálkar eru ólík fyrirbæri er ekki hægt 

að fullyrða að það að tilheyra vörumerkjaættbálki leiði einnig til vörumerkjatryggðar. 

Eins og áður hefur verið útskýrt að þá eru vörumerkjaættbálkar til vegna sameiginlegs 

áhuga neytenda yfir stutt tímabil áður en þeir leysast upp og áhugi þeirra breytist 

(Goulding o.fl, 2013; Cova og Cova, 2002). Það er því líklegt að áhugi neytenda á 

vörumerkjum geti breyst og dofnað þegar ættbálkurinn tvístrast. Þrátt fyrir eiginleika 

ættbálka að vera tímabundnir og nýjungagjarnir (Goulding o.fl., 2013) þá hafa ættbálkar 

mikla þýðingu og gildi fyrir meðlimi þeirra (Mitchell og Imrie, 2011). Það er hin mikla 

ástríða neytenda á vörumerkjum og þátttaka þeirra í tengslum við þau sem að gefur 

vísbendingu um að tengja megi vörumerkjatryggð við ættbálka.  

Taute og Sierra (2014) komust að því í rannsókn sinni á notendum snjallsíma að það 

væri jákvætt samband á milli vörumerkjaættbálka eða ættbálkahegðunar og 
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vörumerkjatryggðar. Auk þess sýndi rannsókn Esmaeilpor (2015) fram á að 

ættbálkahegðun hefði jákvæð áhrif á vörumerkjatryggð í gegnum miðlunarbreytuna 

vörumerkjaviðhorf (brand attitude). Fáar rannsóknir hafa þó verið gerðar til að kanna 

samband vörumerkjaættbálka og vörumerkjatryggðar (Ruane og Wallace, 2015) og hafa 

Veloutsou og Moutinho (2009) haldið því fram að þörf sé á frekari rannsóknum til að 

kanna hvort að ættbálkahegðun eða það að tilheyra vörumerkjaættbálki spái fyrir um 

vörumerkjatryggð. Eftifrarandi tilgáta er því sett fram: 

 T8: Því meiri ættbálkahegðun sem að neytendur sýna, því tryggari eru 
neytendur vörumerki. 
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6 Umtal 

Umtal er ákveðin neytendahegðun sem lýsir sér í því að neytandi deilir upplýsingum 

með öðrum um til dæmis vörur, vörumerki, þjónustu, fyrirtæki eða tilboð. Þá er átt við 

óformleg samskipti á milli einstaklinga um mat þeirra á slíkum hlutum en þær 

upplýsingar sem að neytandinn veitir öðrum koma frá honum sjálfum en ekki beint frá 

sjálfu fyrirtækinu (American Marketing Association, e.d.-f; Anderson, 1998; Harrison-

Walker, 2001). Til eru margar mismunandi skilgreiningar á umtali en í rannsóknargrein 

Goyette, Richard, Bergeron og Marticotte (2010) má finna töflu þar sem hægt er að sjá 

samantekt af nokkrum slíkum skilgreiningum. Það að umtal sé þess eðlis að það byggi á 

óformlegum samskiptum gerir það að verkum að skilaboðin frá sendanda til móttakanda 

verða áhrifamikil og trúverðug (Harrison-Walker, 2001). Umtal er einnig talið vera 

árangursríkt að því leyti að það getur dregið úr skynjaðri áhættu neytenda við kaup á 

vörum eða þjónustu (Arndt, 1967). Neytendur virðast reiða sig meira á umtal frá öðrum 

þegar kemur að þjónustu þar sem þjónusta er þess eðlis að hún er óáþreifanleg, 

óstöðluð og byggir á upplifun fólks. Það getur því reynst erfitt fyrir neytendur að meta 

þjónustu fyrir kaup, liggur því meiri áhætta hjá neytendum við að velja þjónustu heldur 

en vörur (Ennew, Banerjee og Li, 2000; File, Cermak og Prince, 1994; Murray, 1991).  

Umtal getur verið jákvætt, hlutlaust eða neikvætt. Dæmi um jákvætt umtal er þegar 

neytendur deila með öðrum skemmtilegri, lifandi og nýrri reynslu eða mæla með 

einhverju. Neytendur geta einnig skapað jákvætt umtal til að draga að sér athygli og 

vera áberandi. Dæmi um neikvætt umtal er þegar talað er illa um vörur og slæma 

reynslu, komið er af stað orðrómi eða persónulegri kvörtun (Anderson, 1998). Misræmi 

er meðal rannsakenda hvort að því sé haldið fram að jákvætt umtal sé algengara eða 

hvort að neikvætt umtal sé algengara (sjá East, Hammond og Wright, 2007). En talið er 

að áhrif neikvæðs umtals séu sterkari en jákvæðs umtals (Chawdhary og Dall’Olmo 

Riley, 2015) þar sem það getur komið meira á óvart heldur en jákvætt umtal (Mizerski, 

1982). Til þess að koma í veg fyrir neikvætt umtal þá geta fyrirtæki gert óánægðum 

neytendum kleift að fá útrás á reiði sinni og vonbrigðum. Ein slík leið er að byggja upp 

sterkt kvörtunarkerfi sem auðvelt er fyrir neytendur að nota og getur hvatt þá til að 
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kvarta þar í stað þess að þeir skapi neikvætt umtal og tali við vini sína og kunningja. 

Notkun á slíku kvörtunarkerfi getur verið byggt á hvatakerfi fyrir neytendur sem gæti 

veitt þeim sem eru óánægðir afslætti eða annað slíkt (Nyer og Gopinath, 2005). Nyer og 

Gopinath (2005) telja að það að auðvelda óánægðum neytendum að kvarta geti 

minnkað neikvætt umtal þeirra. 

Í áratugi hafa markaðsfræðingar reynt að nýta sér umtal til að ná til neytenda til 

dæmis með því að virkja áhrifavalda umtals sem eru einnig þekktir sem 

skoðanaleiðtogar (Dichter, 1966; Groeger og Buttle, 2013; Mancuso, 1969; Summers, 

1970). Fyrirtæki geta farið í markaðsherferðir, það er svokallaðar umtalsherferðir (WOM 

campaigns), sem miða til dæmis að því að koma vörum fyrir hjá einstaklingum, nánar 

tiltekið skoðanaleiðtogum, sem að eiga að nota, deila og tala um vörurnar við aðra 

svosem vini og fjölskyldu. Með slíkri herferð er reynt að auka sölu eða vitund á vörunni 

(Groeger og Buttle, 2013). Með tilkomu netsins hafa möguleikar neytenda á því að afla 

sér upplýsinga um vörur og þjónustu frá öðrum neytendum aukist og einnig gefið þeim 

tækifæri til að veita öðrum upplýsingar varðandi sýna reynslu með því að skapa rafrænt 

umtal (electronic word-of-mouth eWOM) (Hennig-Thurau o.fl., 2004). Að nota umtal 

þegar verið er að markaðssetja getur verið aðlaðandi kostur fyrir fyrirtæki þar sem hægt 

er að koma skilaboðum hratt til skila, sérstaklega í gegnum netið, og það á tiltölulega 

lágum kostnaði (Trusov, Bucklin og Pauwels, 2009). 

Sýnt hefur verið fram á að umtal gegni mikilvægu hlutverki í að móta hegðun, viðhorf 

og kaupákvarðanir neytenda (Arndt, 1967; Brown og Reingen, 1987; East, Hammond og 

Lomax, 2008; Wang, 2011). Bughin, Doogan og Vetvik (2010) halda því jafnvel fram að 

um 20-50% af öllum kaupákvörðunum neytenda komi til vegna umtals. Hugsanleg 

skýring á þessu er sú að neytendur líta á umtal sem trúverðugri uppsprettu upplýsinga 

um vörur og þjónustu heldur en ef að fyrirtæki myndi koma sömu upplýsingum til 

neytandans (East o.fl., 2008; Harrison-Walker, 2001; Wang, 2011). Til eru dæmi sem 

sýna að umtal geti haft áhrif á kauphegðun neytenda í matarkaupum (Arndt, 1967), 

bankaviðskiptum (Keaveney, 1995), afþreyingu (Brown og Reingen, 1987), kaupum á 

tæknivörum (Herr, Kardes og Kim, 1991) og kaupum á heimilistækjum og fötum (Richins, 

1983). 



44 

Rannsakendur neytendahegðunar hafa í auknum mæli rannsakað hvað valdi umtali 

og hver útkoma þess geti verið (Harrison-Walker, 2001; Mazzarol, Sweeney og Soutar, 

2007). Sem dæmi hafa rannsakendur beint spjótum sínum að því að rannsaka og sýna 

fram á að ánægja (Anderson, 1998), þjónustugæði (Harrison-Walker, 2001) og skynjuð 

gæði (Hartline og Jones, 1996) geti verið undanfarar eða orsakir umtals. Aðrir 

rannsakendur hafa kannað þá sálfræðilegu- og persónulegu hvata sem valda umtali. Á 

blaðsíðu 41 í rannsóknargrein Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh og Gremler (2004) má sjá 

töflu þar sem þeir hafa dregið saman rannsóknir sem hafa sýnt fram á sálfræðilega 

hvata sem valda umtali. Dæmi um slíka hvata er áhugi neytandans á vöru og 

skuldbinding hans við hana, umhyggja hans í garð annarra, hefnd og vilji hans til að 

minnka kvíða (Hennig-Thurau o.fl., 2004). 

Önnur ástæða fyrir því að neytendur skapa umtal er til þess að vekja aðdáun annarra 

og til þess að líta vel út, bæði í augum annarra og sinna eigin (Berger, 2014). Neytendur 

geta notað umtal til að kynna sig fyrir öðrum á þann hátt að það hrífi þá. Því geta 

ákvarðanir neytenda endurspeglað þau einkenni sem að þeir vilja tengja sig við (Belk, 

1988; Berger og Heath, 2007; Escalas og Bettman, 2003; Levy, 1959). Til dæmis er ein 

ástæða þess að atvinnuumsækjendur klæða sig upp fyrir atvinnuviðtöl sú að þeir vilja 

gefa til kynna að þeir séu fagmenn. Á sama hátt getur það að skapa umtal gefið fólki til 

kynna hver einstaklingurinn vill vera (Berger, 2014). 

Samkvæmt Berger (2014) geta mannleg samskipti auðveldað fólki að vekja aðdáun 

annarra á þrjá vegu: Með því að styrkja sjálfið (self-enhancement), gefa til kynna 

einkenni sín (identity signaling) og með því að tala á ákveðin hátt. Einstaklingar geta 

talað um tiltekin málefni eða hugmyndir, ekki bara til að styrkja sjálfið heldur einnig til 

að sýna fram á að þeir búi yfir ákveðnum eiginleikum, þekkingu eða sérþekkingu á 

tilteknu sviði (Chung og Darke, 2006; Packard og Wooten, 2013). Þar af leiðandi kemur 

það ekki á óvart að meira umtal skapist í kringum táknrænar vörur og vörumerki heldur 

en hagnýtar (Chung og Darke, 2006). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna þá getur löngun neytenda og þörf þeirra til að 

styrkja sjálfið leitt til jákvæðs umtals. Neytendur eru líklegir til að deila jákvæðri reynslu 

sinni á vörumerki með öðrum ef það gerir þeim kleift að styrkja ímynd sína. Að sama 

skapi eru neytendur líklegir til að deila neikvæðri reynslu annarra á vörumerki ef það 
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verður til þess að styrkja sjálfið (Alexandrov, Lilly og Babakus, 2013; Angelis, Bonezzi, 

Peluso, Rucker og Costabile, 2012; Hennig-Thurau o.fl., 2004; Wien og Olsen, 2014). 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að styrking á sjálfinu er ekki einungis orsök umtals 

(Alexandrov o.fl., 2013; Angelis o.fl., 2012) heldur er hún einnig afleiðing umtals 

(Chawdhary og Dall’Olmo Riley, 2015). 

Sýnt hefur verið fram á að einkenni vörumerkja gegna mikilvægu hlutverki þegar 

kemur að umtali en slík einkenni hafa áhrif á umtal neytenda í gegnum þrjá áhrifaþætti: 

Virkni vörumerkisins, auk félagslegs- og tilfinningalegs gildi þess fyrir neytandann 

(Lovett, Peres og Shachar, 2013). Skortur er á rannsóknum sem hafa sýnt fram á að 

sjálfstjáningarvörumerki geti virkað sem hvatar til að skapa umtal (Carroll og Ahuvia, 

2006; Ruane og Wallace, 2015; Saenger, Thomas og Johnson, 2013). Þar sem það getur 

verið mikilvægt að skilja umtal og slíka hegðun neytenda þá er eftirfarandi tilgáta sett 

fram: 

 T9: Því meira sem að neytendur nota vörumerki til sjálfstjáningar, því líklegra 
er að þeir skapi jákvætt umtal. 

Þó að einnig sé skortur á rannsóknum í tengslum við vörumerkjaættbálka þá benda 

niðurstöður rannsóknar Badrinarayanan o.fl. (2014) til þess að það að stuðla að 

tengslum einstaklinga í kringum ættbálkavörumerki geti leitt til umtals og haft áhrif á 

kaupáform neytenda. Niðurstöður sýna ennfremur fram á að það að skapa jákvætt 

umtal um vörumerki ættbálksins geti veitt neytandanum aukið virði. Rannsóknir benda 

til þess að rekja megi vörumerkjaumtal til vörumerkjaættbálka því vörumerkin auðvelda 

neytendum að tilheyra hóp (Jurisic og Azevedo, 2011; Taute og Sierra, 2014) og deila 

ástríðu sinni með öðrum hópmeðlimum (Greenacre o.fl., 2013). Með því að tilheyra 

slíkum hóp þá deila neytendur þekkingu sinni á vörumerkinu og staðfesta aðild sína að 

ættbálknum með því að skapa jákvætt umtal (Kozinets, de Valck, Wojnicki og Wilner, 

2010). Eftirfarandi tilgáta er sett fram:  

 T10: Því meiri ættbálkahegðun sem að neytendur sýna, því líklegra er að þeir 
skapi jákvætt umtal. 
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Á mynd 2 má sjá rannsóknarlíkan sem rannsakandi setti upp og er byggt á líkani 

Ruane og Wallace (2015). Líkanið sýnir allar 10 tilgáturnar sem settar hafa verið fram í 

rannsókninni. 

 

 

 

 

Mynd 2: Rannsóknarlíkan með tilgátunum 10. 
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7 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð til að ná þeim 

markmiðum og kanna þær tilgátur sem settar voru fram í ritgerðinni. Þau markmið sem 

sett voru fram snéru að því að kanna forspárgildi og samband á milli eftirfarandi sex 

þátta: Næmni fyrir mannlegum áhrifum, félagslegra áhrifa á netinu í gegnum 

samskiptasíður, sjálfstjáningarvörumerkja, vörumerkjaættbálka, vörumerkjatryggðar og 

umtals. Auk þess var markmiðið að kanna tengsl á milli aldurs neytenda og þáttanna sex 

og hvort að munur væri á milli þjóðerna þegar kom að þáttunum sex. Í þessum hluta 

ritgerðarinnar verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjallað verður um 

þátttakendur, mælitækið sem þróað var út frá fræðunum og mælitækjum annarra 

rannsókna auk framkvæmdar á rannsókninni sjálfri. 

7.1 Þátttakendur 

Í rannsókn þessari var spurningakönnun lögð fyrir rafrænt hentugleikaúrtak á 

samfélagsmiðlunum Facebook, Twitter og Linkedin. Við úrvinnslu gagna var notast við 

svör frá samtals 527 þátttakendum en af þeim voru konur í miklum meirhluta. Auk þess 

var um helmingur þátttakenda á aldrinum 25-34 ára. Alls voru þátttakendur 

könnunarinnar af samtals 44 mismunandi þjóðernum, algengasta þjóðerni þátttakenda 

var íslenskt, næst algengasta var þýskt og það þriðja spænskt. Nánari upplýsingar um 

bakgrunn þátttakenda má sjá í töflu 1. 

Tafla 1: Bakgrunnur þátttakenda. 

Kyn  Aldur  Þjóðerni  

Kvenkyn 67,7% 24 ára eða yngri 33,1% Íslendingar 39,5% 

Karlkyn 32,3% 25-34 ára 49,9% Þjóðverjar 8,9% 

  35 ára eða eldri 17,0% Spánverjar 8,5% 

    Ítalir 7,0% 

    Norðmenn 7,0% 

    Aðrir 29,1% 
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7.2 Mælitæki 

Mælitækið sem notast var við í þessari rannsókn samanstóð af einni síuspurningu sem 

jafnframt var skylduspurning, sex undirkvörðum auk þriggja bakgrunnsspurninga. Áður 

en þátttakendur tóku afstöðu til fullyrðinga undirkvarðanna voru þeir beðnir um að 

svara síuspurningu og tilgreina það vörumerki sem kæmi fyrst upp í huga þeirra þegar 

þeir hugsuðu um tískuvörumerki sem þeir notuðu. Ástæðan fyrir því að hafa þá 

spurningu sem skylduspurningu var sú að til að svara meirihluta könnunarinnar þurftu 

þátttakendur að hafa vörumerkið sem þeir skrifuðu niður í huga sér.  

Eftir fyrstu spurningu kom að undirkvörðunum en fullyrðingar hvers kvarða voru allar 

hafðar á fimm punkta Likert-kvarða þar sem einn stóð fyrir mjög ósammála og fimm 

mjög sammála. Fyrsti undirkvarðinn miðaði að því að mæla notkun á 

sjálfstjáningarvörumerki (að hve miklu leyti neytendur nota vörumerki til sjálfstjáningar) 

og samanstóð af fimm atriðum. Annar undirkvarðinn mældi að hve miklu leyti 

neytendur sýna ættbálkahegðun og samanstóð af sjö atriðum. Þriðji undirkvarðinn snéri 

að vörumerkjatryggð og samanstóð af sjö atriðum. Fjórði kvarðinn snéri að því að mæla 

að hve miklu leyti neytendur skapa jákvætt umtal og samanstóð af fimm atriðum. 

Fimmti kvarðinn mældi næmni neytenda fyrir mannlegum áhrifum og samanstóð af 

þremur atriðum en sjötti og síðasti kvarðinn mældi félagsleg áhrif á netinu í gegnum 

samskiptasíður og samanstóð af níu atriðum. Spurningalistinn var hafður á ensku þar 

sem eitt af markmiðum rannsóknarinnar miðaði að því að kanna mun á milli þjóðerna. 

Við samningu atriða varðandi notkun á sjálfstjáningarvörumerki var litið til rannsókna 

Carroll og Ahuvia (2006) og Ruane og Wallace (2015). Í rannsókn Ruane og Wallace 

(2015) var framkvæmd þáttagreining á þáttum úr mælitæki Carroll og Ahuvia (2006) og 

út frá þeim niðurstöðum var ákveðið hvaða atriði það væru sem mynduðu kvarðann 

sem snéri að notkun á sjálfstjáningarvörumerki (sjá töflu 2). Fullyrðingarnar sem 

merktar eru IS1, IS2 og IS3 tilheyra víddinni hið innra sjálf (inner self) undir kvarðanum 

sjálfstjáningarvörumerki og þær sem merktar eru SS1 og SS2 tilheyra víddinni hið 

félagslega sjálf (social self).  
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Tafla 2: Undirkvarðinn notkun á sjálfstjáningarvörumerki. 

Notkun á sjálfstjáningarvörumerki 

IS1 I use this brand because it symbolizes the kind of person I really am 
inside. 

IS2 I use this brand because it is an extension of my inner self. 
IS3 I use this brand because it mirrors the real me. 
SS1 I use this brand because it has a positive impact on what others 

think of me. 
SS2 I use this brand because it improves the way society views me. 

Þegar semja átti atriði fyrir kvarðann ættbálkahegðun var litið til þáttagreininga 

Badrinarayanan o.fl. (2014) og Esmaeilpour (2015) sem þeir framkvæmdu á mælitæki 

Sierra og Taute (2014). Kvarðinn samanstóð af þremur víddum: Félagsleg uppbygging 

(social structure), samkennd meðlima (sense of community) og varnarviðbrögð 

ættbálksins (defense of the tribe). Fullyrðingarnar sem merktar eru VÆ1, VÆ2 og VÆ7 

tilheyra víddinni varnarviðbrögð ættbálksins undir kvarðanum ættbálkahegðun. 

Fullyrðingin sem merkt er VÆ3 tilheyrir víddinni félagsleg uppbygging og þær sem 

merktar eru VÆ4, VÆ5 og VÆ6 eru undir víddinni samkennd meðlima. Þegar nánar er 

litið á fullyrðingarnar, í töflu 3, sést að í raun er verið að kanna bæði viðhorf neytandans 

á ættbálkamenningu vörumerkisins og svo tengingu hans sjálfs við ættbálkinn. Ef 

neytendur sýna ættbálkahegðun þá eru líkur á að þeir tilheyri vörumerkjaættbálki með 

einhverjum hætti og/eða að ættbálkur sé til í kringum vörumerkið. 

Tafla 3: Undirkvarðinn ættbálkahegðun. 

Ættbálkahegðun 

VÆ1 Whenever someone talks badly about other users of this brand, I 
react strongly. 

VÆ2 I do not accept criticism of this brand very well. 
VÆ3 I can relate to other users of this brand. 
VÆ4 Even though I do not know everyone who uses this brand, we share 

a common bond. 
VÆ5 There is a strong social network (e.g. website or social platform) 

around people who use this brand, even though they may not 
know each other. 

VÆ6 There is a connection between people who use this brand. 
VÆ7 I won't own or use any brands that are competing with this brand. 



50 

Við samningu atriða varðandi vörumerkjatryggð eða tryggð neytenda við vörumerki 

var horft til rannsókna Chaudhuri og Holbrook (2001), Laroche, Habibi og 

Sankaranarayanan (2012) og Yoo og Donthu (2001). Í töflu 4 má sjá öll atriði 

undirkvarðans. 

Tafla 4: Undirkvarðinn vörumerkjatryggð. 

Vörumerkjatryggð 

VT1 I consider myself to be loyal to this brand. 
VT2 This brand is my first choice when it comes to fashion.  
VT3 I do not buy other brands if this brand is available at the store. 
VT4 If this brand is not available at the store I would buy the same brand 

from another store. 
VT5 I am willing to pay more for products from this brand rather than 

products from other brands. 
VT6 I trust this brand 
VT7 This brand offers everything I am looking for in this kind of product. 

Þegar semja átti atriði fyrir kvarðann jákvætt umtal eða að hve miklu leyti neytendur 

skapa jákvætt umtal um vörumerki var horft til rannsóknar Goyette o.fl. (2010). Í töflu 5 

er hægt að sjá öll atriði undirkvarðans. 

Tafla 5: Undirkvarðinn jákvætt umtal. 

Jákvætt umtal 

UT1 I have recommended this brand to others. 
UT2 I have spoken favorably about this brand to others.  
UT3 I am proud to say to others that I use this brand.  
UT4 I strongly recommend people to buy this brand. 
UT5 I mostly say positive things about this brand to others. 

Við samningu atriða fyrir kvarðann næmni fyrir mannlegum áhrifum (áhrifum 

annarra) var litið til rannsóknar Bearden o.fl. (1989). Ruane og Wallace (2015) 

þáttagreindu mælitæki þeirra og út frá þeim niðurstöðum voru atriðin, sem sjá má í 

töflu 6, valin. Fullyrðingin sem merkt er SUSCEP1 tilheyrir víddinni stöðluð áhrif 

(normative influence) á meðan hinar tvær sem merktar eru SUSCEP2 og SUSCEP3 

tilheyra víddinni upplýsinga áhrif (informational influence). 
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Tafla 6: Undirkvarðinn næmni fyrir mannlegum áhrifum. 

Næmni fyrir mannlegum áhrifum 

SUSCEP1 I often buy the same products and brands as other people to 
relate to them. 

SUSCEP2 I often consult other people to help me choose the best 
alternative available from a product class.  

SUSCEP3 I frequently gather information from friends or family about a 
product before I buy. 

Þegar semja átti atriði fyrir undirkvarðann félagsleg áhrif á netinu í gegnum 

samskiptasíður var horft til mælitækis úr rannsókn Pagani o.fl. (2011). Ruane og Wallace 

(2015) þáttagreindu mælitæki þeirra og út frá þeim niðurstöðum voru atriðin, sem sjá 

má í töflu 7, valin. Auk þess bætti rannsakandi við þáttum sem aðlagaðir voru út frá 

fræðunum. Fullyrðingarnar sem merktar eru SNI1 og SNI2 tilheyra víddinni „vicarious 

innovativeness“ sem stendur fyrir því að einstaklingar öðlist eða afli sér þekkingar í 

gegnum félagsnetið (social network), það er upplýsingaöflun. Atriðin merkt SNI3 og SNI4 

tilheyra víddinni „self-identity expressiveness“ sem stendur fyrir því að einstaklingar noti 

samskiptasíður á netinu til að sýna gildi sín og sjálfsmynd. Atriðin SNI5 og SNI9 tilheyra 

víddinni „social-identity expressiveness“ sem stendur fyrir því að einstaklingar eigi í 

samskiptum við aðra og fá þá til að taka þátt og sýna viðbrögð, Restin af fullyrðingunum 

sem merktar eru SNI6, SNI7 og SNI8 voru aðlagaðar úr fræðunum.  

Tafla 7: Undirkvarðinn félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður. 

Félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður 

SNI1 I am likely to use or subscribe to new social network sites (sites 
similar to Twitter, Facebook etc.). 

SNI2 I am interested in new social network sites if they benefit me in 
some way. 

SNI3 Using social network sites is a part of how I express my 
personality. 

SNI4 I use social network sites to express my personal values.  
SNI5 I often post messages and photos on social network sites so 

others can see. 
SNI6 I often use social network sites to communicate with others. 
SNI7 I use social network sites to influence others. 
SNI8 I often use social network sites to collect information or learn 

about other people. 
SNI9 Other people are often impressed by the way I use social 

network sites. 
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Í kjölfar þess hluta könnunarinnar sem snéri að fullyrðingum hvers kvarða var spurt 

um bakgrunn þátttakenda. Spurt var um kyn þeirra, aldur og þjóðerni. Áður en 

spurningalistinn var sendur út var hann forprófaður af fimm einstaklingum af báðum 

kynjum og á ólíkum aldri. Var slík forprófun gerð til að kanna hvort að eitthvað væri 

óskýrt, til að fá skoðanir einstaklinganna á lengd listans og til að fá almennar 

athugasemdir ef einhverjar væru. Nokkrar athugasemdir komu fram og voru því 

smávægilegar breytingar gerðar á orðalagi og fullyrðingar teknar út áður en listinn var 

formlega sendur út. Hægt er að sjá spurningalistann í heild sinni í viðauka A. 

7.3 Framkvæmd 

Eftir gerð spurningalistans var hann settur upp í forritinu Questionpro og var listanum 

síðan deilt á persónulega Facebook síðu rannsakanda, Twitter síðu hans og Linkedin 

síðu. Þar að auki var tengli með könnuninni dreift inná ýmsa hópa sem rannsakandi átti 

aðild að inná Linkedin en í heildina voru þeir 15 talsins. Rannsakandi dreifði könnuninni 

einnig á einn opin hóp á Facebook að nafni Spurningakannanir. Leiðbeinandi bauðst til 

að dreifa tenglinum á þrjá hópa sem hún átti aðild að inná Facebook vegna tengsla sinna 

við fólk af öðrum þjóðernum. Rannsakandi hvatti fólk á sínum persónulegu síðum til að 

taka þátt í könnuninni og lét vita að það væri kærkomið ef þeir gætu deilt henni áfram.  

Á upphafssíðu spurningakönnunarinnar kom fram að könnun rannsakanda væri hluti 

af rannsókn sem hann væri að framkvæma fyrir meistararitgerð sína í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum. Einnig var tekið fram að með rannsókninni væri ætlað að kanna 

upplifun fólks í tengslum við vörumerki og vali á þeim. Þar að auki kom fram að 

rannsóknin væri unnin undir leiðsögn Auðar Hermannsdóttur, aðjúnkt við Háskóla 

Íslands. Á upphafssíðunni stóð einnig að könnunin tæki í kringum fimm mínútur og að 

svör yrðu ekki rakin til þátttakenda. Þátttakendum var einnig bent á að senda 

rannsakanda tölvupóst ef einhverjar spurningar vöknuðu varðandi könnunina. Könnunin 

var fyrst send út þann 23. október árið 2017. Voru 29 vinir sem deildu könnuninni áfram 

á sínar síður á Facebook. Þar af voru sex aðilar sérstaklega beðnir um að deila henni 

áfram vegna tengsla sinna við fólk af mismunandi þjóðerni. Gögnin úr könnuninni voru 

sótt þann 4. nóvember 2017, færð yfir í Excel og þaðan í tölfræðiforritið SPSS. Var 

könnunin því opin þátttakendum í 13 daga.  
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8 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum verður 

skipt í þrjá hluta en fyrst verður byrjað á að kalla fram lýsandi tölfræði fyrir atriði 

spurningalistans í heild. Í töflu 8 er hægt að sjá meðaltal, staðalfrávik og fjölda svarenda 

fyrir hvert atriði í hverjum undirkvarða úr rannsóknarlíkaninu. Atriðum hvers kvarða er 

raðað frá hæsta meðaltali til þess lægsta. Í kjölfarið, í fyrsta hluta kaflans, verður 

framkvæmd þáttagreining og settar verða fram töflur með upplýsingum um hleðslu 

breyta á þætti og Cronbach‘s Alpha stuðlum. Eftir að innri áreiðanleiki hefur verið 

kannaður og atriði sameinuð í rétta þætti verða forsendur aðhvarfsgreiningar kannaðar.  

Í öðrum hluta verður gerð grein fyrir niðurstöðum aðhvarfsgreiningar. Þar verður 

greint frá skýringarmætti hvers þáttar á hina þættina en örvar rannsóknarlíkansins gefa 

til kynna hvaða þættir verða skoðaðir með tilliti til hinna. Í þriðja og síðasta hlutanum 

verður kannað hvort að tengsl séu á milli aldurs og allra sex þáttanna úr 

rannsóknarlíkaninu og hinsvegar verður kannað hvort að munur sé á milli þjóðerna og 

þáttanna sex.  
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Tafla 8: Lýsandi tölfræði - Atriði allra undirkvarða. 

Atriði allra undirkvarða M sf N 

Notkun á sjálfstjáningarvörumerki    

I use this brand because it has a positive impact on what others think of me. 2,88 1,15 525 
I use this brand because it symbolizes the kind of person I really am inside. 2,86 1,12 527 
I use this brand because it improves the way society views me. 2,74 1,16 524 
I use this brand because it mirrors the real me. 2,71 1,10 520 
I use this brand because it is an extension of my inner self. 2,64 1,10 527 
Ættbálkahegðun    
I can relate to other users of this brand. 3,35 0,99 503 
There is a strong social network (e.g. website or social platform) around 
people who use this brand, even though they may not know each other. 

2,50 1,13 503 

There is a connection between people who use this brand. 2,47 1,07 498 
Even though I do not know everyone who uses this brand, we share a 
common bond. 

2,40 1,11 504 

Whenever someone talks badly about other users of this brand, I react 
strongly. 

2,05 0,98 504 

I do not accept criticism of this brand very well. 1,93 0,98 505 
I won't own or use any brands that are competing with this brand. 1,50 0,84 503 
Vörumerkjatryggð    
I trust this brand. 3,78 0,91 465 
This brand offers everything I am looking for in this kind of product. 3,55 0,96 467 
I am willing to pay more for products from this brand rather than products 
from other brands. 

2,92 1,24 467 

This brand is my first choice when it comes to fashion. 2,88 1,10 469 
If this brand is not available at the store I would buy the same brand from 
another store. 

2,87 1,19 468 

I consider myself to be loyal to this brand. 2,54 1,17 469 
I do not buy other brands if this brand is available at the store. 2,08 0,94 468 
Jákvætt umtal    
I have spoken favorably about this brand to others. 3,83 0,87 455 
I have recommended this brand to others. 3,76 0,93 455 
I mostly say positive things about this brand to others. 3,74 0,82 452 
I am proud to say to others that I use this brand. 3,25 1,02 453 
I strongly recommend people to buy this brand 3,21 0,82 453 
Næmni fyrir mannlegum áhrifum    
I frequently gather information from friends or family about a product 
before I buy. 

3,16 1,16 454 

I often consult other people to help me choose the best alternative available 
from a product class. 

3,04 1,12 455 

I often buy the same products and brands as other people to relate to them. 2,26 1,08 454 
Félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður    
I often use social network sites to communicate with others. 4,09 0,97 440 
I often use social network sites to collect information or learn about other 
people. 

3,66 1,06 441 

I am interested in new social network sites if they benefit me in some way. 3,36 1,09 444 
I am likely to use or subscribe to new social network sites (sites similar to 
Twitter, Facebook etc.). 

2,93 1,18 444 

I often post messages and photos on social network sites so others can see. 2,87 1,25 440 
Using social network sites is a part of how I express my personality. 2,84 1,16 442 
I use social network sites to express my personal values. 2,71 1,17 443 
Other people are often impressed by the way I use social network sites. 2,48 1,06 444 
I use social network sites to influence others. 2,41 1,10 441 
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8.1 Þáttagreining 

Við framkvæmd þáttagreiningar kom í ljós að ekki væri grunur um marglínuleika þar 

sem innbyrðis fylgni óháðu breytanna var ekki hærri en 0,9. Allar breyturnar höfðu að 

minnsta kosti tvo til þrjá fylgnistuðla sem voru hærri en 0,3 fyrir utan breytuna „I won‘t 

own or use any brands that are competing with this brand“ sem hafði einungis einn 

fylgnistuðul hærri en 0,3. Fullyrðingin var því fjarlægð og greiningin keyrð aftur. KMO 

gildið var 0,869 sem telst gott og Bartlett‘s prófið var marktækt p < 0,05. Fylgni breyta 

var þar af leiðandi marktæk og forsenda til að þáttagreina. Þegar þáttaskýring atriðanna 

var skoðuð sást að allir stuðlar voru nokkuð háir og hlóðust breyturnar vel á alla þætti. 

Samkvæmt Kaiser viðmiðinu áttu þættirnir að vera níu og útskýrðu þeir þættir 66,4% af 

dreifingu gagnasettsins. Ef skriðuprófið var skoðað gaf það möguleika á sex þáttum og 

var það í samræmi við það sem komið hefur fram í fræðunum um fjölda þátta (Ruane og 

Wallace, 2015). Greiningin var keyrð aftur þar sem fastur fjöldi þátta var merktur fyrir 

sex þætti. Þá sýndi Kaiser viðmiðið að þættirnir sex útskýrðu 57,1% af dreifingu 

gagnasettsins.  

Þegar skoðað var hvaða atriði hlóðust á hvaða þætti kom í ljós að nokkur þeirra 

hlóðust á tvo þætti sem getur valdið tvíræðni. Flest atriði höfðu þó mun meiri hleðslu á 

annan þáttinn og var því ákveðið að halda þeim inni. Í tilviki atriðisins „I trust this brand“ 

sem hlóðst á tvo þætti var ákveðið að fjarlægja það frá greiningunni þar sem það hlóðst 

nokkuð jafnt á báða þættina. Það sama var gert í tilviki atriðisins „This brand offers 

everything I am looking for in this kind of product“. 

Þegar prófið var keyrt aftur sást að Kaiser viðmiðið hafði hækkað eftir að atriðin 

höfðu verið fjarlægð og útskýrðu þættirnir 58,2% af dreifingu gagnasettsins. Öðrum 

breytum var haldið inni og kom í ljós að þau atriði sem hlóðust á sama þátt pössuðu 

saman, það er eins og ætlast var til út frá mælitækinu sem hannað var fyrir rannsóknina. 

Í töflu 9 má sjá hvaða atriði hlóðust á hvern þátt og hleðslu þeirra en notast var við 

hornréttan snúning „Varimax“. Atriðum hvers þáttar er raðað frá hæstu hleðslu til 

þeirrar lægstu.  
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Tafla 9: Niðurstöður þáttagreiningar. 

Þættir og atriði þeirra Hleðsla 

Notkun á sjálfstjáningarvörumerki  

I use this brand because it mirrors the real me. 0,806 
I use this brand because it is an extension of my inner self. 0,797 
I use this brand because it symbolizes the kind of person I really am inside. 0,778 
I use this brand because it has a positive impact on what others think of me. 0,694 
I use this brand because it improves the way society views me. 0,681 

Ættbálkahegðun  
There is a connection between people who use this brand. 0,763 
There is a strong social network (e.g. website or social platform) around people 
who use this brand, even though they may not know each other. 

0,725 

Even though I do not know everyone who uses this brand, we share a common 
bond. 

0,635 

I do not accept criticism of this brand very well. 0,618 
Whenever someone talks badly about other users of this brand, I react strongly. 0,604 
I can relate to other users of this brand. 0,502 

Vörumerkjatryggð  
I do not buy other brands if this brand is available at the store. 0,776 
This brand is my first choice when it comes to fashion. 0,680 
If this brand is not available at the store I would buy the same brand from 
another store. 

0,658 

I consider myself to be loyal to this brand. 0,639 
I am willing to pay more for products from this brand rather than products from 
other brands. 

0,545 

Jákvætt umtal  

I have spoken favorably about this brand to others. 0,816 
I have recommended this brand to others. 0,800 
I mostly say positive things about this brand to others. 0,749 
I strongly recommend people to buy this brand  0,691 
I am proud to say to others that I use this brand. 0,635 

Næmni fyrir mannlegum áhrifum  

I often consult other people to help me choose the best alternative available 
from a product class. 

0,821 

I frequently gather information from friends or family about a product before I 
buy. 

0,768 

I often buy the same products and brands as other people to relate to them. 0,446 

Félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður  

Using social network sites is a part of how I express my personality. 0,807 
I often post messages and photos on social network sites so others can see. 0,768 
I use social network sites to express my personal values. 0,761 
I use social network sites to influence others. 0,690 
Other people are often impressed by the way I use social network sites. 0,610 
I am interested in new social network sites if they benefit me in some way. 0,577 
I often use social network sites to communicate with others. 0,562 
I am likely to use or subscribe to new social network sites (sites similar to 
Twitter, Facebook etc.). 

0,550 

I often use social network sites to collect information or learn about other 
people. 

0,548 
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Í kjölfarið var áreiðanleikamæling framkvæmd og Cronbach‘s Alpha stuðull fyrir 

hvern þátt fundinn út. Næst var innra réttmæti fullyrðinganna sem hlóðust a sama 

þáttinn skoðað til að kanna hvort að hægt væri að sameina allar breytur hvers þáttar í 

sex mismunandi þætti. Kom í ljós að í þættinum næmni neytenda fyrir mannlegum 

áhrifum hafði breytan „I often buy the same products and brands as other people to 

relate to them“ öðruvísi breytileika en hinar breyturnar og var henni því eytt út. Við það 

hækkaði Cronbach‘s Alpha stuðullinn og spurningarnar voru þar með að mæla sama 

fyrirbærið. Í töflu 10 er hægt að sjá Cronbach‘s Alpha stuðla fyrir alla þættina sex en 

þáttunum er raðað frá hæsta gildi til þess lægsta. Þegar taflan er skoðuð sést að 

stuðlarnir eru á bilinu 0,738 til 0,875 sem er ásættanlegt.  

Tafla 10: Cronbach's Alpha stuðlar fyrir þættina sex. 

Þættir Cronbach‘s Alpha (α) 

Notkun á sjálfstjáningarvörumerki 0,875 

Jákvætt umtal 0,871 

Félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður 0,847 

Ættbálkahegðun 0,804 

Vörumerkjatryggð 0,743 

Næmni fyrir mannlegum áhrifum 0,738 

8.2 Forspárgildi þátta rannsóknarlíkansins 

Í framhaldi af áreiðanleikagreiningu þáttanna sex úr rannsóknarlíkaninu var framkvæmd 

einvíð aðhvarfsgreining fyrir hverja og eina tilgátu. Byrjað var á því að kanna tilgátu eitt 

til að skoða hvort að því meira sem að neytendur nota vörumerki til sjálfstjáningar geti 

spáð fyrir um að þeir séu líklegri til að sýna ættbálkahegðun. Byrjað var á að athuga 

hvort að gögnin uppfylltu forsendur aðhvarfsgreiningar en forsendurnar eru fjórar. Fyrst 

þurfti að skoða hvort að frávillingar væru í gögnunum, hvort að villuliðir væru 

normaldreifðir og hvort að misdreifni eða marglínuleiki væri í gögnunum.  

Kom í ljós að ekki var tilefni til að ætla að frávillingar væru í gagnasafninu þar sem 

einungis um 4,2% af gildum leifarinnar lágu fyrir utan viðmiðunarspönnina -2 og +2. Það 

þýðir að yfir 95% af gildum leifar í úrtakinu liggja á milli -2 og +2. Fjöldi jákvæðra og 

neikvæðra gilda á stöðluðu leifinni var sá sami sem gefur til kynna að leifin sé 

normaldreifð.  
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Kolomogorov-Smirnov prófið sýndi jafnramt að villuliðir væru normaldreifðir (p = 

0,481) og normalritið fyrir leifina sýndi að gildin féllu að hornalínunni sem gefur til kynna 

að villuliðir voru normaldreifðir. Þegar kanna átti hvort að misdreifni væri í gögnunum 

var staðlaða leifin plottuð á móti spágildinu. Grafið sýndi að leifin dreifðist nokkuð jafnt 

yfir spágildin og gaf þar af leiðandi ekki tilefni til að ætla að misdreifni væri til staðar. 

Prufað var að setja leifina í annað veldi og skoða R2. R2 var margfaldað með fjölda 

athugana sem gaf gildið 2,1. Það var lægra en viðmiðunargildið sem var 6,1, því var ekki 

misdreifni í gögnunum. Þar sem þolið fór ekki undir viðmiðunargildið sem er 0,1 og VIF 

fór aldrei yfir viðmiðunargildið sem er 10 þá var ekki hætta á marglínuleika í gögnunum.  

Þar sem það reyndust engir forsendubrestir var óhætt að framkvæma einvíða 

aðhvarfsgreiningu á tilgátu eitt og túlka niðurstöður hennar. Kom í ljós að líkanið var 

marktækt (F(1,481) = 191,65; p < 0,001) og að óháða breytan, notkun á 

sjálfstjáningarvörumerki, gat að einhverju leyti spáð fyrir um gildi á háðu breytunni, 

ættbálkahegðun. Nánar tiltekið sýndu niðurstöður að breytileiki notkunar á 

sjálfstjáningarvörumerki skýrir 28,5% af breytileika ættbálkahegðunar neytenda. 

Niðurstöður sýndu að því meira sem að neytendur nota vörumerki til sjálfstjáningar, því 

líklegra er að þeir sýni ættbálkahegðun (β = 0,534). Tilgáta eitt (T1) er því studd.  

Til að kanna tilgátu tvö, því næmari sem neytendur eru fyrir mannlegum áhrifum, því 

meira nota neytendur vörumerki til sjálfstjáningar, voru forsendur aðhvarfsgreiningar 

skoðaðar. Við nánari skoðun kom í ljós að gögnin uppfylltu allar forsendur fyrir utan 

forsenduna um normaldreifða villuliði en samkvæmt Kolomogorov-Smirnov prófinu 

voru villuliðir ekki normaldreifðir, voru þeir örlítið neikvætt skekktir. Þessari niðurstöðu 

var tekið með fyrirvara og litið svo á að hægt væri að framkvæma aðhvarfsgreiningu þar 

sem aðrar forsendur voru uppfylltar. Þar með var einvíð aðhvarfsgreining framkvæmd 

og niðurstöður hennar túlkaðar. Þar kom fram að breytileiki næmni neytenda fyrir 

mannlegum áhrifum skýrir einungis 0,8% af breytileika notkunar á 

sjálfstjáningarvörumerki. Þegar nánar var athugað kom í ljós að líkanið var ekki 

marktækt (F(1,443) = 3,55; p > 0,05) og getur óháða breytan næmni fyrir mannlegum 

áhrifum því ekki spáð fyrir um gildi á háðu breytunni notkun á sjálfstjáningarvörumerki 

(β = 0,089). Tilgáta tvö (T2) er því ekki studd. 
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Forsendur aðhvarfsgreiningar voru skoðaðar til að kanna tilgátu þrjú: Því næmari sem 

neytendur eru fyrir mannlegum áhrifum, því meiri er ættbálkahegðun neytenda. Gögnin 

voru jákvætt skekkt þar sem fleiri jákvæð formerki var að finna á stöðluðu leifinni heldur 

en neikvæð en samkvæmt Kolomogorov-Smirnov prófinu og normalritinu fyrir leifina þá 

voru villuliðir normaldreifðir. Gögnin uppfylltu því allar forsendur og aðhvarfsgreining 

var framkvæmd. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu að breytileiki næmni fyrir 

mannlegum áhrifum skýrir einungis 2,6% af breytileika ættbálkahegðunar. Kom í ljós að 

líkanið var marktækt (F(1,443) = 11,86; p < 0,001) og sýndu niðurstöður að næmni 

neytenda fyrir mannlegum áhrifum spáir fyrir um ættbálkahegðun neytenda (β = 0,161). 

Spágildið er ekki hátt en tilgáta þrjú (T3) er engu að síður studd. 

Áður en hafist var handa við að framkvæma einvíða aðhvarfsgreiningu fyrir tilgátu 

fjögur voru forsendur kannaðar. Tilgáta fjögur hljómar svona: Því meiri félagsleg áhrif 

sem neytendur hafa í gegnum samskiptasíður á netinu og nota slíka miðla, því meira 

nota neytendur vörumerki til sjálfstjáningar. Þegar forsendur voru kannaðar kom í ljós 

að gögnin voru neikvætt skekkt þar sem meirihluti formerkja á stöðluðu leifinni voru 

neikvæð og samkvæmt Kolomogorov-Smirnov þá voru villuliðir ekki normaldreifðir. 

Aðrar forsendur voru uppfylltar og því var tilgátu fjögur tekið með sama fyrirvara og 

tilgátu tvö. Aðhvarfsgreining var framkvæmd og sýndu niðurstöður að breytileiki 

félagslegra áhrifa á netinu í gegnum samskiptasíður skýri einungis 6,8% af breytileika 

notkunar neytenda á sjálfstjáningarvörumerki. Kom í ljós að líkanið var marktækt 

(F(1,417) = 30,65; p < 0,001) og sýndu niðurstöður að því meiri félagsleg áhrif sem að 

neytendur hafa í gegnum samskiptasíður á netinu því meira nota neytendur vörumerki 

til sjálfstjáningar (β = 0,262). Spágildið er ekki hátt en samkvæmt niðurstöðunum er 

tilgáta fjögur (T4) studd.  

Forsendur aðhvarfsgreiningar voru skoðaðar til að kanna tilgátu fimm: Því meiri 

félagsleg áhrif sem neytendur hafa í gegnum samskiptasíður á netinu og nota slíka 

miðla, því meiri er ættbálkahegðun neytenda. Ekki var svo á að líta að frávillingar væru í 

gagnasafninu. Þegar forsendur voru skoðaðar kom í ljós að gögnin voru með svipaðan 

fjölda jákvæðra og neikvæðra gilda í stöðluðu leifinni og því um normaldreifða villu að 

ræða. Kolomogorov-Smirnov prófið og normalritið fyrir leifina sýndu einnig að villuliðir 

væru normaldreifðir. Gögnin uppfylltu allar forsendur og aðhvarfsgreining var því 
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framkvæmd í framhaldinu. Niðurstöður þeirrar greiningar sýndu að breytileiki 

félagslegra áhrifa á netinu í gegnum samskiptasíður skýrir 10,8% af breytileika 

ættbálkahegðunar neytenda. Líkanið var marktækt (F(1,420) = 59,91; p < 0,001) og 

sýndu niðurstöður að félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður spáir fyrir um 

ættbálkahegðun neytenda (β = 0,334). Tilgáta fimm (T5) er þar með studd. 

Kannaðar voru forsendur aðhvarfsgreiningar fyrir tilgátu sex: Því tryggari sem 

neytendur eru vörumerki, því líklegra er að þeir skapi jákvætt umtal. Allar forsendur 

voru uppfylltar fyrir utan það að gögnin voru neikvætt skekkt og voru villuliðir ekki 

normaldreifðir samkvæmt Kolomogorov-Smirnov prófinu. Aðrar forsendur voru 

uppfylltar varðandi gögnin og því var tilgátu sex tekið með sama fyrirvara og tilgátu tvö 

og fjögur. Aðhvarfsgreining var framkvæmd og sýndu niðurstöður þeirrar greiningar að 

breytileiki vörumerkjatryggðar skýrir 22,0% af breytileika jákvæðs umtals. Líkanið var 

marktækt (F(1,441) = 124,58; p < 0,001) og sýndu niðurstöður að vörumerkjatryggð 

spáir fyrir um jákvætt umtal neytenda (β = 0,469). Þar af leiðandi er tilgáta (T6) studd. 

Þegar forsendur aðhvarfsgreiningar voru kannaðar fyrir tilgátu sjö reyndust engir 

forsendubrestir og því var framkvæmd aðhvarfsgreining. Niðurstöður sýndu að 

breytileiki notkunar neytenda á sjálfstjáningarvörumerki skýrir 15,2% af breytileika 

tryggðar neytenda við vörumerki. Líkanið var marktækt (F(1,453) = 82,25; p < 0,001) en 

það þýðir að því meira sem að neytendur nota vörumerki til sjálfstjáningar því líklegri 

eru þeir til að vera tryggir vörumerki (β = 0,392). Tilgáta sjö (T7) er studd. 

Forsendur aðhvarfsgreiningar voru kannaðar fyrir tilgátu átta: Því meiri 

ættbálkahegðun sem neytendur sýna, því tryggari eru neytendur vörumerki. Leifin var 

örlítið jákvætt skekkt en samkvæmt Kolomogorov-Smirnov prófinu voru villuliðir 

normaldreifðir. Allar forsendur voru því uppylltar og sýndu niðurstöður 

aðhvarfsgreiningar að breytileiki ættbálkahegðunar neytenda skýrir 20,2% af breytileika 

tryggðar neytenda við vörumerki. Líkanið var marktækt (F(1,452) = 114,28; p < 0,001) og 

sýndu niðurstöður að því meiri ættbálkahegðun sem neytendur sýna því líklegra er að 

neytendur séu tryggir vörumerki (β = 0,449). Tilgáta átta (T8) er því studd. 

Kannaðar voru forsendur fyrir tilgátu níu: Því meira sem að neytendur nota 

vörumerki til sjálfstjáningar, því líklegra er að þeir skapi jákvætt umtal. Kom í ljós að 

leifin var neikvætt skekkt og voru villuliðir ekki normaldreifðir samkvæmt Kolomogorov-
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Smirnov prófinu. Aðrar forsendur voru uppfylltar varðandi gögnin og því var tilgátu níu 

tekið með sama fyrirvara og tilgátu tvö, fjögur og sex. Aðhvarfsgreining var framkvæmd 

og sýndu niðurstöður að breytileiki notkunar neytenda á sjálfstjáningarvörumerki skýrir 

16,2% af breytileika jákvæðs umtals. Líkanið var marktækt (F(1,434) = 83,67; p < 0,001) 

og sýndu niðurstöður að því meira sem að neytendur nota vörumerki til sjálfstjáningar, 

því líklegra er að þeir skapi jákvætt umtal (β = 0,402). Út frá þessum niðurstöðum er 

hægt að styðja tilgátu níu (T9). 

Þegar forsendur voru kannaðar fyrir síðustu tilgátuna, tilgátu 10, kom í ljós að gögnin 

voru neikvætt skekkt og voru villuliðir ekki normaldreifðir samkvæmt Kolomogorov-

Smirnov prófinu. Aðrar forsendur varðandi gögnin voru uppfylltar og því var tilgátu 10 

tekið með sama fyrirvara og tilgátu tvö, fjögur, sex og níu. Framkvæmd var 

aðhvarfsgreining og kom í ljós að breytileiki ættbálkahegðunar skýrir 23,3% af 

breytileika jákvæðs umtals. Líkanið var marktækt (F(1,436) = 132,33; p < 0,001) og sýndu 

niðurstöður að því meiri ættbálkahegðun sem neytendur sýna, því líklegra er að þeir 

skapi jákvætt umtal (β = 0,483). Tilgáta 10 (T10) er þar með studd. 

Á mynd 3 má sjá niðurstöður rannsóknarlíkansins þar sem skýringarmáttur β gildanna 

á milli þáttanna sex er sýnilegur. Rauða örin á myndinni gefur til kynna þá tilgátu sem 

ekki er studd (p > 0,05). Eins og sjá má eru aðrar örvar svartar sem sýnir að allar aðrar 

tilgátur voru studdar (p < 0,001) þó svo að skýringarmáttur sé mis mikill. Tilgáta tvö var 

þar með eina tilgátan sem ekki var studd. 

 

 

Mynd 3: Rannsóknarlíkanið með skýringarmætti á milli breyta. 
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8.3 Tengsl og munur  

Ákveðið var að kanna hvort að tengsl væru á milli aldurs og þáttanna sex í 

rannsóknarlíkaninu en hingað til hafa rannsóknir, sem til að mynda snúa að 

ættbálkahegðun, einungis kannað hegðun neytenda Y kynslóðarinnar (Esmaeilpour, 

2015; Ruane og Wallace, 2015) og sumir hafa jafnvel ekki kannað hvort tengsl séu eftir 

aldri þegar kemur að ættálkahegðun en lagt til þess að svo sé gert (Veloutsou og 

Moutinho, 2009; Taute og Sierra, 2011).  

Í þessum kafla verður einnig kannað hvort að munur sé eftir þjóðernum þegar kemur 

að þáttunum sex en rannsóknir sem hafa til dæmis tekið til skoðunar 

vörumerkjaættbálka og ættbálkahegðun hafa sem dæmi einblínt á fólk frá Írlandi 

(Ruane og Wallace, 2015), Englandi (Veloutsou og Moutinho, 2009), Bandaríkjunum 

(Taute og Sierra, 2014) og Íran (Esmaeilpour, 2015). Til þess að fá betri yfirsýn yfir 

þættina sex er hægt að sjá lýsandi niðurstöður fyrir þá, í töflu 11, eftir þáttagreiningu 

þar sem þeim er raðað frá hæsta meðaltali til þess lægsta.  

Tafla 11: Lýsandi tölfræði fyrir þættina sex í rannsóknarlíkaninu. 

Þættir M sf N 

Jákvætt umtal 3,56 0,75 446 

Næmni fyrir mannlegum áhrifum 3,10 1,01 454 
Félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður 3,04 0,75 428 
Notkun á sjálfstjáningarvörumerki 2,76 0,92 515 
Vörumerkjatryggð 2,66 0,80 465 
Ættbálkahegðun 2,45 0,74 494 

8.3.1 Tengsl þegar kemur að aldri 

Til þess að kanna hvort að tengsl séu á milli aldurs og þáttanna sex úr 

rannsóknarlíkaninu var framkvæmt Spearman‘s fylgnipróf fyrir hvern þátt. Ef tafla 12 er 

skoðuð sést að í þremur tilvikum, hjá félagslegum áhrifum á netinu í gegnum 

samskiptasíður, næmni fyrir mannlegum áhrifum og ættbálkahegðun, eru marktæk 

tengsl til staðar. Þau tengsl sem reyndust marktæk voru neikvæð og veik ef farið er eftir 

viðmiðum Andy Field (2009) en samkvæmt honum eru tengsl veik ef þau eru á bilinu 

±0,10-0,29, miðlungs ef þau eru •±0,30-0,49 en sterk ef þau eru ±0,50 eða hærri.  
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Tafla 12: Tengsl aldurs og þátta í rannsóknarlíkani. 

Þættir Fylgni 

Félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður rs(426)= -0,15; p < 0,001 

Næmni fyrir mannlegum áhrifum rs(452)= -0,13; p < 0,001 

Ættbálkahegðun rs(492)= -0,10; p < 0,001 

Notkun á sjálfstjáningarvörumerki rs(513)= -0,08; p > 0,05 

Jákvætt umtal rs(444)= -0,07; p > 0,05 

Vörumerkjatryggð rs(463)= 0,06; p > 0,05 

Út frá niðurstöðum greiningarinnar, sem hægt er að sjá í töflu 12, má ætla að eftir því 

sem neytendur eru yngri því meiri ættbálkahegðun sýna þeir. Það sama má segja um 

hina þættina tvo sem einnig voru marktækir en eftir því sem neytendur eru yngri því 

næmari eru þeir fyrir mannlegum áhrifum. Að sama skapi, eftir því sem neytendur eru 

yngri því meiri félagsleg áhrif hafa þeir í gegnum samskiptasíður á netinu og nota slíka 

miðla.  

8.3.2 Munur á milli þjóðerna 

Til þess að kanna hvort að munur sé eftir þjóðernum, það er Íslendingum, Þjóðverjum, 

Ítölum, Spánverjum og Norðmönnum, þegar kemur að þáttunum sex úr 

rannsóknarlíkaninu var framkvæmd dreifigreining (ANOVA). Kom í ljós að munur var á 

milli þjóðerna þegar kom að öllum þáttum rannsóknarlíkansins nema vörumerkjatryggð 

og félagslegum áhrifum á netinu í gegnum samskiptasíður á netinu. Í töflu 13 er hægt að 

sjá niðurstöður dreifigreiningar. 

Tafla 13: Munur á milli þjóðerna þegar kemur að þáttum rannsóknarlíkansins. 

Þættir Dreifigreining 

Ættbálkahegðun F(5,427)= 2,377; p < 0,05 

Næmni fyrir mannlegum áhrifum F(5,433)= 3,735; p < 0,05 

Jákvætt umtal F(5,425)= 7,561; p < 0,05 

Notkun á sjálfstjáningarvörumerki F(5,425)= 3,246; p < 0,05 

Vörumerkjatryggð F(5,431)= 1,988; p > 0,05 

Félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður F(5,418)= 2,117; p > 0,05 

 

Til þess að hægt væri að sjá á milli hvaða þjóðerna munurinn lá, hjá þeim þáttum þar 

sem munur var marktækur, voru Tukey og LSD eftirá próf framkvæmd. Prófin sýndu að 
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munur var á milli nokkurra þjóðerna þegar kom að fjórum þáttum rannsóknarlíkansins, í 

töflu 14 má sjá á milli hvaða þjóðerna munurinn liggur.  

Tafla 14: Lýsandi tölfræði - Munur á milli þjóðerna. 

Þættir Þjóðerni M Sf N Munur á milli 

Notkun á 
sjálfstjáningar-
vörumerkjum 

Þjóðverjar 

Ítalir 

2,38 

3,18 

0,91 

0,61 

39 

31 Þjóðverja og Ítala 

Ættbálkahegðun 

Þjóðverjar 

Íslendingar 

Spánverjar 

Ítalir 

2,29 

2,37 

2,69 

2,72 

0,73 

0,80 

0,76 

0,70 

39 

172 

35 

31 

Þjóðverja og Ítala, 
Þjóðverja og Spánverja, 

Íslendinga og Ítala, 
Íslendinga og Spánverja 

Jákvætt umtal 

Þjóðverjar 

Aðrir 

Norðmenn 

Íslendingar 

Spánverjar 

Ítalir 

2,92 

3,53 

3,55 

3,67 

3,69 

3,80 

0,82 

0,71 

0,61 

0,77 

0,67 

0,61 

38 

125 

30 

171 

37 

30 

Þjóðverja og allra 

Næmni fyrir 
mannlegum 

áhrifum 

Norðmenn 

Íslendingar 

Spánverjar 

2,70 

2,98 

3,57 

0,98 

1,05 

0,72 

30 

174 

37 
Spánverja og Íslendinga, 

Spánverja og Norðmanna 
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9 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna forspárgildi og samband félagslegra þátta, 

sjálfstjáningarvörumerkja, vörumerkjaættbálka, vörumerkjatryggðar og jákvæðs umtals. 

Þessir þættir sem eru sex talsins voru settir upp í rannsóknarlíkan sem gaf til kynna þær 

10 tilgátur sem settar voru fram í rannsókninni. Þáttagreining var framkvæmd þar sem 

atriði spurningalistans voru sameinuð í sex þætti sem allir höfðu stuðla vel yfir 0,7 og 

voru því áreiðanlegir. Í framhaldi var útskýringarmáttur þáttanna fundinn ásamt því að 

kanna hvort að tengsl væru á milli þáttanna og aldurs neytenda. Einnig var kannað hvort 

að munur væri á milli þjóðerna þegar kom að þáttunum sex. Niðurstöðurnar gefa til 

kynna að hægt sé að nýta rannsóknarlíkanið til að ná markmiðum fyrirtækja um 

vörumerkjatryggð og jákvætt umtal. Í þessum kafla verða niðurstöður settar í samhengi 

við fræðin. 

Ekki er vitað til þess að áður hafi verið kannað hvort að fylgni sé á milli aldurs 

neytenda og jákvæðs umtals á sjálfstjáningarvörumerkjum, að hve miklu leyti neytendur 

nota vörumerki til sjálfstjáningar, að hve miklu leyti neytendur eru tryggir 

sjálfstjáningarvörumerki, að hve miklu leyti þeir sýna ættbálkahegðun, að hve miklu leyti 

þeir eru næmir fyrir mannlegum áhrifum og að hve miklu leyti þeir hafa félagsleg áhrif á 

netinu í gegnum samskiptasíður og nota slíka miðla. En þær Ruane og Wallace (2015) 

könnuðu þröngan aldurshóp, Y kynslóðina. Auk þess hefur ekki verið kannað hvort að 

munur sé á milli þjóðerna, hvað þá heldur Íslendinga, Norðmanna, Spánverja, Ítala, 

Bandaríkjamanna og Þjóðverja, þegar kemur að tryggð á sjálfstjáningarvörumerkjum, 

notkun á þeim, jákvæðu umtali á þeim, ættbálkahegðun, næmni fyrir mannlegum 

áhrifum og félagslegum áhrifum á netinu í gegum samskiptasíður. 

Framlag þessarar rannsóknar til fræðanna er bæði hagnýtt og fræðilegt að því leyti að 

niðurstöður sýna fram á tengsl á milli aldurs og þriggja þátta rannsóknarlíkansins, það er 

ættbálkahegðunar, næmni fyrir mannlegum áhrifum og félagslegra áhrifa á netinu í 

gegnum samskiptasíður. En því yngri sem neytendur eru því meiri ættbálkahegðun sýna 

þeir, því næmari eru þeir fyrir mannlegum áhrifum og því líklegri eru þeir til að hafa 

meiri félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður. Mætti þar með túlka sem svo að 
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vænlegt væri að byggja upp vörumerkjaættbálk í kringum yngri neytendur 

tískuvörumerkja. Stuðla ætti að tengslum þessara yngri neytenda við aðra sem nota 

sama vörumerki og eru á svipuðum aldri, til dæmis með því að virkja samskipti þeirra 

með samskiptasíðum á netinu. Auk þess væri hægt að halda viðburði í kringum 

vörumerki ættbálksins og fá áhrifavalda eða skoðanaleiðtoga til að hafa áhrif á yngri 

kynslóðina þar sem þau virðast næmari fyrir mannlegum áhrifum heldur en þeir eldri. 

Eins og Groeger og Buttle (2013) útskýra í rannsóknargrein sinni þá geta fyrirtæki komið 

vörum fyrir hjá einstaklingum sem eiga að nota, deila og tala um vörurnar við aðra til að 

auka sölu og vitund á þeim. Stjórnendur og markaðsfólk ætti að nýta sér 

ættbálkamarkaðssetningu til að ná til einstaklinga sem deila svipaðri reynslu, tilfinningu 

og ástríðu og tengja þá saman (Greenacre o.fl., 2013). Einnig ættu þeir að vera í 

samstarfi með meðlimum ættbálkanna og fá þá til að vinna með fyrirtækinu þegar verið 

er að þróa vörur og eiginleika þeirra (Cova og Cova, 2002). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu einnig að munur væri á mili þjóðerna þegar 

kom að fjórum þáttum rannsóknarlíkansins: Að hve miklu leyti neytendur nota 

vörumerki til sjálfstjáningar, að hve miklu leyti þeir sýna ættbálkahegðun, að hve miklu 

leyti þeir skapa jákvætt umtal og hversu næmir þeir eru fyrir mannlegum áhrifum. 

Munur var á milli Þjóðverja og Ítala þegar kom að notkun á sjálfstjáningarvörumerkjum 

en Ítalir virðast nota tískuvörumerki að meira leyti til sjálfstjáningar heldur en 

Þjóðverjar. Þegar kom að ættbálkahegðun þá reyndist munur á milli Þjóðverja og Ítala, 

Þjóðverja og Spánverja, Íslendinga og Ítala og Íslendinga og Spánverja. En Þjóðverjar 

virðast sýna minnstu ættbálkahegðunina á meðan Spánverjar og Ítalir sýna þá mestu. 

Þegar kom að jákvæðu umtali var munur á milli Þjóðverja og allra en Þjóðverjar virðast 

skapa mun minna jákvætt umtal heldur en aðrir. Síðasti þátturinn þar sem munur kom 

fram var hjá næmni fyrir mannlegum áhrifum en munurinn var á milli Spánverja og 

Íslendinga og Spánverja og Norðmanna. Spánverjar virðast vera næmastir fyrir 

mannlegum áhrifum á meðan Norðmenn virðast ekki láta stjórnast af skoðunum 

annarra. Út frá þessum niðurstöðum má túlka sem svo að menningarlegir þættir hafi 

áhrif á hegðun neytenda fyrst að munur kom fram við greiningu þessara fjögurra þátta 

Vörumerkjastjórar þurfa að hafa þetta í huga þegar þeir stjórna vörumerkjum sínum og 

þá sérstaklega þegar reyna ætla að reyna að ná til fólks frá Íslandi, Þýskalandi, Ítalíu, 

Spáni og Noregi.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar benda jafnframt til þess að félagslegir þættir eins og 

næmni fyrir mannlegum áhrifum og félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður 

hafa áhrif á að hve miklu leyti neytendur sýna ættbálkahegðun. Það kemur ekki á óvart 

að eftir því sem neytendur eru næmari fyrir áhrifum annarra að þeir sýni meiri 

ættbálkahegðun. Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem áður hefur komið fram 

(Ruane og Wallace, 2015). Rannsóknir hafa bent til þess að þeir sem vilja tilheyra 

vörumerkjaættbálki og sýna ættbálkahegðun gera það einna helst til að sækjast eftir 

tengslum við aðra einstaklinga (Cova og Cova, 2001, 2002) og til að geta tilheyrt hóp 

(Brewer og Gardner, 1996; Grubb og Hupp, 1968; Veloutsou og Moutinho, 2009). Þeir 

sem að vilja standast væntingar annarra og fara eftir hinu félagslega normi (Bearden 

o.fl., 1989) eru þar með líklegri til að sýna meiri ættbálkahegðun til að passa í hópinn. 

Að sama skapi leiða niðurstöðurnar í ljós að því meiri félagsleg áhrif sem neytendur 

hafa í gegnum samskiptasíður á netinu og nota slíka miðla, því meiri ættbálkahegðun 

sýna þeir. Líkt og kemur fram í rannsókn Veloutsou og Moutinho (2009) þá sækjast 

neytendur eftir því að tilheyra ættbálki til að sýna og deila sama áhuga og ástríðu á 

vörumerki með öðrum meðlimum vörumerkjaættbálks. Því hefur einnig verið haldið 

fram að meðlimir ættbálks hafi ekki einungis áhuga á sömu vöru eða vörumerki heldur 

hafi ættbálkurinn einnig sínar eigin goðsagnir, gildi, siði, orðaforða og stigveldi (Cova og 

Pace, 2006). Það sem gæti orsakað sambandið á milli félagslegra áhrifa í gegnum 

samskiptasíður á netinu og ættbálkahegðunar eru kostir netsins. Samskiptasíður á 

netinu geta auðveldað neytendum að finna aðra sem hafa sama áhuga og þeir, kynna sig 

fyrir öðrum (Chernev o.fl., 2011; Doster, 2013), koma upplýsingum á framfæri, hafa 

samskipti við aðra, tengjast hvor öðrum og þar með tilheyra ættbálki (Pagani o.fl., 

2011). Markaðs- og vörumerkjastjórar ættu að geta séð hag sinn í því að nýta sér áhrif 

félagslegra þátta með því að búa til auglýsingaherferðir sem koma þeim upplýsingum til 

skila að með því að nota vörumerkið þá geti það hjálpað neytandanum að tengjast 

öðrum. 

Það sem kom hinsvegar í ljós er að svo virðist ekki vera að þeir neytendur sem eru 

næmari fyrir mannlegum áhrifum séu líklegri til að nota vörumerki meira til 

sjálfstjáningar en aðrir. Sú niðurstaða stangast á við það sem kemur fram í rannsókn 

þeirra Ruane og Wallace (2015). Þar kemur fram að þeir neytendur sem eru næmari en 
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aðrir fyrir mannlegum áhrifum séu líklegri til að nota vörumerki meira til sjálfstjáningar 

(Ruane og Wallace, 2015). Líklegar ástæður fyrir þessum niðurstöðum eru ekki vitaðar 

en hugsanlega gæti verið að neytendur séu frekar að nota vörumerkið til að aðgreina sig 

frá öðrum og tjá sérkenni sín (Escalas og Bettman, 2005; Schembri o.fl., 2010) heldur en 

til að reyna að mæta væntingum annarra. Að hve miklu leyti vörumerki er notað til 

sjálfstjáningar er nefnilega mælt með tveimur víddum, það er innra sjálfi og félagslegu 

sjálfi (Carroll og Ahuvia, 2006). Neytendur gætu verið að nota vörumerkið til að sýna sitt 

innra sjálf og ekki haft áhyggjur af félagslega sjálfinu, það er að segja að reyna líta vel út 

fyrir aðra í samfélaginu heldur bara sig sjálfa.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda ennfremur á að því meiri félagsleg áhrif sem 

neytendur hafa í gegnum samskiptasíður á netinu og nota slíka miðla, því meira nota 

neytendur vörumerki til sjálfstjáningar. Því má túlka sem svo að samband sé á milli 

þessara þátta þar sem netið og samskiptasíður sem þar má finna gera neytendum kleift 

að tjá sjálfið á enn auðveldari hátt. Þeir sem að nota verkfæri samskiptasíða á netinu til 

að kynna sjálfa sig fyrir öðrum, birta myndir af sér með eða klædda í ákveðin vörumerki 

svo aðrir sjái, líka við vörumerki svo það birtist á þeirra síðu og svo framvegis, gera það 

til að styrkja sjálfsmynd sína og tjá sjálfið (Ruane og Wallace, 2015). Það er því engin 

furða að samband sé á milli þáttanna því sjálfstjáningarvörumerki, samanber 

tískuvörumerki, eru sýnileg útávið og auðvelt getur verið fyrir neytendur að koma 

upplýsingum til annarra um að þeir sjálfir séu tengdir við ákveðin vörumerki með notkun 

slíkra miðla.  

Vörumerkjastjórar sem stjórna sjálfstjáningarvörumerkjum eins og tískuvörumerkjum 

ættu að hafa hugfast, þegar þeir vilja ná til neytenda, að neytendur gætu enn frekar 

viljað kaupa vörumerki þeirra ef að vörumerkið gerir þeim kleift að tjá sig og eiga 

samskipti við aðra á samskiptasíðum á netinu. Herferðir á samfélagsmiðlum með 

skilaboðum sem segja að vörumerkið geti vakið hrifningu annarra gæti þá líklega hvatt 

neytendur til neyslu á slíkum vörumerkjum. Stjórnendur ættu einnig að hvetja 

neytendur til að líka við eða deila upplýsingum um vörumerkið á samfélagsmiðlum til 

þess að neytandinn fái tækifæri til þess að styrkja sjálfsmynd sína og bæta ímynd. Þetta 

gæti ef til vill aukið kaup á vörumerkinu. En samkvæmt kenningunni um samræmingu 

sjálfsins (Sirgy og Su, 2000) að ef samsvörun er mikil á milli sjálfsmyndar neytenda og 
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ímyndar þeirra neytenda sem neyta sama vörumerkis, þá hvetur það neytandann enn 

frekar til að kaupa vörumerkið (Sirgy o.fl., 1997). 

Ættbálkahegðun virðist einnig skýra notkun neytenda á sjálfstjáningarvörumerkjum 

en því meira sem að neytendur nota vörumerki til sjálfstjáningar, því meiri 

ættbálkahegðun sýna þeir. Þessar niðurstöður er hægt að túlka á þann hátt að þeir 

einstaklingar sem sækjast eftir því að nota sjálfstjáningarvörumerki og nota það að 

miklu leyti gera það vegna þess að þeir vilja passa í hópinn og tengja sig við aðra 

meðlimi ættbálksins og þeirra ástríðu. Sjálfstjáningarvörumerki gera neytendum 

nefnilega kleift að tjá sig við aðra og tengja sig við ákveðna ímynd sem að bæði 

vörumerkið hefur og þeir sem að nota vörumerkið (Loureiro o.fl., 2012). 

Vörumerkjastjórar verða því að miða kynningarstarf sitt að því að tengja vörumerkið við 

þá ímynd og eiginleika sem neytendur vilja hafa. Stjórnendur verða einnig að velja réttu 

dreifileiðirnar fyrir vörurnar svo að rétti markhópurinn kaupi vöruna og hann geti gefið 

öðrum neytendum rétta ímynd af vörumerkinu. Það að fá rétta fólkið til að nota vöruna 

getur sent táknræn skilaboð til annarra neytenda sem vilja tengja sig við þeirra 

eiginleika (Grubb og Hupp, 1968). Í grein Cova (1997) kemur fram að hugmyndin um 

vörumerkjaættbálka sé byggð á notkun tákna og táknrænnar merkingar til þess að sýna 

fram á aðild neytandans að hóp. Það að nota vörumerki til sjálfstjáningar getur því verið 

ein ástæða fyrir því að neytendur sýna ættbálkahegðun, til að sýna öðrum hvernig þeir 

eru (Mithcell og Imrie, 2011). 

Bæði notkun á sjálfstjáningarvörumerki, það er að hve miklu leyti neytendur nota 

vörumerki til sjálfstjáningar, og að hve miklu leyti neytendur sýna ættbálkahegðun skýra 

vörumerkjatryggð neytenda. Mætti túlka þessar niðurstöður sem svo að þeir sem að eru 

tryggir sjálfstjáningarvörumerkjum séu það vegna þess að slík tegund vörumerkja gerir 

neytendum kleift að aðgreina sig frá öðrum á jákvæðan hátt. Auk þess gæti verið að sú 

þörf sem neytendur finna um að tjá sjálfið fái þá til að kaupa vörumerkið endurtekið. Ef 

að neytandanum finnst vörumerkið geta hjálpað honum að tjá sjálf hans vel og að 

samsvörun á milli sjálfsmyndar neytandans og ímyndar þeirra sem neyta sama 

vörumerkis er mikil þá er líklegt að það hvetji hann ennfrekar til að kaupa vörumerkið 

aftur (Liu o.fl., 2012; Sirgy o.fl., 1997; 2008), samanber kenninguna um samræmingu 

sjálfsins (Sirgy og Su, 2000). 
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Líkleg ástæða fyrir því að ættbálkahegðun skýri vörumerkjatryggð getur aftur á móti 

verið sú að neytandanum finnist ættbálkavörumerkið geta fært honum aukið virði í 

formi tengsla við aðra neytendur sama vörumerkis. Það gæti því verið að neytandinn 

vilji kaupa vörumerkið endurtekið og sé tilbúinn að greiða hærra verð fyrir vörumerkið 

en önnur samkeppnisvörumerki þar sem vörumerkið styrkir tengsl hans við aðra 

neytendur. Þetta er í takt við það sem kemur fram í rannsókn Fournier (1998) en hún 

telur að samband og skuldbinding neytenda við vörumerki geti styrkst þegar vörumerkið 

er stutt af öðrum neytendum og þegar neytendur nota vörumerki til að tengjast 

meðlimum samfélagsins. Þær niðurstöður að ættbálkahegðun geti spáð fyrir um 

vörumerkjatryggð neytenda stangast hinsvegar á við niðurstöður rannsóknar Ruane og 

Wallace (2015). Í rannsókn þeirra kom fram að ættbálkahegðun gæti hvorki skýrt 

vörumerkjatryggð né umtal (Ruane og Wallace, 2015). 

Það sem niðurstöður þessarar rannsóknar sýna hinsvegar fram á er að 

ættbálkahegðun geti einnig skýrt jákvætt umtal. Það gæti talist líklegt að meðlimir 

vörumerkjaættbálks sýni ættbálkahegðun sem lýsir sér í jákvæðu umtali vegna þess að 

þeir vilja deila ástríðu sinni með öðrum neytendum og meðlimum ættbálksins 

(Greenacre o.fl., 2013). Að sama skapi gæti jákvætt umtal um vörumerki ættbálksins 

verið partur af hegðun ættbálksins þar sem meðlimir gætu viljað deila þekkingu sinni á 

vörumerkinu og staðfesta aðild sína að ættbálknum með því að skapa jákvætt umtal.  

Notkun á sjálfstjáningarvörumerkjum getur einnig skýrt jákvætt umtal samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar en niðurstöðurnar koma ekki á óvart þar sem að 

neytandinn notar sjálfstjáningarvörumerki yfirleitt í þeim tilgangi að styrkja félagslegt 

sjálf sitt og endurspegla innra sjálf sitt (Carroll og Ahuvia, 2006). Samkvæmt 

rannsóknum Escalas og Bettman (2005) og Schembri o.fl. (2010) þá nota neytendur slík 

vörumerki einnig til að aðgreina sig frá öðrum og tjá sérkenni sín og afrek. Neytendur 

ættu því að vilja tala um vörumerkið við aðra á jákvæðan hátt til að gefa sjálfum sér 

jákvæða ímynd. Þar sem notkun á sjálfstjáningarvörumerki getur spáð fyrr um 

vörumerkjatryggð og jákvætt umtal þá gætu vörumerkjastjórar séð sér leik á borði og 

endurstaðfært vörumerki sín til sjálfstjáningar neytenda og lífsstíls þeirra í stað virkni 

vörunnar. Með því að endurstaðfæra vörur sínar á þann hátt er ólíklegt að vörumerkin 

verði í beinni samkeppni við samkeppnisaðila vörumerkisins (Chernev o.fl., 2011). 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja að miklu leyti við rannsókn þeirra Ruane og 

Wallace (2015) þó svo að munur hafi verið á niðurstöðum þegar kom að tilgátum tvö, 

átta og 10. Gæti þessi munur stafað af því að þátttakendur þeirra rannsóknar voru af 

írskum uppruna. Einnig gæti verið að munur hafi verið á tilgátum átta og 10 vegna þess 

að önnur mælitæki voru notuð til að mæla ættbálkahegðun, vörumerkjatryggð og umtal 

í þessari rannsókn heldur en þeirra Ruane og Wallace (2015). Rannsókn þessi bætti auk 

þess við rannsóknarlíkan þeirra Ruane og Wallace (2015) og sýndi fram á að 

vörumerkjatryggð geti spáð fyrir um jákvætt umtal. Niðurstöðurnar renna því styrkari 

stoðum undir rannsóknir þeirra Godes og Mayzlin (2002), Ha (2004) og Reichheld og 

Sasser (1990) svo einhverjar séu nefndar.  

Ef skoða á hvaða þættir spá mest fyrir hverja þætti þá benda niðurstöður 

rannsóknarinnar til þess að notkun neytenda á sjálfstjáningarvörumerki, það er að hve 

miklu leyti neytendur nota vörumerki til sjálfstjáninga, skýri hvað mest breytileika 

ættbálkahegðunar. Sá þáttur sem virðist skýra mestan breytileika notkunar á 

sjálfstjáningarvörumerki eru félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður. Það er þó 

einungis vegna þess að tilgáta tvö var ekki studd. Þátturinn ættbálkahegðun virðist skýra 

mestan breytileika vörumerkjatryggðar. Einnig benda niðurstöður til þess að 

ættbálkahegðun sé sá þáttur sem skýri mest jákvætt umtal. 

Vörumerkjastjórar og aðrir sem koma að stjórnun vörumerkja ættu að sjá hag sinn í 

því að nýta niðurstöður þessarar rannsóknar. Þar sem það að eiga trygga viðskiptavini 

getur leitt til aukinnar arðsemi fyrirtækja (Bowen og Chen, 2001; Gould, 1995; Hallowell, 

1996), leitt til aukinnar markaðshlutdeildar (Chaudhuri og Holbrook, 2001), minnkað 

kostnað og leitt til þess að viðskiptavinir skapi jákvætt umtal um vörumerkið (Bowen og 

Chen, 2001; Reichheld og Sasser, 1990). Stjórnendur ættu að leggja áherslu á að mynda 

tengsl á milli neytenda vörumerkja sinna og auðvelda þeim að gera hluti sem við kemur 

þeirra ástríðu sem vörumerkið hjálpar þeim að gera, til dæmis með því að búa til 

vettvang þar sem neytendur geta komið saman bæði á netinu og annarsstaðar, halda 

viðburði, samkomur og svo framvegis. Velgengni margra vörumerkja á rætur sínar að 

rekja til uppbyggingar og þróunar sambands á milli vörumerkja og neytendanna sjálfra. 

Vörumerkið gegnir þar lykilhlutverki í að stuðla að sambandi neytenda sem að 

vörumerkjaættbálkar geta átt þátt í að móta (Veluotsou og Moutinho, 2009). Það að 
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leggja áherslu á að byggja upp vörumerkjaættbálk getur fært fyrirtækjum meira virði í 

formi vörumerkjatryggðar og jákvæðs umtals en slík hegðun getur skipt sköpum fyrir 

velgengni fyrirtækja (Fournier, 1998). 

9.1 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 

Hafa verður í huga að ákveðnar takmarkanir geta legið í rannsókninni svo taka skal 

niðurstöðum með fyrirvara. Vissulega hefði verið betra að nota líkindaúrtak við fyrirlögn 

könnunarinnar svo að allir hefðu átt jafnar og óháðar líkur á að lenda í úrtakinu. 

Hentugleikaúrtak var hinsvegar valið í tilviki þessarar rannsóknar og var könnuninni 

dreift á Facebook, Linkedin og Twitter vegna þess að rannsakandi hafði gott aðgengi þar 

að fólki af mismunandi þjóðerni. Þó svo að reynt hafi verið að fá sem fjölbreyttastan hóp 

þátttakenda þá virðist þjóðerni, aldur og kyn rannsakanda endurspegla bakgrunn flestra 

þátttakendanna. Þar sem rannsakandi er Íslendingur og Íslendingar eru í meirhluta 

tengslanets hans getur það útskýrt dreifingu á þjóðernum en Íslendingar voru í miklum 

meirihluta. Auk þess voru um 70% þátttakenda konur og um helmingur þátttakenda á 

aldrinum 25-34 ára.  

Við fyrirlögn spurningakönnunarinnar fékk rannsakandi spurningar um hvort að 

þátttakendur ættu að hafa vörumerkið sem að þeir höfðu skrifað niður í fyrstu 

spurningu í huga þegar kom að því að svara spurningunum varðandi félagsleg áhrif á 

netinu í gegnum samskiptasíður. Kom í ljós að þátttakendur hafa ekki alltaf tekið eftir 

klausunum sem fram komu áður en spurningarnar voru bornar upp. Í þeim hluta 

könnunarinnar sem snéri að næmni fyrir mannlegum áhrifum kom fram að þátttakendur 

þyrftu ekki að hugsa um vörumerkið sem þeir völdu í fyrstu spurningu. Eftir að hafa 

fengið þessar ábendingar hefði líklegast verið betra að hafa klausuna einnig í þeim hluta 

sem snéri að félagslegum áhrifum á netinu í gegnum samskiptasíður. Aðrar 

athugasemdir bárust frá svarendum könnunarinnar, nánar tiltekið frá fólki sem að ekki 

fylgist með tísku og kaupir ekki vörur vegna þess að þær bera eitthvað ákveðið 

vörumerki en það átti erfitt með að svara könnuninni eða jafnvel fyrstu spurningunni. 

Rannsakandi ákvað að hafa fyrstu spurninguna opna þar sem að fólk gæti túlkað 

tískuvörumerki á mismunandi hátt. Auk þess vildi rannsakandi ekki hafa áhrif á svör 

þátttakenda eða gefa þeim forsendur fyrirfram og reyndi þar á ályktunarhæfni svarenda 

sem getur verið misjöfn. Það sem kom í ljós er að einhverjir voru ekki vissir um hvað 
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teldist sem tískuvörumerki en í raun getur tíska verið mjög margt eins og til dæmis 

tölvur, símar og snyrtivörur en ekki einungis fatnaður. Í framtíðinni væri hægt að 

framkvæma svipaða rannsókn og hafa skilgreiningu á því hvað telst sem tíska eða 

tískuvörumerki og ef til vill væri hægt að nefna dæmi um vöruflokka. Einnig væri hægt 

að bæta við bakgrunnsbreytum og spyrja til dæmis um menntun og tekjur þátttakenda. 

Þá væri hægt að kanna hvort að fylgni sé á milli menntunar þátttakenda og þátta 

rannsóknarlíkansins og hvort að fylgni sé á milli tekna einstaklinga og þeirra þátta. 

Þrátt fyrir að takmarkanir geti legið í rannsókninni er hægt að hagnýta niðurstöður 

hennar og byggja upp frekari rannsóknir sem hægt væri að framkvæma í framtíðinni. 

Möguleiki væri á að gera rannsóknina umfangsmeiri og fá fleiri þátttakendur og af fleiri 

þjóðernum. Auk þess væri gott að fá jafnari kynja- og aldurs dreifingu. Önnur tillaga væri 

sú að nota vörumerki sem ekki teljast til tískuvörumerkja í spurningakönnuninni þar sem 

tískuvörumerki geta verið ákveðin stöðutákn og tákn fyrir lífsstíl neytenda. Þá væri hægt 

að kanna hvort að forspárgildi þátta rannsóknarlíkansins og aðrar niðurstöður myndu 

breytast. Það sem meira er þá væri hægt að nota gagnasettið til frekari úrvinnslu. Til 

dæmis væri hægt að kanna mun á milli kynja og hvort að munur væri á hegðun 

neytenda, þegar kemur að þáttum rannsóknarlíkansins, eftir því hvaða tegund 

tískuvörumerkja neytendur völdu að hugsa um þegar þeir svöruðu könnuninni. Þar sem 

tilgátu tvö var hafnað í þessari rannsókn en hún studd í rannsókn þeirra Ruane og 

Wallace (2015) er einnig lagt til að frekari rannsóknir verði gerðar á þeirri tilgátu. 

Möguleikar á fleiri rannsóknum í tengslum við viðfangsefni þessarar rannsóknar eru 

fjölbreyttir og spennandi. 
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Viðauki A - Spurningalisti 

Dear participant 

My name is Ninna Þórarinsdóttir and I am completing my master‘s degree in marketing 

and international business at the University of Iceland. This survey is a part of a research 

I am conducting for my master‘s thesis which Auður Hermannsdóttir, adjunct professor, 

is supervising. With this research I want to investigate people‘s brand experiences and 

brand choices. The survey will only take about 5 minutes to complete. Answers will not 

be traced back to participants. If you have any questions please send an email to 

nth9@hi.is. 

Thank you very much for your time and support. Please start the survey now by clicking 

on the „Next“ button below. 

Blaðsíðuskil 

1. Fashion brands can be many different things to different people. When you think 

about fashion brands that you use, what is the first brand that comes to your mind? 

          Answer                   Now keep this brand in mind while you answer the survey! 

Blaðsíðuskil 

Notkun á sjálfstjáningarvörumerki 

Keep the brand you named in the first question in mind! 

2. Please indicate how strongly you disagree or agree with the following statements: 

 Strongly 
disagree 

Disagree Neither Agree Strongly 
agree 

I use this brand because it symbolizes the kind 
of person I really am inside. 

     

I use this brand because it is an extension of 
my inner self. 

     

I use this brand because it mirrors the real me.      

I use this brand because it has a positive 
impact on what others think of me. 

     

I use this brand because it improves the way 
society views me. 

     

Blaðsíðuskil 
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Ættbálkahegðun 

Keep the brand you named in the first question in mind! 

3. Please indicate how strongly you disagree or agree with the following statements: 

 Strongly 
disagree 

Disagree Neither Agree Strongly 
agree 

Whenever someone talks badly about other 
users of this brand, I react strongly. 

     

I do not accept criticism of this brand very 
well. 

     

I can relate to other users of this brand.      

Even though I do not know everyone who uses 
this brand, we share a common bond. 

     

There is a strong social network (e.g. website 
or social platform) around people who use this 
brand, even though they may not know each 
other. 

     

There is a connection between people who 
use this brand. 

     

I won’t own or use any brands that are 
competing with this brand. 

     

Blaðsíðuskil 

Vörumerkjatryggð 

Keep the brand you named in the first question in mind! 

4. Please indicate how strongly you disagree or agree with the following statements: 

 Strongly 
disagree 

Disagree Neither Agree Strongly 
agree 

I consider myself to be loyal to this brand.      

This brand is my first choice when it comes to 
fashion. 

     

I do not buy other brands if this brand is available 
at the store. 

     

If this brand is not available at the store I would 
buy the brand from another store. 

     

I am willing to pay more for products from this 
brand than products from other brands. 

     

I trust this brand.      

This brand offers everything I am looking for in 
this kind of product. 

     

Blaðsíðuskil 
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Jákvætt umtal 

Keep the brand you named in the first question in mind! 

5. Please indicate how strongly you disagree or agree with the following statements: 

 Strongly 
disagree 

Disagree Neither Agree Strongly agree 

I have recommended this brand to 
others. 

     

I have spoken favourably about this 
brand to others. 

     

I am proud to say to others that I use this 
brand. 

     

I strongly recommend people to buy this 
brand. 

     

I mostly say positive things about this 
brand to others. 

     

Blaðsíðuskil 

In this section you don't need to think of the brand from the first question! 

Næmni neytenda fyrir mannlegum áhrifum  

6. Please indicate how strongly you disagree or agree with the following statements: 

 Strongly 
disagree 

Disagree Neither Agree Strongly 
agree 

I often buy the same products and brands as 
other people to relate to them. 

     

I often consult other people to help me choose 
the best alternative available from a product 
class. 

     

I frequently gather information from friends or 
family about a product before I buy. 

     

Blaðsíðuskil 
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Félagsleg áhrif á netinu í gegnum samskiptasíður  

7. Please indicate how strongly you disagree or agree with the following statements: 

 Strongly 
disagree 

Disagree Neither Agree Strongly 
agree 

I am likely to use or subscribe to new social 
network sites (sites similar to Twitter, Facebook, 
etc.). 

     

I am interested in new social network sites if they 
benefit me in some way. 

     

Using social network sites is a part of how I 
express my personality. 

     

I use social network sites to express my personal 
values. 

     

I often post messages and photos on social 
network sites so others can see.  

     

I often use social network sites to communicate 
with others. 

     

I use social network sites to influence others.      

I often use social network sites to collect 
information or learn about other people. 

     

Other people are often impressed by the way I 
use social network sites. 

     

Blaðsíðuskil 

8. What is your gender? 

Female 

Male 

9. How old are you? 

17 years old or younger 

18 -24 years old 

25 - 34 years old 

35 - 44 years old 

45 - 54 years old 

55 – 64 years old 

65 years or older 

10. What is you nationality? 

______________________ 


