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Útdráttur	

Fyrir	 vörumerki	 skiptir	 það	 miklu	 máli	 að	 vörumerkjaþekking	 sé	 til	 staðar	 meðal	

neytenda.	Auknar	 líkur	 eru	 á	 því	 að	neytendur	 velji	 vörumerkið	 fram	yfir	 önnur	 ef	 að	

ímynd	 þess	 er	 sterk	 og	 jákvæð	 í	 huga	 þeirra	 og	 vitundin	 mikil.	 	 Síðastliðin	 ár	 hafa	

íþróttavörumerki	verið	sýnileg	í	umhverfinu	og	hefur	það	færst	í	aukana	að	fólk	klæðist	

íþróttaklæðnaði	sem	tískuvörum.	Lífsstílsrannsóknir	skipta	miklu	máli	fyrir	markaðsfólk	í	

þeim	 tilgangi	 að	 skilja	 markhópinn	 sinn	 á	 sem	 áhrifaríkastan	 hátt.	 Markmið	

lífsstílsmarkaðssetningar	er	að	eiga	 í	 samskiptum	við	neytandann	með	því	að	höfða	 til	

lífsstíls	 hans.	Markmið	þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 kanna	 vörumerkjaþekkingu	 tveggja	

íþróttavörumerkja	meðal	 neytenda	 á	 Íslandi	 ásamt	 því	 að	 kanna	 hvort	 tengsl	 væru	 á	

milli	 ímyndar	 vörumerkjanna	 og	 ólíkra	 lífsstílsþátta.	 Umrædd	 vörumerki	 voru	 Nike	 og	

Under	Armour.	Leitast	var	við	að	svara	þremur	rannsóknarspurningum:	

1. Hvort	 vörumerkjanna,	 Nike	 eða	 Under	 Armour,	 hefur	 meiri	 vörumerkjavitund	

meðal	neytenda	á	Íslandi?	

2. Hver	er	ímynd	vörumerkjanna	Nike	og	Under	Armour	meðal	neytenda	á	Íslandi?		

3. Eru	tengsl	á	milli	ímyndar	Nike	og	Under	Armour	og	ólíkra	lífsstílsþátta?		

Í	rannsókninni	var	notast	við	megindlega	aðferðafræði	þar	sem	spurningalisti	var	lagður	

fyrir	 hentugleikaúrtak	 á	 samfélagsmiðlinum	 Facebook.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	

leiddu	í	ljós	að	vörumerkjavitund	Nike	væri	mjög	ríkjandi	sem	þýðir	að	vörumerkið	hefur	

sterka	 tengingu	 í	 huga	 neytenda.	 Einnig	 virtust	 þátttakendur	 tengja	 mun	 sterkar	 við	

ímyndarþætti	 Nike	 heldur	 en	 ímyndarþætti	 Under	 Armour.	 Þegar	 skoðuð	 voru	 tengsl	

milli	 ímyndar	vörumerkjanna	og	 lífsstílsþáttanna,	 reyndist	 fylgnin	milli	þessara	 tilteknu	

þátta	 almennt	 vera	 veik.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 gætu	 nýst	 þeim	 sem	 sjá	 um	

markaðsmál	 hjá	Under	 Armour	 og	Nike	 á	 Íslandi.	Niðurstöðurnar	 sýna	 hver	 ímynd	 og	

vitund	þátttakenda	er	á	vörumerkjunum		sem	markaðsstjórar	gætu	nýtt	sér	til	þess	að	

bæta	 vörumerkjaþekkingu,	 ef	 þess	 þarf.	 Einnig	 gætu	 þeir	 séð	 hvort	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	passi	við	og	samræmist	staðfærslu	vörumerkjanna.	Út	frá	þessu	mætti	

segja	 að	 rannsóknin	 hefði	 hagnýtt	 gildi	 þar	 sem	 fyrirtækin	 gætu	 nýtt	 sér	 allar	 þær	

upplýsingar	sem	koma	fram	í	rannsókninni	til	betrumbætingar	í	sínu	starfi.	
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1 Inngangur		

Síðastliðin	 ár	 hafa	 íþróttavörumerki	 verið	 sýnileg	 í	 umhverfinu.	 Þessi	 vörumerki	 hafa	

bæði	verið	að	 framleiða	 íþrótta-	og	tískuvörur.	 Íþróttavörumarkaðurinn	hefur	 farið	ört	

vaxandi	og	neytendur	eru	sífellt	 farnir	að	eyða	meira	fjármagni	 í	 íþróttavörur	(Carlson,	

Donavan	 og	 Cumiskey,	 2009).	 Íþróttaklæðnaður	 er	 skilgreindur	 sem	 búnaður	 og	

skófatnaður	sem	hannaður	er	 fyrir	 íþróttaþátttöku	en	frá	árinu	1990	hefur	það	færst	 í	

aukana	 að	 fólk	 klæðist	 íþróttafatnaði	 sem	 tískuvöru	 (Ko	 o.fl.,	 2012).	 Fyrir	

íþróttavörumerki	er	mikilvægt	að	skapa	sér	sérstöðu	og	byggja	upp	 jákvæða	og	sterka	

ímynd	 í	 huga	 neytenda	 þar	 sem	 það	 getur	 haft	 áhrif	 á	 neytendur	 og	 hvort	 þeir	 velji	

vörumerkið	eða	ekki	(Keller,	1993).	

Vörumerki	 getur	 verið	 skilgreint	 sem	 nafn,	 hugtak,	 merki,	 tákn	 eða	 hönnun	 eða	

sambland	 þessara	 þátta	 þar	 sem	 markmiðið	 er	 að	 auðkenna	 vörur	 og	 þjónustu	 til	

aðgreiningar	frá	samkeppnisaðilum	(Keller,	1993).	Þessir	þættir	sem	aðgreina	vörumerki	

frá	 vörumerkjum	 samkeppnisaðila	 geta	 haft	 lykiláhrif	 á	 árangur	 fyrirtækja	 og	 því	 er	

mikilvægt	að	nálgast	stjórnun	þeirra	á	taktískan	máta	(Wood,	2000).	Vörumerki	sem	ná	

árangri	byggja	á	því	að	skera	sig	úr	á	einhvern	hátt	frá	öðrum	vörumerkjum.	Markmiðið	

á	að	vera	að	byggja	upp	það	sterk	tengsl	 í	huga	neytenda	að	þeim	finnist	engin	önnur	

vara	á	markaðnum	vera	lík	þeirri	sem	boðið	er	upp	á	(Ries	og	Ries,	2002).	

Lífsstíll	er	mikilvægt	hugtak	innan	markaðsfræðinnar	en	í	því	felst	hvernig	fólk	lifir	lífi	

sínu,	 hvernig	 það	 eyðir	 fjármagni	 sínu	 og	 hvernig	 það	 ver	 tíma	 sínum	 í	 ýmsar	 ólíkar	

athafnir	(Kaynak	og	Kara,	2001).	Ef	hægt	er	að	bera	kennsl	á	neytendahópa	með	svipuð	

viðhorf	 og	 hegðunartengd	 einkenni,	 er	 hægt	 að	 þróa	 nákvæmari	 aðferðir	 við	

markaðsmiðun	gagnvart	þessum	tilteknu	lífsstílshópum	(Kaynak	og	Kara,	2001).	Að	nota	

lífsstílstengda	 þætti	 í	 markaðshlutun	 hefur	 fengið	 umhugsunarverða	 athygli	 á	

tískuvörumarkaðnum	 en	 það	 sem	 fellur	 undir	 þann	 tiltekna	 markað	 er	 til	 dæmis	

fatnaður,	aukahlutir	og	íþróttavörur	(Ko,	Kim,	Taylor,	Kim	og	Kang,	2007).		

Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 tvíþætt.	 Annars	 vegar	 verður	 leitast	 við	 að	 kanna	

vörumerkjaþekkingu	(e.	brand	knowledge),	þ.e.	vörumerkjavitund	(e.	brand	awareness)	

og	vörumerkjaímynd	(e.	brand	image)	meðal	neytenda	á	tveimur	íþróttavörumerkjum	á	
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Íslandi	og	hins	vegar	verður	skoðað	hvort	tengsl	séu	á	milli	 ímyndar	vörumerkjanna	og	

ólíkra	lífsstílsþátta.	Vörumerkin	sem	verða	skoðuð	í	þessari	rannsókn	eru	Nike	og	Under	

Armour	en	bæði	þessi	vörumerki	hafa	notið	vinsælda	á	Íslandi	og	víðs	vegar	um	heiminn	

síðastliðin	ár.	

Under	 Armour	 var	 stofnað	 árið	 1996	 af	 Kevin	 Plank	 en	 síðan	 þá	 hefur	 vörumerkið	

vaxið	mikið	og	skilað	góðum	hagnaði.	Til	þess	að	ná	þessum	góða	árangri	hefur	Under	

Armour	einungis	einbeitt	sér	að	íþróttavörumarkaðnum	á	meðan	það	hefur	hikað	við	að	

fara	 inn	 á	 markað	 tengdum	 lífsstílsfatnaði	 líkt	 og	 Nike	 og	 Adidas	 hafa	 verið	 að	 gera	

(MarketLine,	2015).		

Vörumerkið	Nike	hannar,	markaðssetur	og	dreifir	íþróttatengdum	skófatnaði,	fötum,	

búnaði	og	aukahlutum	sem	ætlaðir	eru	til	íþróttaiðkunar.	Starfsemi	fyrirtækisins	nær	yfir	

bæði	 Suður-	 og	 Norður-Ameríku,	 Evrópu,	Mið-Austurlöndin,	 Afríku	 og	 Asíu.	 Ef	maður	

minnist	á	vörumerkið	Nike	þá	hugsa	neytendur	oft	um	það	sem	íþróttavörumerki	sem	

býr	 til	 íþróttavörur	 og	 skó	 en	 Nike	 einbeitir	 sér	 ekki	 einungis	 að	 vörum	 tengdum	

íþróttum	heldur	hefur	það	einnig	fest	sig	í	sessi	sem	tískuvörumerki	(MarketLine,	2013).	

Í	rannsókninni	verður	leitast	við	að	svara	eftirfarandi	rannsóknarspurningum:	

1. Hvort	 vörumerkjanna,	 Nike	 eða	 Under	 Armour,	 hefur	 meiri	 vörumerkjavitund	

meðal	neytenda	á	Íslandi?	

2. Hver	er	ímynd	vörumerkjanna	Nike	og	Under	Armour	meðal	neytenda	á	Íslandi?	

3. Eru	tengsl	á	milli	ímyndar	Nike	og	Under	Armour	og	ólíkra	lífsstílsþátta?		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 gætu	 nýst	 í	 markaðsstarfi	 fyrirtækjanna	 sem	 sjá	 um	

kynningarstarf	þessara	vörumerkja.	Út	frá	niðurstöðum	mætti	sjá	hver	ímynd	og	vitund	

neytenda	er	á	vörumerkjunum	og	væri	það	eitthvað	sem	markaðsstjórar	gætu	nýtt	sér	

til	þess	að	bæta	vörumerkjaþekkinguna,	ef	þess	þarf.	Einnig	væri	hægt	að	sjá	hvort	að	

niðurstöður	rannsóknarinnar	passi	við	og	samræmist	staðfærslu	vörumerkjanna.	Út	frá	

niðurstöðum	væri	einnig	hægt	að	koma	með	tillögur	að	markaðshlutun	byggðri	á	lífsstíl.	

Því	mætti	segja	að	rannsóknin	gæti	haft	hagnýtt	gildi	þar	sem	fyrirtækin	gætu	nýtt	sér	

niðurstöður	hennar	til	betrumbætingar	í	sínu	starfi.	

Í	 fyrri	 hluta	 ritgerðarinnar	 er	 fjallað	 ítarlega	 um	 miðaða	 markaðssetningu	 en	 hún	

skiptist	 í	 þrjá	 hluta;	 markaðshlutun,	 markaðsmiðun	 og	 staðfærslu.	 Í	 undirkaflanum,	

markaðshlutun,	 er	 fjallað	 um	 ýmis	 konar	 breytur	 sem	 notaðar	 eru	 til	 þess	 að	 hluta	
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markaðinn	 niður	 ásamt	 því	 að	 fjallað	 er	 um	 lífsstílsmarkaðssetningu.	 Þar	 á	 eftir	 er	

almennt	 fjallað	 um	 vörumerki	 og	 hlutverk	 þeirra.	 Næst	 á	 eftir	 því	 er	 svo	

vörumerkjaþekking	 skoðuð	 og	 hvernig	 hún	 skiptist	 í	 vörumerkjaímynd	 og	

vörumerkjavitund.	Í	síðari	hluta	ritgerðarinnar	er	skýrt	frá	megindlegri	rannsókn	sem	var	

framkvæmd	 til	 þess	 að	 kanna	 ímynd	 og	 vitund	 íþróttavörumerkjanna	 Nike	 og	 Under	

Armour	 ásamt	 því	 að	 skoða	 hvort	 það	 væru	 tengsl	 á	milli	 ímyndar	 vörumerkjanna	 og	

ólíkra	lífsstílsþátta.	Aðferðafræðikaflinn	skiptist	í	þátttakendur,	mælitæki	og	framkvæmd	

rannsóknarinnar.	Eftir	aðferðafræðikaflann	er	farið	yfir	niðurstöður	rannsóknarinnar	og	í	

kjölfarið	á	því	kemur	svo	umræðukafli	ásamt	takmörkun	rannsóknarinnar	og	tillögum	að	

frekari	rannsóknum.		
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2 Miðuð	markaðssetning	

Hugtakið	miðuð	markaðssetning	(e.	target	marketing)	skiptist	í	þrjá	hluta	sem	innihalda;	

markaðshlutun	 (e.	 market	 segmentation),	 markaðsmiðun	 (e.	 market	 targeting)	 og	

staðfærslu	(e.	positioning)	(Armstrong,	Adam,	Denize	og	Kotler,	2014).	Fyrirtæki	gera	sér	

grein	 fyrir	að	ekki	er	hægt	að	uppfylla	þarfir	allra	neytenda	á	ákveðnum	markaði	–	að	

minnsta	kosti	ekki	allra	neytenda	á	sama	hátt.	Það	eru	of	margar	tegundir	af	neytendum	

með	margar	mismunandi	langanir	og	þarfir.	Sum	fyrirtæki	eru	í	betri	stöðu	en	önnur	til	

þess	 að	þjóna	ákveðnum	markhóp.	Vanalega	nota	 fyrirtæki	markaðshlutun	 til	 þess	 að	

skipta	 markaðnum	 niður	 (Armstrong	 o.fl.,	 2014).	 Fyrsta	 skref	 miðaðrar	

markaðssetningar	 er	 einmitt	 markaðshlutun	 en	 hún	 snýst	 um	 að	 skipta	 markaðnum	

niður.	Annað	skrefið	í	ferlinu	kallast	markaðsmiðun	en	það	snýst	um	að	velja	markhópa	

og	hanna	leiðir	til	þess	að	uppfylla	þarfir	og	langanir	þessara	markhópa	(Kotler,	Wong,	

Saunders	 og	 Armstrong,	 2004).	 Markhópur	 er	 samansafn	 neytenda	 sem	 hafa	

sameiginlegar	 þarfir	 og	 persónueinkenni	 sem	 fyrirtæki	 ákveður	 að	 þjóna	 (Kotler	 o.fl.,	

2004).	 Þriðja	 og	 jafnframt	 síðasta	 skref	 ferlisins	 kallast	 staðfærsla.	 Tilgangurinn	 með	

staðfærslu	er	að	staðsetja	vöruna	og/eða	vörumerkið	og	reyna	að	búa	til	ákveðna	ímynd	

í	 huga	 markhópsins	 (Armstrong	 o.fl.,	 2014).	 Á	 mynd	 1	 má	 sjá	 hvernig	 ferli	 miðaðrar	

markaðssetningar	er.		

	

	

Mynd	1.	Miðuð	markaðssetning	
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2.1 Markaðshlutun	
Flestir	kannast	við	kjörbúðamarkaðinn	(e.	supermarket),	hlutabréfamarkaðinn	(e.	stock	

market),	 vinnumarkaðinn	 (e.	 labor	 market),	 fiskmarkaðinn	 (e.	 fish	 market)	 og	

flóamarkaðinn	 (e.	 flea	 market).	 Allar	 þessar	 tegundir	 af	 mörkuðum	 hafa	 sameiginleg	

einkenni.	 Í	 fyrsta	 lagi	 þá	 eru	 þeir	 samansettir	 af	 fólki	 (neytendamarkaðir)	 eða	

skipulagsheildum	(viðskiptamarkaðir).	Í	öðru	lagi	þá	hefur	þetta	fólk	eða	skipulagsheildir	

svipaðar	 þarfir	 og	 langanir	 sem	 hægt	 er	 að	 fullnægja	 með	 ákveðnum	 vöruflokkum.	 Í	

þriðja	lagi	hefur	það	möguleikann	á	að	kaupa	vöruna	sem	það	sækist	eftir	og	í	fjórða	lagi	

er	það	tilbúið	til	þess	að	kaupa	vöruna	sem	það	vill	(Lamb,	Hair	og	McDaniel,	2011).	

Þegar	 	 fyrirtæki	hefur	 tekið	ákvörðun	um	að	stefna	á	ákveðinn	markað	þarf	það	að	

gera	 sér	 grein	 fyrir	 því	 að	 erfitt	 er	 að	 uppfylla	 kröfur	 og	 þarfir	 allra	 neytenda	 innan	

markaðarins.	 Neytendur	 innan	markaðarins	 geta	 verið	margir	 og	með	 ólík	 áhugasvið,	

langanir	og	þarfir.	Það	var	Smith	(eins	og	vísað	er	til	í	Vyncke,	2002)	sem	kynnti	hugtakið	

markaðshlutun	–	sem	fjallar	um	ferlið	að	skipta	heildarmarkaðnum	niður	í	smærri	hópa	

sem	eru	 líklegir	 til	þess	að	vilja	 sömu	vöruna	og/eða	þjónustuna	og	eru	með	svipaðar	

þarfir.	Eftir	að	markaðshlutun	var	kynnt	hefur	hún	verið	mikilvægur	þáttur	og	lykilhugtak	

í	markaðsstarfi	fyrirtækja	(Vyncke,	2002).		

Í	 þessari	 rannsókn	 er	 verið	 að	 skoða	 tvö	 vörumerki	 sem	 eru	 á	

íþróttavörumarkaðnum.	Samkvæmt	SGMA	(Sporting	Goods	Manufacturers	Association)	

skiptist	 íþróttavörumarkaðurinn	 í	 þrjá	 hluta;	 virkan	 íþróttafatnað	 (e.	 active	 sports	

clothing)	en	það	eru	þær	vörur	sem	eru	hannaðar	og	keyptar	 til	virkrar	 íþróttaiðkunar	

hjá	neytendum,	 íþróttafatnað	(e.	sports	clothing)	en	það	eru	 íþróttavörur	sem	keyptar	

eru	til	daglegrar	notkunar.	Síðan	er	það	þriðji	hlutinn	sem	er	lögskráður	íþróttafatnaður	

(e.	 licensed	 sports	 clothing)	 en	 það	 eru	 lífsstílsíþróttavörur	 sem	 tengjast	 íþróttaliðum	

og/eða	 íþróttadeildum.	 Seinni	 tveir	 hlutarnir	 sem	 minnst	 er	 á,	 eru	 óformlegri	

íþróttaklæðnaður	 en	 sá	 fyrsti	 og	 því	 geta	 þeir	 hlutar	 frekar	 miðað	 á	 stóran	 hluta	

neytendamarkaðarins	(Chi	og	Kilduff,	2011).		

Markaðurinn	er	myndaður	af	öllum	þeim	núverandi	og	mögulegum	kaupendum	sem	

tilheyra	 markaðnum,	 hafa	 nægar	 tekjur	 til	 þess	 að	 versla	 vöruna	 og	 hafa	 aðgang	 að	

henni.	Markaðshlutun	 skiptir	 svo	markaðnum	 niður	 í	 smærri	 hópa	 sem	 hafa	 svipaðar	

þarfir	og	neytendahegðun	og	gætu	þess	vegna	viljað	sams	konar	vörur.	Því	nákvæmara	



	

13	

sem	 markaðnum	 er	 skipt	 niður,	 því	 meiri	 líkur	 eru	 á	 að	 fyrirtæki	 innleiði	 rétta	

markaðsaðferð	til	þess	að	mæta	þörfum	viðskiptavina	innan	þessara	hópa	(Keller,	2012).		

Í	markaðsstarfi	 skiptir	 það	máli	 að	 leggja	mikla	 vinnu	 í	 að	 hluta	markaðinn	 niður	 í	

hópa.	Ef	 illa	er	staðið	að	því	að	skipta	markaðnum	niður	getur	það	 leitt	til	minnkaðrar	

sölu	 og	 líkurnar	 á	 hagnaðartækifærum	 fyrir	 fyrirtækið	 verða	minni.	 Hægt	 er	 að	 hluta	

markaðinn	niður	með	því	að	nota	eina	breytu,	eins	og	eftir	aldurshópi,	eða	með	því	nota	

nokkrar,	 eins	 og	 aldurshóp,	 kyn	 og	menntun.	 Það	 er	 ekki	 jafn	 nákvæmt	 að	 nota	 eina	

breytu	 en	 hefur	 þó	 það	 forskot	 að	 vera	 einfaldara	 að	 nota	 heldur	 en	 þegar	 margar	

breytur	eru	notaðar.	Það	er	þó	algengara	að	nota	fleiri	breytur	heldur	en	færri	til	þess	

að	 hluta	 niður	 markaði	 þar	 sem	 það	 er	 mun	 nákvæmara	 og	 gefur	 skýrari	 mynd	 af	

markhópnum.	 Á	 neytendamarkaði	 eru	 vanalega	 ein	 eða	 fleiri	 af	 eftirfarandi	 breytum	

notaðar	 til	 þess	 að	 hluta	 niður	 markaðinn;	 landfræðilegar	 breytur,	 lýðfræðibreytur,	

breytur	 byggðar	 á	 sálfræðilegum	þáttum,	 tíðni	 notkunar	 á	 vöru	 og	 sá	 ávinningur	 sem	

sóst	er	eftir		(Lamb	o.fl.,	2011).		

Markaðsfræðingar	 hluta	 oft	 á	 tíðum	markaðinn	 niður	 út	 frá	 lýðfræðibreytum.	 Sem	

dæmi	um	lýðfræðibreytur	má	nefna;	aldur,	kyn,	laun,	fjölskylduhagi	(e.	family	life	cycle)	

og	þjóðerni.	Þessar	breytur	geta	 tengst	neytenda-	og	kauphegðun	viðskiptavina.	Oft	á	

tíðum	er	neytendamynstur	ólíkt	á	milli	aldurs	og	kyns	þar	sem	einstaklingar	geta	verið	á	

mismunandi	 stigi	 hvað	 varðar	 fjölskylduhagi.	 Fjölskylduhagir	 eru	 samsetning	 nokkurra	

breyta	eins	og	aldurs,	hjúskaparstöðu	og	hvort	neytandinn	eigi	börn	eða	ekki	(Lamb	o.fl.,	

2011).	

Í	markaðsstarfi	hafa	 lengi	vel	verið	notaðar	 landfræðilegar	breytur	 í	markaðshlutun.	

Landfræðilegar	 breytur	 eru	 notaðar	 til	 þess	 að	 hluta	 markaðinn	 niður	 með	 tilliti	 til	

mismunandi	staðsetninga	 landfræðilega.	Sem	dæmi	er	hægt	að	hluta	markaðinn	niður	

með	tilliti	til	þjóðernis,	ríkis,	lands,	borgar	eða	umhverfis	(e.	climate)	(Lamb	o.fl.,	2011).	

Með	 því	 að	 skipta	 markaðnum	 niður	 eftir	 því	 hvar	 neytendur	 eru	 landfræðilega	

staðsettir,	tryggir	það	ekki	að	kaupákvarðanir	allra	neytenda	innan	þess	svæðis	séu	eins	

en	gefur	þó	einhverja	mynd	sem	hægt	er	að	byggja	á	(Boone	og	Kurtz,	2013).		

Markaðsfræðingar	hafa	oft	á	tíðum	nýtt	 landfræðilegar-	og	 lýðfræðilegar	breytur	til	

þess	að	skipta	neytendum	niður	í	markaðshluta.	Samt	sem	áður	hafa	þeir	gert	sér	grein	

fyrir	þörfinni	fyrir	að	gera	eitthvað	meira	til	þess	að	markaðshlutunin	verði	nákvæmari	
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og	gefi	skýrari	mynd	af	neytandanum.	Breytur	sem	byggðar	eru	á	sálfræðilegum	þáttum	

hjálpa	 til	 við	þetta	 (Boone	og	Kurtz,	 2013).	Það	mætti	 segja	að	 lýðfræðibreytur	búi	 til	

beinagreindina	 en	 breytur	 byggðar	 á	 sálfræðilegum	þáttum	bæti	 kjöti	 við	 á	 beinin	 og	

gefa	 skýrari	 mynd	 af	 neytandanum.	 Hægt	 er	 að	 skipta	 breytum	 byggðum	 á	

sálfræðilegum	 þáttum	 niður	 í	 eftirfarandi	 þætti;	 persónuleika,	 hvata	 (e.	 motives)	 og	

lífsstíl	 (Lamb	 o.fl.,	 2011;	 Vyncke,	 2002).	 Persónuleiki	 einstaklinga	 segir	 til	 um	 hvernig	

þeir	 haga	 sér	 og	 hvernig	 venjur	 þeirra	 eru.	 Lífsstílsmarkaðshlutun	 skiptir	 fólki	 niður	 í	

hópa	eftir	því	hvernig	það	eyðir	tíma	sínum,	hvað	það	telur	vera	mikilvægt	í	lífinu,	hver	

trú	þess	er	og	hver	menntun	og	laun	þess	eru	(Lamb	o.fl.,	2011).	Einnig	hefur	verið	sýnt	

fram	á	að	lífsstíll	hefur	áhrif	á	neyslumynstur	neytenda	(Vyncke,	2002).	

2.1.1 Lífsstíll	og	lífsstílsmarkaðshlutun		

Fyrsta	 bylgja	 rannsókna	 sem	 fjallaði	 um	 breytur	 sem	 byggðar	 eru	 á	 sálfræðilegum	

þáttum	snerist	aðallega	um	að	greina	persónuleika	neytenda.	Notað	var	mælitæki	sem	

kallast:	 „Edward’s	Personal	Preference	Schedule“	 til	þess	að	 skipta	neytendum	niður	 í	

einsleita	 hópa.	Hins	 vegar	 hefur	 þessi	 leið	 valdið	 vonbrigðum	og	 ekki	 náð	 að	uppfylla	

þarfir	 markaðsfræðinga.	 Ástæðan	 fyrir	 því	 var	 líklega	 sú	 að	 notuð	 voru	 stöðluð	

persónuleikapróf	sem	hönnuð	voru	í	læknisfræðilegum	tilgangi	(Vyncke,	2002).		

Í	annarri	bylgju	rannsókna	sem	snerist	um	breytur	byggðum	á	sálfræðilegum	þáttum,	

tók	 lífsstílshugtakið	við	af	persónuleikahugtakinu	en	 lífsstílshugtakið	var	kynnt	af	Lazer	

(eins	 og	 vísað	 er	 til	 í	 Vyncke,	 2002).	 Lífsstíll	 er	 sálfræðihugtak	 sem	 vísar	 til	 daglegrar	

hegðunar	 fólks	 (Coreil,	 Levin	 og	 Jaco,	 1985;	 Li,	 Li	 og	 Kambele,	 2012).	 Samkvæmt	

Anderson	 og	 Golden	 (eins	 og	 vísað	 er	 til	 í	 Kucukemiroglu,	 1999)	 er	 hugtakið	 lífsstíll	

einfaldlega	skilgreint	 sem;	„hvernig	 fólk	 lifir	 lífi	 sínu“.	 	 Í	markaðsfræðum	er	hins	vegar	

talað	 um	 lífsstíl	 sem	 lýsandi	 fyrir	 hegðun	 einstaklinga	 eða	 hópa	 sem	 geta	 verið	

mögulegir	 neytendur.	 Í	 því	 samhengi	 stendur	 lífsstíll	 fyrir	margar	 hugmyndir	 sem	ekki	

tengjast	 endilega	 persónuleika	 fólks	 (Kucukemiroglu,	 1999).	 Persónuleiki	 táknar	 innri	

einkenni	einstaklinga	sem	eru	varanleg	á	meðan	lífsstíll	þeirra	stendur	fyrir	ytri	einkenni	

sem	eru	sýnileg	og	geta	nýst	í	markaðsstarfi	(Hsu	og	Chang,	2008).	Einnig	tengist	lífsstíll	

mikið	 frekar	 efnahagslegum	 forsendum	 fólks	 og	 hvernig	 það	 ver	 frítíma	 sínum	 og	

peningum	(Kucukemiroglu,	1999).	Í	grunninn	byggja	lífsstílsrannsóknir	á	umfangsmiklum	

könnunum	þar	sem	notaðar	eru	viðeigandi	megindlegar	aðferðir	(Vyncke,	2002).	
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Aðaltilgangurinn	með	 lífsstílsrannsóknum	er	að	afla	meiri	upplýsinga	um	neytendur	

og	 bera	 kennsl	 á	 það	 sem	 er	 í	 tísku	 (e.	 trends)	 og	 hvernig	 það	 hefur	 áhrif	 á	 hvernig	

neytendur	 lifa,	 vinna	 og	 verja	 frítíma	 sínum.	 Þetta	 veldur	 því	 að	 heildarmyndin	 af	

neytendum	verður	skýrari	því	meira	sem	markaðsfólk	veit	um	þá,	því	auðveldara	á	það	

með	að	eiga	í	samskiptum	við	neytendur	og	koma	áfram	viðeigandi	skilaboðum	til	þeirra	

(Kucukemiroglu,	 1999).	 Rannsókn	 eftir	 Chiagouris	 (eins	 og	 vísað	 er	 til	 í	 Vyncke,	 2002)	

sýndi	 fram	 á	 að	 markaðssamskipti	 væru	 áhrifameiri	 þegar	 markaðsfólk	 skilur	 lífsstíl	

viðtakenda	skilaboðanna	sem	send	eru.	Þegar	þannig	háttar	er	hægt	að	útbúa	efni	sem	

höfðar	 beint	 til	 þeirra.	 Þetta	 þýðir	 að	 lífsstílsrannsóknir	 skipta	 miklu	 máli	 fyrir	

markaðsfólk	að	því	leyti	að	það	skilji	markhópinn	sinn	á	áhrifaríkari	hátt	(Vyncke,	2002).	

Lífsstílsmarkaðssetning	er	ferli	sem	snýst	um	að	búa	til	samband	á	milli	þeirrar	vöru	

og/eða	þjónustu	 sem	verið	er	að	bjóða	upp	á	og	þeirra	 lífsstílsmiðuðu	markhópa	sem	

herjað	er	á.		Ferlið	felur	það	í	sér	að	skipta	markaðnum	upp	í	hópa	með	tilliti	til	lífsstíls,	

og	 að	 staðfæra	 vöruna	 á	 þann	 hátt	 sem	 höfðar	 til	 athafna	 (e.	 activites),	 áhuga	 og	

skoðana	 markhópsins	 (Sathish	 og	 Rajamohan,	 2012).	 Í	 kynningarstarfi	 er	 svo	 lögð	

áhersla	á	að	höfða	til	þessara	þátta	til	þess	að	auka	markaðsvirði	vörunnar	sem	boðið	er	

upp	á	(Bennett	og	Lachowetz,	2004).	Samkvæmt	Michman	(eins	og	vísað	er	til	í	Bennett	

og	 Lachowetz,	2004)	er	markmiðið	með	 lífsstílsmarkaðssetningu	að	eiga	 í	 samskiptum	

við	neytandann	með	því	að	höfða	til	lífsstíls	hans.	Talið	er	að	þegar	lífsstíll	er	innleiddur	í	

skilaboð	 fyrirtækis	 til	 neytenda	 að	 þá	 geti	 það	 aukið	 trúverðugleika	 þess	 (Bennett	 og	

Lachowetz,	2004).	Þær	leiðir	sem	farnar	eru	til	þess	að	mæla	lífsstílsmynstur	(e.	lifestyle	

patterns)	 og	 hvernig	 skal	 tengja	 þær	 við	 neytendahegðun	 hafa	 verið	 þróaðar	 og	

endurbættar	(Hsu	og	Chang,	2008).		

Rannsókn	Wells	og	Tigert	(1971)	náði	að	mynda	grunn	fyrir	lífsstílsrannsóknir.	Í	þeirri	

rannsókn	gerðu	þeir	 grein	 fyrir	mikilvægi	 breyta	byggðum	á	 sálfræðilegum	þáttum	og	

lífsstíl.	Samkvæmt	Assael	(eins	og	vísað	er	til	í	Hsu	og	Chang,	2008)	varð	mælitækið	AIO	

(activities,	 interests	 and	 opinion)	 vinsæl	 nálgun	 í	 því	 að	 mæla	 mismunandi	 lífsstíla	 í	

rannsóknum.	Með	því	að	nota	lífsstíl	 í	markaðshlutun	eru	athafnir	einstaklinga	mældar	

með	tilliti	til	hvernig	þeir	eyða	tíma	sínum,	áhugi	þeirra	á	því	hvernig	þeir	forgangsraða	

hlutunum	er	kannaður	og	hvernig	skoðanir	þeirra	um	sjálfa	sig	og	veröldina	eru	í	heild	

sinni	(Hsu	og	Chang,	2008).	Lífsstílsmarkaðshlutun	hefur	fengið	töluverða	athygli	þegar	
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kemur	 að	 tískuvörum	 eins	 og	 til	 dæmis	 fatnaði,	 aukahlutum	 (e.	 accessories)	 og	

íþróttafatnaði	(Ko	o.fl.,	2007).		

	Hér	fyrir	neðan	má	sjá	dæmi	um	týpískar	AIO	staðhæfingar	(Vyncke,	2002):	

	

Ø Ég	hlusta	mjög	reglulega	á	vinsæla	tónlist	(athafnir)	

Ø Ég	hef	mjög	mikinn	áhuga	á	nýjustu	tísku	(áhugi)	

Ø Konur	ættu	að	vera	heimavinnandi	(skoðanir)	

	

Það	er	mismunandi	eftir	fræðimönnum	hversu	margar	staðhæfingar	eru	notaðar	við	

mælingar	á	lífsstíl	en	Wells	og	Tigert	 	(1971)	settu	fram	300	AIO	staðhæfingar,	Cosmas	

(eins	og	vísað	er	til	í	Vyncke,	2002)	notaðist	við	250	AIO	staðhæfingar	á	meðan	Kaynak	

og	Kara	(2001)	voru	með	56	AIO	staðhæfingar.	

Í	 þessari	 rannsókn	 eru	 íþróttavörumerkin	 Under	 Armour	 og	 Nike	 tekin	 fyrir.	

Samkvæmt	 viðtali	 Elfu	 Rósar	Helgadóttur	 (2017)	 við	 Þórunni	 Ingu	 Ingjaldsdóttur,	 kom	

það	fram	að	Under	Armour	væri	vörumerki	sem	vill	höfða	til	þeirra	neytenda	sem	hreyfa	

sig	 reglulega.	Nike	vill	 einnig	höfða	 til	þeirra	einstaklinga	 sem	eru	virkir	 í	hreyfingu	og	

hreyfa	 sig	 dagsdaglega	 (Sóley	 Þorsteinsdóttir,	 munnleg	 heimild,	 viðtal	 1.	 nóvember	

2017).	Út	frá	markhópum	vörumerkjanna	tveggja	mætti	því	segja	að	þeir	 falli	undir	þá	

einstaklinga	sem	lifa	heilsusamlegum	lífsstíl.		

Einstaklingar	 taka	ákvarðanir	á	hverjum	degi	sem	tengjast	heilsu	þeirra	og	þar	með	

skapa	 lífsstíl	 sem	bætir	 lífsgæði	 þeirra	 eða	 dregur	 úr	 þeim.	 Það	 að	 borða	 holla	 fæðu,	

hreyfa	sig	reglulega	og	draga	úr	stressi	eru	allt	þættir	sem	ýta	undir	betri	heilsu	og	auka	

líkurnar	 á	 betri	 lífsgæðum	 neytenda	 (Tasdemir-Ozdes,	 Strickland-Hughes,	 Bluck	 og	

Ebner,	2016).		

Einstaklingar	lifa	lífi	sínu	á	mismunandi	vegu.	Sumir	eru	grænmetisætur	og	spá	mikið	í	

mataræðið	ásamt	því	að	hreyfa	sig	reglulega	á	meðan	aðrir	spá	ekkert	 í	hvað	þeir	 láta	

ofan	 í	 sig	og	hreyfa	sig	nánast	aldrei.	Áhyggjur	varðandi	heilsu	og	hreyfingu	hafa	 farið	

vaxandi	í	þróuðum	ríkjum	og	það	hefur	færst	í	aukana	að	fólk	sé	að	neyta	óhollrar	fæðu	

sem	 inniheldur	 mettaða	 fitu	 á	 meðan	 það	 sniðgengur	 hollari	 fæðu	 líkt	 og	 ávexti	 og	

grænmeti.	Samt	sem	áður	endurspeglast	þarna	breytingar	á	mannlegri	hegðun	sem	lýsir	
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sér	í	því	að	neytendur	velja	sjálfir	hvort	þeir	vilji	stuðla	að	betri	heilsu	með	því	að	hreyfa	

sig	 reglulega	 og	 borða	 næringarríkan	 og	 hollan	 mat	 (Divine	 og	 Lepisto,	 2005).	

Samkvæmt	Bloch	(eins	og	vísað	er	til	í	Divine	og	Lepisto,	2005)	er	heilsusamlegur	lífsstíll	

skilgreindur	 sem	 tilhneiging	 einstaklings	 til	 þess	 að	 fyrirbyggja	 heilsuvandamál	 og	 að	

hámarka	 persónulega	 vellíðan	 eftir	 bestu	 getu.	 Þessi	 skilgreining	 getur	 náð	 yfir	 breitt	

svið	og	getur	verið	allt	frá	því	að	nota	tannþráð	eftir	hverja	máltíð	og	yfir	í	það	að	setja	á	

sig	 sólarvörn.	 Þó	 hafa	 flestar	 rannsóknir	 sem	 snúa	 að	 heilsusamlegum	 lífsstíl	 beint	

athyglinni	að	mataræði	og	hreyfingu	(Divine	og	Lepisto,	2005).	Sem	afleiðingu	af	þessu,	

er	 hægt	 að	 líta	 á	 þá	 neytendur	 sem	 tileinka	 sér	 heilsusamlegan	 lífsstíl	 sem	 ákveðinn	

markhóp	 útaf	 fyrir	 sig	 innan	 heildarmarkaðarins.	 Þeir	 sem	 eru	 að	 framleiða	 og	 selja	

vörur	sem	höfða	til	þessa	markhóps,	þurfa	að	skilja	orsakir	hegðunar	þeirra	svo	að	hægt	

sé	að	kynna	betur	og	miða	að	þeim	í	markaðsstarfi	(Divine	og	Lepisto,	2005).	

Nike	er	eitt	af	 stærstu	vörumerkjunum	á	 íþróttavörumarkaðnum	 í	dag	 (Lutz,	2015).	

Vörumerkið	 leggur	 áherslu	 á	 að	 hvetja	 fólk	 til	 þess	 að	 hreyfa	 sig	 reglulega	 og	 lifa	

heilbrigðum	lífsstíl.	Þetta	endurspeglast	í	þeim	vörum	sem	það	hannar	og	þróar	þar	sem	

þær	hjálpa	neytendum	að	ná	markmiðum	sínum	(„Sustainable	Innovation“,	2016).	Nike	

þarf	 eins	 og	 önnur	 vörumerki,	 sífellt	 að	 vera	 að	 skoða	 markaðsumhverfið	 og	 þær	

breytingar	 sem	 eru	 í	 gangi	 á	markaðnum	hverju	 sinni	 og	 hvaða	markhópa	 best	 sé	 að	

miða	 á.	 Árið	 2015	 lögðu	 þeir	 áherslu	 á	 að	 miða	 á	 þrjár	 tegundir	 neytenda	 með	 því	

markmiði	 að	 vörumerkið	 myndi	 stækka	 enn	 frekar.	 Þessir	 tilteknu	 neytendur	 voru	

konur,	 ungt	 íþróttafólk	 og	 einstaklingar	 sem	 stunda	 regluleg	 hlaup.	 Vörumerkið	 jók	

vöruúrvalið	 fyrir	 konur	 til	 muna	 og	 hannaðar	 voru	 vörur	 sem	 gætu	 nýst	 bæði	 í	

líkamsrækt	 og	 í	 daglegum	 erindagjörðum.	 Einnig	 sáu	 þeir	 tækifæri	 í	 að	 miða	 á	 ungt	

íþróttafólk	en	þeir	notfærðu	sér	meðal	annars	 fræga	 íþróttamenn	til	þess	að	draga	að	

sér	 þennan	 unga	 hóp	 íþróttafólks	 ásamt	 því	 að	 gera	 samninga	 við	 íþróttadeildir	 í	

smábæjum	 og	 við	 stök	 íþróttafélög.	 Nike	 er	 í	 sífelldri	 þróun	 og	 hönnun	 á	 nýjum	

hlaupaskóm	 til	 þess	 að	 höfða	 til	 hlaupara	 en	 þeir	 eru	 í	 mikilli	 samkeppni	 við	 Under	

Armour,	Adidas	og	Lululemon.	Samhliða	þessu	er	Nike	með	sérstakt	smáforrit	fyrir	síma	

sem	 kallast	 Nike+	 sem	 gerir	 hlaupurum	 kleift	 að	 fylgjast	 með	 hlaupaleiðinni	 sinni,	

vegalengd,	hraða,	tíma	og	kalóríum	sem	brennt	er.	Einnig	er	hægt	að	deila	árangrinum	

með	vinum	og	vandamönnum	(Lutz,	2015).		
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Under	 Armour	 er	 íþróttavörumerki	 sem	 fæst	 við	 þróun,	 markaðssetningu	 og	

dreifingu	á	íþróttafatnaði,	skófatnaði	og	aukahlutum	fyrir	karlmenn,	kvenmenn	og	börn.	

Under	Armour	býður	upp	á	vörur	sem	ætlaðar	eru	til	notkunar	við	 íþróttir,	 líkamsrækt	

og	útivist	(MarketLine,	2017).	Under	Armour	markaðssetur	sig	sem	íþróttavörumerki	en	

til	 að	 ýta	 undir	 þessa	 ímynd	 hafa	 stjórnendur	 fyrirtækisins	 einungis	 einbeitt	 sér	 að	

íþróttavörum	 í	 stað	þess	að	 feta	 í	 fótspor	vörumerkja	 líkt	og	Nike	og	Adidas	sem	hafa	

fest	 sig	 í	 sessi	 sem	 tískuvörumerki	 sem	höfða	 til	 lífsstíls	 neytenda	 (e.	 lifestyle	 fashion	

brand)	 samhliða	því	 að	 vera	með	 íþróttavörur	 (MarketLine,	 2015).	 Þrátt	 fyrir	 þetta	 er	

Under	Armour	 í	mikilli	 samkeppni	við	vörumerki	eins	og	Nike,	Adidas	og	Puma,	ásamt	

fleirum.	 Samkeppnin	 liggur	 aðallega	 í	 þáttum	 eins	 og	 vörumerkjaímynd	 og	 vitund,	

gæðum,	 frammistöðu	 (e.	 performance),	 ákvarðanatöku	 neytenda	 (e.	 consumer	

preferences)	og	verði	(MarketLine,	2017).		

2.2 Markaðsmiðun	
Þegar	markaðshlutun	er	lokið	tekur	við	ferli	sem	kallast	markaðsmiðun.	Fyrirtæki	er	þá	

búið	að	skipta	markaðnum	niður	í	hópa	og	þarf	að	ákveða	hvaða	hópa	þeir	ætla	að	herja	

á.	Fyrirtæki	ættu	að	einblína	á	þá	markhópa	sem	það	getur	 skapað	hvað	mesta	virðið	

fyrir	og	eru	líklegir	til	þess	að	eiga	í	viðskiptum	til	langs	tíma	(Armstrong	o.fl.,	2014).	

Það	er	mismunandi	eftir	fyrirtækjum	hvaða	markhópa	þau	velja	og	hversu	margir	þeir	

eru.		Ákvörðun	fyrirtækja	sem	snýr	að	því	að	velja	markhópa	og	hversu	margir	þeir	eiga	

að	 vera,	 þarf	 að	 byggja	 á	 því	 hvert	 markmið	 þess	 er.	 Stórt	 fyrirtæki	 getur	 til	 dæmis	

ákveðið	að	bjóða	upp	á	 fjölbreytt	vöruúrval	 sem	hentar	 flestöllum	markhópum.	Þegar	

fyrirtæki	eru	að	herja	á	nýjan	markhóp	þá	byrja	þau	á	einum	markhóp	og	ef	niðurstaðan	

úr	því	verður	árangursrík	þá	getur	það	bætt	við	fleiri	markhópum.	Sem	dæmi	þá	byrjaði	

Nike	 með	 sérhæfða	 hlaupaskó	 sem	 ætlaðir	 voru	 þeim	 sem	 stunduðu	 hlaup	 mjög	

reglulega.	Nú	til	dags	er	Nike	með	mjög	mikið	úrval	af	íþróttavörum	sem	eru	hannaðar	

til	þess	að	uppfylla	þarfir	og	langanir	flestallra	markhópa	(Armstrong	o.fl.,	2014).	

Þegar	ákveðinn	markhópur	hentar	styrkleikum	fyrirtækis	vel	þá	þarf	það	að	ákveða	

hvort	 það	 hafi	 nægilega	 hæfni	 og	 auðlindir	 til	 þess	 að	 ná	 góðum	 árangri	 innan	 þessa	

markhóps.	Kröfurnar	 til	þess	að	ná	árangri	eru	ólíkar	á	milli	markhópa.	Ef	að	 fyrirtæki	

vantar	 upp	 á	 eða	 hefur	 ekki	 þá	 styrkleika	 sem	 þarf	 til	 að	 ná	 árangri	 með	 ákveðinn	

markhóp	 þá	 ætti	 það	 ekki	 að	 herja	 á	 hann.	 Þó	 svo	 að	 fyrirtæki	 hafi	 mögulega	 þá	
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styrkleika	 sem	 þarf	 til,	 þá	 skiptir	 það	 miklu	 máli	 að	 hafa	 nægilega	 hæfni	 ásamt	

auðlindum	 sem	eru	æðri	 heldur	 en	hæfni	 og	 auðlindir	 samkeppnisaðila	 til	 þess	 að	ná	

góðum	árangri.	Fyrirtæki	ættu	að	herja	á	þá	markhópa	þar	sem	hægt	er	að	skapa	gott	

virði	 fyrir	 neytendur	 og	 geta	 þannig	 náð	 fram	 samkeppnisforskoti	 á	 samkeppnisaðila	

(Kotler	o.fl.,	2004).	

	Talað	er	um	þrjár	mismunandi	aðferðir	til	markaðsmiðunar	sem	fyrirtæki	geta	valið	

um.	 Þessar	 aðferðir	 eru	 óaðgreind	 markaðsmiðun	 (e.	 undifferentiated	 marketing),	

aðgreind	 markaðsmiðun	 (e.	 differentiated	 marketing)	 og	 einbeitt	 markaðsmiðun	 (e.	

concentrated	marketing)	(Kotler	o.fl.,	2004).	

Óaðgreind	 markaðsmiðun	 er	 þegar	 fyrirtæki	 ákveða	 að	 líta	 fram	 hjá	 mismunandi	

markhópum	og	ákveða	að	herja	á	allan	markaðinn	 í	heild	sinni	með	einni	vöru	og/eða	

þjónustu.	Ástæðan	 fyrir	því	 að	 fyrirtæki	 velja	 að	 fara	þessa	 leið	getur	 verið	 sú	að	 lítill	

munur	er	talinn	vera	á	milli	markhópa	eða	sú	trú	að	aðdráttarafl	vörunnar	sé	það	sterkt	

að	það	höfði	jafnt	til	allra	markhópa.	Fyrirtækið	hannar	vöru	og/eða	þjónustu	ásamt	því	

að	gera	markaðsáætlun	sem	snýst	um	það	að	uppfylla	þarfir	og	 langanir	stærsta	hluta	

neytenda.	 Þessi	 tegund	 markaðsmiðunar	 reiðir	 á	 gæði,	 mikla	 dreifingu	 (e.	 mass	

distribution)	ásamt	mikilli	auglýsingastarfsemi	(e.	mass	advertising)	til	þess	að	reyna	að	

skapa	 yfirburðaímynd	 í	 huga	 neytenda.	 Í	 óaðgreindri	 markaðsmiðun	 er	 lögð	 meiri	

áhersla	á	 sameiginlegar	þarfir	og	 langanir	neytenda	 í	 stað	þess	að	einblína	á	þá	þætti	

sem	eru	aðgreinanlegir	(Kotler	o.fl.,	2004).	

Aðgreind	markaðsmiðun	er	 þegar	 fyrirtæki	 ákveða	 að	herja	 á	 nokkra	markhópa	og	

bjóða	upp	á	mismunandi	vöru	og/eða	þjónustu	sem	er	ólík	fyrir	hvern	markhóp	fyrir	sig.	

Þegar	 fyrirtæki	gera	þetta	þá	vonast	þau	eftir	aukinni	 sölu	ásamt	 sterkari	 stöðu	 innan	

hvers	 markhóps.	 Vanalega	 þá	 leiðir	 aðgreind	 markaðsmiðun	 til	 meiri	 sölu	 heldur	 en	

óaðgreind	markaðsmiðun	(Kotler	o.fl.,	2004).	

Einbeitt	 markaðsmiðun	 er	 aðferð	 þar	 sem	 fyrirtæki	 herja	 aðeins	 á	 einn	 markhóp.	

Þessi	tiltekna	aðferð	er	notuð	þegar	fyrirtæki	hafa	takmarkaðar	auðlindir.	Með	þessari	

aðferð	 geta	 fyrirtæki	 skapað	 sér	 sterka	 stöðu	 innan	 þess	 markhóps	 sem	 það	 þjónar	

vegna	þeirrar	þekkingar	sem	það	hefur	á	þessum	tiltekna	hópi.	Fyrirtæki	geta	hagnast	

vel	á	þessari	aðferð	markaðsmiðunar	en	það	veltur	á	því	að	velja	markhópinn	vel.	Þó	svo	

að	 fyrirtæki	 geti	 hagnast	 á	 þessari	 aðferð	 þá	 fylgja	 henni	 einnig	 áhættur.	 Það	 getur	
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reynst	 erfitt	 að	 þjóna	 sama	 markhópnum	 og	 halda	 áfram	 að	 búa	 til	 árangursríkar	

markaðsaðferðir	þar	sem	sífelldar	breytingar	eru	á	markaðnum.	Einnig	getur	það	verið	

áhætta	 þegar	 stórir	 samkeppnisaðilar	 fara	 að	 herja	 á	 sama	markhóp	 og	 þitt	 fyrirtæki	

(Kotler	o.fl.,	2004).		

IcePharma	er	leiðandi	fyrirtæki	á	íslenskum	heilbrigðismarkaði	sem	býður	upp	á	alls	

konar	 vörur	 sem	 tengjast	 heilsusamlegum	 lífsstíl	 og	 heilbrigði	 á	 einhvern	 hátt.	 Fyrir	

heilsu-	og	íþróttamarkað,	flytur	fyrirtækið	inn	þekkt	vörumerki	eins	og	Nike	og	Speedo	

sem	 mynda	 stærstu	 hlutdeild	 heilbrigðis-	 og	 íþróttasviðs	 IcePharma.	 Sóley	

Þorsteinsdóttir,	 samfélagsmiðlastjóri	 IcePharma,	 sagði	 markhóp	 þeirra	 vera	 frekar	

stóran	þar	sem	þau	væru	með	vörur	fyrir	börn	á	unga	aldri	og	alveg	upp	í	eldri	borgara.	

„Markhópurinn	er	fólk	sem	hreyfir	sig	dagsdaglega	og	er	virkt	í	hreyfingu.	Fókusinn	sem	

við	 erum	að	 vinna	með	 eru	 samt	 sem	áður	 einstaklingar	 á	 aldrinum	18-25	 ára	 og	 við	

reynum	 að	 ná	 til	 þeirra	 í	 gegnum	 samfélagsmiðla.	 Markhópurinn	 í	 heild	 sinni	 er	 þó	

stærri	 þar	 sem	 allir	 vilja	 klæðast	 því	 nýjasta	 í	 íþróttavörum	 í	 dag	 og	 það	 er	 að	 hjálpa	

okkur	núna	að	íþróttafatnaður	er	í	tísku.	Einstaklingar	á	aldrinum	16-35	ára	eru	þó	það	

fólk	 sem	 verslar	mest	 við	 okkur	 og	 aðrar	 búðir	 sem	 selja	 Nike	 vörur	 á	 Íslandi“	 (Sóley	

Þorsteinsdóttir,	munnleg	heimild,	viðtal	1.	nóvember	2017).	

Altis	ehf	er	dreifingaraðili	fyrir	Under	Armour	á	Íslandi	en	fyrirtækið	sér	um	dreifingu,	

markaðssetningu	 og	 sölu	 á	 markaðnum	 á	 Íslandi	 og	 vinnur	 náið	 með	 Under	 Armour	

erlendis.	Samkvæmt	rannsókn	Elfu	Rósar	Helgadóttur	(2017)	kom	það	markmið	fram,	í	

viðtali	 við	 Þórunni	 Ingu	 Ingjaldsdóttur,	 að	 Under	 Armour	 ætti	 að	 höfða	 til	 allra	 sem	

hreyfa	sig.	Skilgreindur	markhópur	Under	Armour	er	hins	vegar	einstaklingar	á	aldrinum	

18-25	 ára	 sem	 eru	 mjög	 virkir	 í	 hreyfingu	 og	 stunda	 hana	 oft	 og	 reglulega	 (Elfa	 Rós	

Helgadóttir,	2017).		

2.3 Staðfærsla	
Næsta	skrefið	í	ferlinu	kallast	staðfærsla.	Mikilvægt	er	fyrir	fyrirtæki	að	búa	til	þá	stöðu	í	

huga	neytenda	um	vöruna	sína	að	hún	sé	einstök	og	hafi	eitthvað	sérstakt	virði	fyrir	þá.	

Ef	skynjun	á	vöru	er	þannig	að	hún	sé	nákvæmlega	eins	og	vörur	frá	öðrum	fyrirtækjum	

þá	sjá	neytendur	enga	ástæðu	til	þess	að	kaupa	hana	frekar	en	aðrar	vörur	(Armstrong	

o.fl.,	 2014).	Með	 staðfærslu	 geta	 fyrirtæki	mótað	 ímynd	 sína	 í	 huga	neytenda	og	haft	

þannig	 áhrif	 á	 hvernig	 neytandinn	 skynjar	 vörumerkið	 (Lamb	 o.fl.,	 2011;	 Lilien	 og	



	

21	

Rangaswamy,	 2004).	 Með	 góðri	 staðfærslu	 eru	 meiri	 líkur	 á	 að	 það	 geti	 skapað	

samkeppnisforskot	og	 viðskiptavinir	 eru	 líklegri	 til	 að	hafa	 sterkari	 hugrenningartengsl	

gagnvart	vörumerkinu	(Aaker,	1991).		

Mikilvægt	er	fyrir	skipulagsheildir	að	ná	að	aðgreina	sig	frá	samkeppnisaðilum	og	ná	

þannig	góðri	stöðu	innan	markaðarins	(Fisher,	1991).	Áhrifarík	staðfærsla	hefst	einmitt	

með	 aðgreiningu	 en	 hún	 fjallar	 um	 með	 hvaða	 hætti	 ætlunin	 er	 að	 aðgreina	 tilboð	

vörumerkis	 frá	 tilboði	 samkeppnisaðila	 (Armstrong	 o.fl.,	 2014;	 Þórhallur	Guðlaugsson,	

2008).	 Aðgreining	 getur	meðal	 annars	 byggst	 á	 vörunni	 sjálfri,	 tilboðinu,	 þjónustunni,	

starfsfólkinu	 eða	 ímyndinni	 (Þórhallur	 Guðlaugsson,	 2008).	 Skipulagsheildir	 geta	 til	

dæmis	tengt	sig	sterkt	við	þætti	eins	og	verð	og/eða	góða	þjónustu	en	hægt	er	að	þróa	

aðgreiningu	út	frá	niðurstöðum	SVÓT-greiningar,	sem	sagt	byggt	hana	á	þeim	styrk	sem	

það	býr	yfir	(Þórhallur	Guðlaugsson,	2008).	Ef	fyrirtæki	er	með	vöru	sem	er	aðgreinanleg	

og	 eftirsóknarverð	 í	 huga	 neytenda	 miðað	 við	 samkeppnisaðila	 er	 hægt	 að	 skapa	

samkeppnisforskot	hjá	þeim	markhópi	sem	er	verið	að	herja	á.	Til	þess	að	auka	virði	 í	

huga	neytenda	er	hægt	að	bjóða	vöruna	á	 lægra	verði	en	samkeppnisaðilinn	eða	vera	

með	 fleiri	 eiginleika	 eða	 ávinning	 sem	 réttlætir	 að	 verðið	 á	 vörunni	 sé	 hærra	 en	 hjá	

samkeppnisaðilunum	(Lilien	og	Rangaswamy,	2004).	Þegar	það	á	að	velja	aðgreinanlega	

þætti	 vörumerkis	 þarf	 það	 að	 byggja	 á	 samkeppnislegum	 styrkleikum	 vörumerkisins.	

Einnig	 þurfa	 þetta	 að	 vera	 þættir	 sem	 skipta	 markhópinn	 máli	 í	 þessum	 tiltekna	

vöruflokki.	 Markmiðið	 er	 að	 finna	 ákveðið	 einkenni	 eða	 ávinning	 sem	 aðgreinir	

vörumerkið	 frá	 vörumerki	 samkeppnisaðila	 ásamt	 því	 að	 það	 hafi	 ákveðið	 virði	 fyrir	

neytendur	(Tybout	og	Calder,	2010).		

Sameiginlegir	 þættir	 eru	 þeir	 þættir	 sem	 vara	 eða	 vörumerki	 deilir	 með	 öðrum	

vörumerkjum.	 Sameiginlegir	 þættir	 skiptast	 í	 þrennt;	 flokka	 (e.	 category	 points-of-

parity),	samkeppni	(e.	competitive	points-of-parity)	og	fylgni	(e.	correlational	points-of-

parity).	Þegar	talað	er	um	flokka	þá	eru	þeir	þættir	skoðaðir	sem	eru	nauðsynlegir	svo	

vörutilboðið	 sé	 talið	 vera	 lögmætt	 eða	 trúverðugt	 innan	 ákveðins	 flokks.	 Þeir	

sameiginlegu	 þættir	 sem	 snúa	 að	 samkeppni	 eru	 til	 þess	 að	 vinna	 gegn	 aðgreiningu	

samkeppnisaðila.	 Ef	 eiginleiki	 sem	 ætlast	 er	 til	 að	 sé	 aðgreinandi	 þáttur	 verður	 jafn	

áberandi	 og	 hjá	 vörumerki	 samkeppnisaðila,	 missir	 hann	 gildi	 sitt	 sem	 aðgreinandi	

þáttur	 og	 verður	 þar	 af	 leiðandi	 sameiginlegur.	 Fylgni	 er	 svo	 þau	 neikvæðu	



	

22	

hugrenningartengsl	sem	geta	orðið	til	út	frá	öðrum	hugrenningartengslum	sem	talin	eru	

vera	jákvæðari	gagnvart	vörumerkinu.	Með	öðrum	orðum,	ef	að	vörumerkið	þitt	er	talið	

standa	sig	vel	á	einu	sviði	 í	huga	neytenda,	getur	það	ekki	verið	álitið	gott	 í	einhverju	

öðru.	Sem	dæmi	geta	neytendur	átt	bágt	með	það	að	trúa	því	að	vörumerki	selji	ódýrar	

vörur	og	á	sama	tíma	verið	með	bestu	mögulegu	gæðin	(Keller,	2012).		

Markaðsaðgerðir	 fyrirtækja	 byggja	 á	 staðfærslu	 (Lamb	 o.fl.,	 2011).	 Þessar	 aðgerðir	

snúa	 að	 því	 hvernig	 fyrirtæki	 vill	 koma	 aðgreiningunni	 til	 skila	 og	 með	 þeim	 er	

markmiðið	að	búa	 til	 skýra,	aðgreinanlega	og	eftirsóknaverða	 stöðu	 í	huga	neytenda	 í	

samanburði	 við	 vörur	 og/eða	 þjónustu	 annara	 aðila	 á	 markaðnum	 (Þórhallur	

Guðlaugsson,	 2008).	 Munurinn	 á	 aðgerðum	 fyrirtækis	 og	 aðgreiningu	 er	 sá	 að	

aðgerðirnar	 snúa	að	markaðnum	eða	viðtakanda	 skilaboðanna	en	aðgreiningin	beinist	

að	 vörunni	 sjálfri	 (Lilien	 og	 Rangaswamy,	 2004).	 Til	 þess	 að	 fyrirtækið	 geti	 náð	 sem	

bestum	árangri,	skiptir	það	miklu	máli	að	allar	aðgerðir	miði	að	því	að	aðgreiningin	skili	

sér	sem	staðfærsla	í	huga	neytenda	(Keller,	2012).	Um	leið	og	staðfærsla	fyrirtækis	hefur	

verið	 skipulögð,	er	henni	 komið	áleiðis	 til	 neytenda	með	 svokölluðum	markaðsráðum.	

Þessir	 markaðsráðar	 samanstanda	 af	 fjórum	 þáttum	 sem	 gjarnan	 eru	 nefndir:	 „Hin	

fjögur	P“	(e.	The	four	P’s).	Þeir	þættir	sem	tilheyra	P-unum	fjórum	eru;	vara	(e.	product),	

verð	 (e.	 price),	 kynning	 (e.	 promotion)	 og	 vettvangur	 (e.	 place).	 Öll	 P-in	 innihalda	

samansafn	ákvörðunarþátta	sem	svo	skilgreina	tilboð	fyrirtækisins	til	þess	markaðshluta	

sem	 herjað	 er	 á.	 Þetta	 tiltekna	 samval	 markaðsráða	 ætti	 að	 vera	 þannig	 hannað	 að	

markhópurinn	líti	svo	á	að	vörumerkið	hafi	yfirburði	fram	yfir	keppinauta	þess	–	með	því	

að	 leggja	 áherslu	 á	 samkeppnisforskot	 fyrirtækisins	 (Brooksbank,	 1994).	 Með	 því	 að	

notfæra	sér	markaðsráðanna	er	hægt	að	auka	vitund	viðskiptavina	og	skapa	hagstæð,	

sterk	 og	 einstök	 hugrenningartengsl	 í	 huga	 fólks,	 sem	 hefur	 svo	 áhrif	 á	 hvaða	 ímynd	

viðskiptavinurinn	hefur	af	vörunni	og/eða	vörumerkinu	(Keller,	1993).	
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3 Vörumerki	

Vörumerki	eru	mikilvægur	þáttur	í	markaðsstarfi	í	dag	en	hvert	sem	maður	lítur	má	sjá	

vörumerki.	 Samkvæmt	 AMA	 (The	 American	 Marketing	 Association)	 eru	 vörumerki	

skilgreind	sem	nafn,	hugtak,	merki,	tákn,	hönnun	eða	sambland	þessara	þátta	til	þess	að	

skilgreina	 vöru	 og/eða	 þjónustu	 til	 aðgreiningar	 frá	 samkeppnisaðilum.	 Allir	 þessir	

þættir	 kallast	 auðkenni	 vörumerkja	 og	 saman	 mynda	 þau	 hugtakið	 vörumerki	

(Campbell,	2002;	Keller,	1993).	Á	mynd	2	og	3	má	sjá	hvernig	merki	vörumerkjanna	Nike	

og	Under	Armour	líta	út.	

Vörumerki	 eru	 loforð	 fyrirtækja	 til	 viðskiptavina	 um	 hvað	 varan	 og/eða	 þjónustan	

bjóði	 upp	 á.	 Loforð	 vörumerkisins	 er	 skuldbinding	 af	 hálfu	 fyrirtækisins	 og	 til	 þess	 að	

vörumerkið	 verði	 sterkt	 og	 gangi	 upp	 er	 mikilvægt	 að	 framfylgja	 því	 loforði.	 Frá	

sjónarhorni	markaðsfólks,	geta	vörumerki	verið	mjög	mikilvæg	þar	sem	þau	geta	virkað	

sem	leið	til	þess	að	skapa	samkeppnisforskot.	Vörumerki	eru	einnig	góð	leið	til	þess	að	

byggja	upp	tryggð	viðskiptavina	og	aðgreina	sig	frá	samkeppnisaðilum.	Sterk	vörumerki	

byggja	 á	 því	 að	 þau	 séu	 aðgreinanleg	 frá	 öðrum	 og	 hafa	 þar	 af	 leiðandi	 gott	

samkeppnisforskot	 fram	 yfir	 önnur	 vörumerki.	 Ef	 vörumerki	 hefur	 ekki	 þann	 kost	 að	

hafa	aðgreinanlega	þætti	frá	samkeppnisaðilum,	er	erfitt	að	byggja	upp	sterkt	vörumerki	

(Campbell,	2002).	Sterk	vörumerki	eru	fjárhagslega	mikilvæg	fyrir	fyrirtæki,	sérstaklega	

út	af	hæfni	þeirra	til	að	draga	að	trygga	viðskiptavini	sem	geta	skapað	hagnað	fyrir	þau	

(Csilla	Horváth	og	Marcel	van	Birgelen,	2015).		

	

	

	

	

																																																	Mynd	2.	Merki	Nike	

	



	

24	

	

																																																			Mynd	3.	Merki	Under	Armour	

	

3.1 Vörumerkjavirði	
Til	 eru	 nokkrar	 skilgreiningar	 á	 hugtakinu	 vörumerkjavirði	 (e.	 brand	 equity)	 innan	

markaðsfræðinnar.	 Samkvæmt	 viðskiptamiðaðri	 orðabók	 á	 netinu,	 er	 vörumerkjavirði	

skilgreint	 sem	 styrkur	 vörumerkis	 sem	 verður	 til	 vegna	 þekkingar	 neytenda	 á	

vörumerkinu	 sem	hefur	 þróast	með	 tímanum	 sem	 skilar	 sér	 svo	 í	meiri	 sölu	 og	meiri	

hagnaði	 í	 samanburði	 við	 vörumerki	 samkeppnisaðila	 (Johansson	 og	 Carlson,	 2014).	

Aaker	(1991)	skilgreinir	hins	vegar	hugtakið	sem	samansafn	ýmissa	eiginleika	(e.	assets)	

eins	 og	 vitundar,	 tryggra	 viðskiptavina,	 skynjaðra	 gæða	 og	 hugrenningartengsla	 sem	

tengd	eru	við	vörumerki	og	auka	þar	af	leiðandi	virði	þeirrar	vöru	eða	þjónustu	sem	er	

verið	 að	 bjóða	 upp	 á.	 Þetta	 aukna	 virði	 sem	 skapast	 getur	 svo	 leitt	 til	 ákveðins	

samkeppnisforskots.	Johansson	og	Carlson	(2014)	líta	á	vörumerkjavirði	sem	mælingu	á	

hollustu	(e.	allegiance)	þeirra	einstaklinga	sem	tilheyra	þeim	markhópi	sem	verið	er	að	

herja	 á.	 Vörumerki	 með	 mikið	 vörumerkjavirði	 hefur	 yfirleitt	 gott	 samband	 við	

viðskiptavini	sína	sem	eru	jákvæðir	gagnvart	vörumerkinu	og	eru	tryggir	því.	Það	er	mjög	

mikils	virði	fyrir	skipulagsheildir	að	búa	yfir	vörumerkjavirði.	Það	þýðir	ekki	einungis	að	

hægt	 sé	 að	 fá	meira	 fyrir	 vöruna	heldur	 getur	 það	 einnig	 yfirfærst	 á	 aðrar	 vörur	 sem	

gerir	þær	samstundis	eftirsóknarverðar	(Doole,	Lancaster	og	Lowe,	2005).	

Samkvæmt	 Just-style	 voru	þrjú	alþjóðleg	 íþróttavörumerki;	Nike,	Adidas	og	Reebok	

sem	 áttu	 33%	 af	 íþróttavörumarkaðnum	 árið	 2007.	 Vörumerkjastjórnun	 hefur	 haldið	

áfram	 að	 vera	 sá	 þáttur	 sem	 skapar	 mesta	 samkeppnisforskotið	 fyrir	 vörumerki	 á	

íþróttavörumarkaðnum.	Neytendur	kaupa	gjarnan	fatnað	sem	frægt	íþróttafólk	notar	og	

jafnframt	 búninga	 félagsliða	 sem	 þeir	 styðja.	 Þar	 með	 spilar	 vörumerkjavirði	 stórt	
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hlutverk	í	að	hjálpa	stjórnendum	íþróttavörumerkja	að	auka	samkeppnisforskot	og	taka	

góðar	ákvarðanir	í	markaðsstarfi	(Tong	og	Hawley,	2009).		

3.2 Vörumerkjaþekking	
Hugtakið	 vörumerkjaþekking	 byggir	 á	 tveimur	 höfuðþáttum	 en	 þessir	 þættir	 eru	

vörumerkjavitund	 og	 vörumerkjaímynd.	 Það	 skiptir	 miklu	 máli	 fyrir	 vörumerki	 að	

vörumerkjaþekking	 sé	 til	 staðar	 meðal	 neytenda.	 Ef	 að	 ímynd	 er	 sterk	 og	 jákvæð	 í	

hugum	 neytenda	 og	 vitundin	 er	 mikil,	 eykur	 það	 líkurnar	 á	 að	 neytendur	 velji	

vörumerkið	(Keller,	1993).	

3.2.1 Vörumerkjavitund	

Að	 byggja	 upp	 vörumerkjavitund	 og	 viðhalda	 henni	meðal	 neytenda	 hefur	 lengi	 verið	

talið	 eitt	 af	 meginmarkmiðum	 markaðssetningar	 (Macdonald	 og	 Sharp,	 2000).	

Vörumerkjavitund	 segir	 til	 um	 hversu	 sterk	 tenging	 vörumerkis	 er	 í	 huga	 neytenda.	

Einnig	segir	hún	til	um	hversu	auðvelt	það	er	fyrir	neytendur	að	muna	eftir	vörumerkinu.	

Vörumerkjavitund	 samanstendur	 af	 tveimur	 þáttum;	 vörumerkjakennsl	 (e.	 brand	

recognition)	og	vörumerkjaminni	(e.	brand	recall)	(Keller,	2012).	Vörumerkjakennsl	snúa	

að	getu	neytenda	til	þess	að	þekkja	vörumerkið	þegar	þeir	komast	í	snertingu	við	það,	til	

dæmis	 í	 verslunum.	 Það	 kallast	 hins	 vegar	 vörumerkjaminni	 þegar	 neytandinn	 getur	

auðveldlega	kallað	fram	vörumerkið	í	huganum	þegar	ákveðinn	vöruflokkur	er	nefndur	

(Keller,	2012).		

Til	 þess	 að	byggja	upp	vörumerkjavitund	er	mikilvægt	 að	 sýnileiki	 vörumerkisins	 sé	

mikill.	 Aukinn	 sýnileiki	 hefur	 þó	 meiri	 áhrif	 á	 vörumerkjakennsl	 heldur	 en	

vörumerkjaminni.	 Þetta	 þýðir	 að	 því	 meira	 sem	 neytandinn	 „fær	 reynslu“	 af	

vörumerkinu	með	því	að	sjá	það,	heyra	um	það	eða	hugsa	um	það,	því	meiri	líkur	eru	á	

að	hann	festi	vörumerkið	í	minni	sínu.	Auðkenni	vörumerkja	eru	einnig	mikilvæg	þegar	

að	kemur	að	vörumerkjavitund.	Tákn,	merki,	slagorð,	nafn,	umbúðir	og	persónuleiki	eru	

dæmi	um	auðkenni	vörumerkja	og	því	meira	sem	neytendur	sjá	af	þessum	auðkennum	í	

gegnum	kynningarstarfsemi	þess,	því	meiri	 líkur	eru	á	að	vörumerkjavitund	þess	aukist	

(Keller,	2012).	

Hægt	 er	 að	 mæla	 vörumerkjavitund	 en	 ein	 algengasta	 leiðin	 til	 þess	 er	 að	 skoða	

hversu	vel	neytendur	þekkja	vörumerkið	þegar	vöruflokkur	er	nefndur	 (Esch,	 Langner,	
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Schmitt	 og	 Geus,	 2006).	 Dæmi	 má	 taka	 þar	 sem	 neytandi	 er	 spurður	 út	 í	 til	 dæmis	

íþróttaföt.	Þá	koma	ákveðin	vörumerki	upp	í	huga	hans	(e.	top	of	mind)	en	það	eru	þá	

þau	 vörumerki	 sem	 hafa	 sterka	 vörumerkjavitund	 hjá	 þeim	 einstaklingi.	 Þegar	 að	

neytandi	fer	út	í	búð	og	á	í	erfiðleikum	með	að	gera	upp	á	milli	tveggja	vara	eða	hvora	

hann	 eigi	 að	 kaupa,	 þá	 er	 hann	 líklegri	 til	 þess	 að	 velja	 þá	 vöru	 sem	er	 honum	ofar	 í	

huga.	Því	er	það	mikilvægt	fyrir	vörumerki	að	koma	sér	í	þá	stöðu	að	vera	ofarlega	í	huga	

neytenda	(Romaniuk,	Sharp,	Paech	og	Driesener,	2004).	

3.2.2 Vörumerkjaímynd	

Vörumerkjaímynd	hefur	lengi	verið	talin	ein	af	mikilvægu	hugtökum	markaðsfræðinnar	

(Cretu	 og	 Brodie,	 2007;	 Keller,	 2012).	 Vörumerkjaímynd	 er	 sú	 ímynd	 sem	 neytendur	

hafa	 um	 ákveðin	 vörumerki	 (Batra	 og	 Homer,	 2004;	 Kotler,	 Armstrong,	 Wong	 og	

Saunders,	2008).	Í	grein	Keller	(1993)	kemur	fram	að	vörumerkjaímynd	sé	skilgreind	sem	

skynjun	 neytenda	 á	 vörumerki	 sem	byggir	 á	 tengingum	 í	 huga	 þeirra.	 Þegar	 það	 á	 að	

byggja	 upp	 jákvæða	 ímynd	 vörumerkja	 þarf	 markaðssetning	 þess	 að	 skapa	 sterk,	

hagstæð	 og	 einstök	 hugrenningatengsl	 í	 huga	 neytenda.	 Trygging	 þess	 að	

hugrenningartengsl	 séu	 sterklega	 tengd	 við	 vörumerki	 byggir	 á	 hvernig	

markaðsherferðin	 er	 og	 einnig	 aðrir	 þættir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 upplifun	 neytenda	 af	

vörumerkinu.	Þegar	talað	er	um	að	hugrenningartengsl	séu	sterk	er	átt	við	að	því	meira	

sem	neytandi	hugsar	um	upplýsingar	um	vöruna	og	tengir	það	við	núverandi	þekkingu	á	

vörumerkinu,	 því	 sterkari	 verði	 hugrenningartengsl	 neytandans.	 Almennt	má	 segja	 að	

bein	 reynsla	 af	 vörumerkinu	 skapi	 sterkustu	 hugrenningatengslin	 og	 hafi	 sérstaklega	

mikil	 áhrif	 á	 ákvarðanir	 neytenda.	 Markaðsfólk	 reynir	 að	 byggja	 upp	 hagstæð	

hugrenningatengsl	neytenda	við	vörumerkið	með	því	að	sannfæra	þá	um	að	vörumerkið	

hafi	 þá	 eiginleika	 og	 ávinning	 sem	 uppfylla	 þarfir	 þeirra.	 Í	 staðfærslu	 vörumerkja	 er	

mikilvægt	fyrir	þau	að	sýna	fram	á	að	þau	hafi	eitthvað	einstakt	fram	að	færa	sem	veitir	

þeim	samkeppnisforskot	á	samkeppnisaðila	sína	og	gefur	neytendum	ástæðu	til	þess	að	

kaupa	 vöruna	 þeirra	 (Keller,	 2012).	 Þessi	 hugrenningartengsl	 geta	 svo	 verið	

tvennskonar;	 annars	 vegar	 vörumerkjaeiginleikar	 (e.	 brand	 attributes)	 og	

vörumerkjaávinningur	 (e.	 brand	 benefits)	 hins	 vegar.	 Vörumerkjaeiginleikar	 eru	 þeir	

þættir	 sem	 segja	 til	 um	 eiginleika	 vörunnar	 eða	 þjónustunnar	 á	 meðan	
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vörumerkjaávinningur	 gerir	 grein	 fyrir	 persónulegu	 virði	 neytenda	 og	 hvað	 þessir	

eiginleikar	þýða	í	huga	þeirra	(Keller,	2012).	

Í	grein	Meenaghan	(1995)	kemur	það	fram	að	áþreifanleg	vara	uppfylli	þann	hagnýta	

ávinning	sem	neytendur	sækjast	eftir,	á	meðan	vörumerki	veitir	þeim	einhverja	ákveðna	

stöðu	eða	táknrænt	gildi	(e.	symbolism).	Því	er	talað	um	tvo	þætti	þegar	það	kemur	að	

því	 að	 selja	neytandanum	en	það	eru	 innri	og	 ytri	 gildi.	 Innri	 gildi	 snúa	að	 skynjuðum	

gæðum	neytendans	á	vörunni	og	ytri	gildi	einblína	á	tákræna	þætti	vörumerkisins.	Innri	

gildi	 verða	 til	 út	 frá	 þeirri	 trú	 sem	 neytandinn	 hefur	 á	 vörunni	 og	 hvort	 hún	 muni	

uppfylla	 þær	 kröfur	 sem	 hann	 setur	 á	 meðan	 ytri	 gildi	 verða	 til	 út	 frá	 þeirri	

vörumerkjaímynd	sem	mótast	af	auglýsingastarfsemi.	

Ímynd	 vörumerkja	 er	 mikilvægur	 þáttur	 í	 að	 byggja	 upp	 vörumerkjavirði	 (Aaker,	

1992).	 Í	 markaðsstarfi	 fyrirtækja	 er	 mikilvægt	 að	 reyna	 að	 hafa	 áhrif	 á	 skynjun	 og	

tilfinningar	neytenda	gagnvart	vörumerkinu	með	því	að	byggja	upp	góða	 ímynd	 í	huga	

þeirra	og	reyna	að	örva	kauphegðun	neytenda.	Þetta	getur	leitt	af	sér	aukna	sölu,	hærri	

markaðshlutdeild	og	virði	vörumerkisins	verður	meira	(Graeff,	1997).	

Fyrirtæki	 geta	 farið	margar	 leiðir	 til	 þess	 að	 byggja	 upp	 ímynd	 í	 huga	 neytenda	og	

umtal	 (e.	word	of	mouth)	er	ein	þeirra.	Umtal	er	 í	 raun	samtal	neytenda	sem	byggir	á	

upplifun	 þeirra	 af	 vörunni	 og/eða	 þjónustunni.	 Þess	 vegna	 er	 það	 mikilvægt	 fyrir	

fyrirtæki	 að	 reyna	 að	 tryggja	 jákvæða	 upplifun	 neytandans	 af	 vörunni	 og/eða	

þjónustunni	svo	að	gott	umtal	breiðist	út	og	ímynd	fyrirtækisins	verði	sem	best	(Ehmke,	

Fulton	og	Lusk,	2005).		

Ímynd	 í	 staðfærsluferlinu	er	það	sem	gerist	 í	 raun	og	veru	 í	huga	viðtakenda	þeirra	

skilaboða	 sem	send	er	út	 frá	 fyrirtækinu.	 Ímynd	getur	verið	 skilgreind	 sem	samansafn	

þeirra	trúar	sem	neytendur	hafa	á	ákveðnu	vörumerki	eða	þær	skynjanir	sem	neytendur	

hafa	varðandi	ákveðið	vörumerki	sem	endurspegla	þau	hugrenningartengsl	sem	eru	til	

staðar	 í	minni	þeirra	 (Keller,	 1993;	Tony	Meenaghan,	1995).	Keller	 (1993)	 segir	 ímynd	

vera	upplifun	eða	skynjun	á	vörumerki	og	hvað	það	stendur	fyrir.	Einnig	segir	hann	að	

ímynd	eigi	 sér	alltaf	 stað	 í	huga	neytenda,	ekki	einungis	hjá	þeim	viðskiptavinum	sem	

kaupa	vöruna	í	raun	og	veru,	heldur	einnig	hjá	þeim	einstaklingum	sem	kaupa	hana	ekki.	

Það	þarf	ekki	að	vera	að	ímyndin	sé	sú	sama	hjá	viðtakendum	og	vörumerkið	gerði	ráð	

fyrir.	Það	er	mikilvægt	að	hafa	það	í	huga	að	ef	fólk	þekkir	efnið,	þá	getur	það	myndað	
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sér	 skoðun	 eða	 hugmyndir	 um	 það	 og	 það	mætti	 titla	 þessar	 hugmyndir	 sem	 ímynd.	

Þessar	 hugmyndir	 sem	 neytendur	 þróa	með	 sér,	 geta	 ýmist	 byggst	 á	mikilli	 eða	 lítilli	

þekkingu.	 Það	 verða	 alltaf	 til	 ákveðnar	 hugmyndir	 í	 huga	 neytenda	 sama	 þótt	

markaðsfólkið	komi	þar	að	eða	ekki	(Þórhallur	Guðlaugsson,	2008).	
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4 Rannsóknaraðferð	

Hér	 í	þessum	kafla	verður	gerð	grein	fyrir	þeirri	aðferð	sem	notuð	var	við	framkvæmd	

rannsóknarinnar.	 Fjallað	verður	um	þátttakendur	og	þeim	 lýst	ásamt	mælitækinu	 sem	

notað	var	ásamt	því	sem	farið	verður	yfir	framkvæmd	rannsóknarinnar.	

Eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 var	 markmið	 rannsóknarinnar	 að	 kanna	

vörumerkjaímynd	 og	 vörumerkjavitund	 tveggja	 íþróttavörumerkja	 á	 Íslandi,	 Nike	 og	

Under	Armour	ásamt	því	að	kanna	hvort	það	væru	tengsl	á	milli	ímyndar	vörumerkjanna	

og	 ólíkra	 lífsstílsþátta.	 Við	 framkvæmd	 rannsóknarinnar	 var	 notast	 við	 megindlega	

aðferð.		

4.1 Þátttakendur	
Í	 rannsókninni	var	notast	við	hentugleikaúrtak	og	markmiðið	var	að	ná	 til	 sem	 flestra,	

ásamt	því	að	 reyna	að	hafa	hóp	þátttakenda	sem	fjölbreyttastan	með	tilliti	 til	 kyns	og	

aldurs.	 Í	 töflu	 1	 má	 sjá	 lýsandi	 niðurstöður	 yfir	 þátttakendur	 rannsóknarinnar.	

Þátttakendur	í	rannsókninni	voru	samtals	563	þar	sem	kynjaskiptingin	var	frekar	jöfn.	

																																																											Tafla	1.	Lýsandi	tölfræði	yfir	þátttakendur	

Hvert	er	kyn	þitt? Hlutfall	(%)
Karl 40
Kona 60
Hver	er	aldur	þinn?
20	ára	eða	yngri 8,0
21-30	ára 41,9
31-40	ára 18,2
51-60	ára 28,4
61	árs	eða	eldri 3,5
Hverjar	eru	tekjur	þínar?
Lægri	en	200	þúsund 18,2
201-400	þúsund 25,2
401-600	þúsund 27,2
Hærri	en	600	þúsund 29,4
Hver	er	hjúskaparstaða	þín?
Einhleyp/ur 28,9
Í	sambúð 37,2
Gift/ur 30,0
Ekkill/ekkja 0,9
Fráskilin/n 3,0
Hver	er	menntun	þín?
Grunnskólapróf 11,5
Framhaldsskólapróf 23,4
Iðnmenntun 11,3
Grunnnám	í	háskóla 31,2
Framhaldsnám	í	háskóla 22,7 	
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4.2 Mælitæki	
Mælitæki	 rannsóknarinnar	var	 í	 formi	 spurningalista	 (sjá	viðauka	A)	 sem	skiptist	 í	þrjá	

hluta.	Í	fyrsta	hluta	spurningalistans	voru	spurningar	sem	sneru	að	vörumerkjaímynd	og	

vörumerkjavitund.	Þær	spurningar	sem	sneru	að	vörumerkjaímynd	og	vörumerkjavitund	

byggðu	 á	 spurningalista	 sem	 notast	 var	 við	 í	 rannsókn	 Söru	 Úlfarsdóttur	 (2016)	 sem	

fjallaði	 um	 ímynd	 og	 vitund	 íþróttavörumerkja	 á	 Ísland.	 Þar	 var	 spurt	 um	 hvaða	

íþróttavörumerki	væru	efst	í	huga	þátttakenda	ásamt	því	að	nefna	önnur	vörumerki	sem	

kæmu	upp	í	huga	þeirra.	Ein	algengasta	leiðin	til	þess	að	mæla	vörumerkjavitund	er	að	

skoða	hversu	vel	neytendur	þekkja	vörumerkið	þegar	vöruflokkur	er	nefndur	(Esch	o.fl.,	

2006).	Í	kjölfarið	voru	þátttakendur	spurðir	hvort	þeir	könnuðust	við	íþróttavörumerkið	

Under	Armour	og	ef	þeir	svöruðu	játandi	þá	fóru	þeir	að	svara	hversu	veikt	eða	sterkt	

þeir	tengdu	ákveðna	ímyndarþætti	við	vörumerkið.	Hins	vegar	ef	þátttakendur	svöruðu	

þeirri	 spurningu	 neitandi	 þá	 fóru	 þeir	 beint	 yfir	 í	 spurninguna:	 „Kannast	 þú	 við	

vörumerkið	Nike?“.	 Þeir	 ímyndarþættir	 sem	notast	 var	 við	 í	 rannsókn	 Söru	 voru;	gott	

verð,	góð	gæði,	traust,	góð	þjónusta,	tískuvara,	gott	aðgengi	að	vörum,	íþróttaiðkun	og	

nota	 daglega	 í	 skólann,	 vinnu	 og/eða	 annað.	 Þessir	 þættir	 voru	 ákvarðaðir	 út	 frá	

viðtölum	 sem	 tekin	 voru	 við	 markaðsstjóra	 vörumerkjanna	 Under	 Armour,	 Nike	 og	

Adidas.	Þeir	 ímyndarþættir	sem	voru	teknir	út	og	ekki	notaðir	 í	spurningalista	þessarar	

rannsóknar	voru;	góð	þjónusta	og	nota	daglega	í	skólann,	vinnu	og/eða	annað.	Ástæðan	

fyrir	 því	 að	 þessir	 þættir	 voru	 teknir	 út	 var	 sú	 að	 þeir	 þóttu	 ekki	 eiga	 við	 í	 þessari	

rannsókn.	Vörur	frá	Under	Armour	og	Nike	eru	seldar	í	mörgum	verslunum	á	Íslandi	og	

því	 er	 þjónustan	mjög	mismunandi	 eftir	 því	 hvar	 neytendur	 kjósa	 að	 versla.	 Af	 þeirri	

ástæðu	var	ímyndarþátturinn	góð	þjónusta	tekin	út.	Hins	vegar	var	ástæðan	fyrir	því	að	

ímyndarþátturinn;	nota	daglega	í	skólann,	vinnu	og/eða	annað	var	tekinn	út	sú	að	hann	

tengist	miklu	frekar	notkun	heldur	en	ímynd.	

Eftir	 að	 þátttakendur	 höfðu	 tilgreint	 hversu	 veikt	 eða	 sterkt	 þeir	 tengdu	 ákveðna	

ímyndarþætti	við	Under	Armour	þá	fengu	þeir	spurninguna:	„Kannast	þú	við	vörumerkið	

Nike?“	Þeir	þátttakendur	sem	svöruðu	því	játandi	svöruðu	síðan	hversu	veikt	eða	sterkt	

þeir	 tengdu	 ákveðna	 ímyndarþætti	 við	Nike	 en	notast	 var	 við	 sömu	 ímyndarþætti	 hjá	

báðum	 vörumerkjunum.	 Þeir	 sem	 svöruðu	 neitandi	 fóru	 beint	 í	 að	 svara	

lífsstílsspurningum.	 Í	 öðrum	hluta	 spurningalistans	 voru	 svo	 fullyrðingar	 sem	 sneru	 að	

lífsstíl	 þátttakenda	 rannsóknarinnar	 en	 þar	 voru	 þeir	 beðnir	 um	 að	 taka	 afstöðu	 til	
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fullyrðinga	 þar	 sem	 svarmöguleikarnir	 voru	 á	 fimm	 punkta	 Likert	 skala	 frá	 mjög	

ósammála	til	mjög	sammála.	

Við	 gerð	 lífsstílsfullyrðinganna	 voru	 skoðaðir	 spurningalistar	 í	 ýmsum	 rannsóknum	

sem	 sneru	 að	 lífsstíl	 en	 á	 endanum	 varð	 AIO	 (e.	 activites,	 interests	 and	 opinions)	

mælitækið	 fyrir	 valinu.	 AIO	 mælitækið	 mælir	 athafnir,	 áhugamál	 og	 skoðanir	

þátttakenda	og	út	frá	svörum	þeirra	er	hægt	að	raða	þeim	upp	í	ákveðna	lífsstílshópa.	

Höfundur	 rannsóknar	hafði	 samband	við	nokkra	 fræðimenn	 (t.d.	Hsu	og	Chang,	2008;	

Vyncke,	 2002)	 sem	 höfðu	 notast	 við	 AIO	 mælitækið	 í	 sínum	 lífsstílsrannsóknum	 en	

enginn	 af	 þeim	 gat	 útvegað	 spurningalistann	 sem	 notast	 var	 við	 í	 þeim	 tilteknu	

rannsóknum.	 Í	 samráði	 við	 leiðbeinanda	 höfundar	 var	 því	 ákveðið	 að	 skoða	 aðrar	

rannsóknir	byggðar	á	AIO	mælitækinu.	Til	viðmiðunar	við	gerð	lífsstílsfullyrðinganna	var	

notast	við	rannsókn	Gísla	Þórs	Gíslasonar	(2017)	sem	var	að	kanna	hvaða	hópar	horfa	á	

menningarlegt	 og	 íslenskt	 efni	 Sjónvarpsins.	 Gísli	 byggði	 sinn	 spurningalista	 út	 frá	

lífsstílsrannsóknum	 Jadczaková	 (2010)	og	 James	 (2014).	 Í	 lokaútgáfu	 spurningalistans	 í	

sinni	rannsókn	notaðist	Gísli	við	40	staðhæfingar	sem	sneru	að	lífsstíl	til	þess	að	skipta	

þátttakendum	upp	í	lífsstílshópa.	Rannsakandi	notaðist	við	allar	þær	40	fullyrðingar	sem	

Gísli	notaðist	við	í	sinni	rannsókn.	Ástæðan	fyrir	því	að	rannsókn	Gísla	varð	fyrir	valinu	er	

sú	að	AIO	staðhæfingarnar	eru	sniðnar	að	íslensku	samfélagi	og	hafa	verið	notaðar	áður	

á	íslenska	þátttakendur.		

Í	þriðja	og	síðasta	hluta	spurningalistans	voru	svo	bakgrunnsupplýsingar	þátttakenda	

skoðaðar.	Þar	voru	þeir	meðal	annars	 spurðir	um	kyn,	mánaðartekjur,	hjúskaparstöðu	

og	aldur.	Spurningalistinn	var	forprófaður	á	5	einstaklingum	til	þess	að	meta	hvort	réttur	

skilningur	væri	að	komast	til	skila.	Eftir	að	listinn	hafði	verið	forprófaður	var	engu	breytt	

þar	sem	aðilar	sem	prófuðu	spurningalistann	skildu	vel	allar	spurningar	hans.	

4.3 Framkvæmd		
Við	uppsetningu	og	gerð	spurningalistans	var	notast	við	 forritið	QuestionPro	 í	gegnum	

háskólaaðgang.	 Spurningalistinn	 var	 loks	 virkjaður	 þann	 12.	 mars	 2018	 á	

samfélagsmiðlinum	 Facebook	 þar	 sem	 hlekknum	 af	 spurningalistanum	 var	 deilt.	 Þar	

deildu	 vinir	 og	 vandamenn	 höfundar	 hlekknum	 áfram	 til	 þess	 að	 fá	 betri	 svörun.	

Samhliða	 því	 að	 vera	 deilt	 á	 persónulegri	 síðu	 höfundar	 var	 spurningalistanum	 einnig	

deilt	inn	á	aðra	hópa	á	Facebook.	Í	kynningartexta	spurningalistans	fengu	þátttakendur	
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rannsóknarinnar	að	vita	að	rannsóknin	væri	hluti	af	 lokaverkefni	höfundar.	Einnig	kom	

þar	 fram	að	svörun	spurningarlistans	 tæki	um	það	bil	5	mínútur	og	þátttakendur	voru	

hvattir	 til	 þess	 að	 deila	 spurningarlistanum	 áfram.	 Það	 var	 tekið	 fram	 í	 lokin	 að	 svör	

þátttakenda	yrðu	ekki	rakin	til	einstakra	þátttakenda.	
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5 Niðurstöður		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 skiptast	 í	 þrjá	hluta.	 Fyrst	 er	 vörumerkjavitundin	 skoðuð	

og	svo	vörumerkjaímyndin	og	í	kjölfarið	á	því	er	lífsstílshluti	rannsóknarinnar	skoðaður.	

5.1 Vitund		
Í	 fyrstu	 spurningu	 rannsóknarinnar	 voru	 þátttakendur	 spurðir	 hvaða	 vörumerki	 kæmi	

fyrst	upp	 í	huga	þeirra	þegar	þeir	hugsuðu	um	 íþróttavörumerki	og	þeir	máttu	aðeins	

nefna	eitt	vörumerki.	Samtals	voru	563	einstaklingar	sem	svöruðu	fyrstu	spurningunni.	

Eins	og	sjá	má	á	mynd	4	var	Nike	í	miklum	meiri	hluta	en	það	var	vörumerkið	sem	oftast	

var	minnst	á	eða	samtals	429	sinnum.	Á	eftir	Nike	kom	svo	Adidas	sem	var	nefnt	samtals	

86	sinnum.	Vörumerkið	Under	Armour	kom	svo	þar	á	eftir	en	24	þátttakendur	nefndu	

það.	 Errea	 var	 svo	 nefnt	 7	 sinnum	 og	 Reebok	 4	 sinnum.	 Samtals	 var	 minnst	 á	 13	

vörumerki	 til	 viðbótar	 og	 það	 einu	 sinni	 eða	 tvisvar.	 Vörumerkjavitund	 segir	 til	 um	

hversu	sterk	tenging	vörumerkis	er	 í	huga	neytenda	(Keller,	2012)	og	miðað	við	þessar	

niðurstöður	er	tenging	þátttakenda	við	vörumerkið	Nike	mjög	sterk.		
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																						Mynd	4.	Vörumerki	sem	efst	eru	í	huga	þátttakenda	

																				 Í	spurningu	tvö	voru	þátttakendur	spurðir	að	því	hvaða	önnur	vörumerki	kæmu	upp	í	

huga	þeirra	þegar	þeir	hugsuðu	um	 íþróttavörumerki.	Eins	og	má	sjá	á	mynd	5	þá	var	

vörumerkið	Adidas	oftast	nefnt	eða	samtals	390	sinnum.	Á	eftir	Adidas	kom	svo	Under	

Armour	en	samtals	var	það	nefnt	239	sinnum	og	svo	Puma	sem	nefnt	var	154	sinnum.	Á	
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eftir	þessum	vörumerkjum	komu	Nike,	Reebok,	Errea,	Hummel,	Asics	og	Umbro	ásamt	

fleirum.	 Í	 þessari	 spurningu	 í	 rannsókninni	 máttu	 þátttakendur	 nefna	 fleiri	 en	 eitt	

vörumerki	en	samtals	voru	59	mismunandi	íþróttavörumerki	nefnd.	
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																						Mynd	5.	Önnur	vörumerki	sem	koma	upp	í	huga	þátttakenda	

5.2 Ímynd	
Í	töflu	2	má	sjá	fjölda	þeirra	sem	svöruðu	spurningunni,	meðaltal	og	staðalfrávik	þeirra	

þátttakenda	 sem	 greindu	 frá	 því	 hversu	 veikt	 eða	 sterkt	 þeir	 tengdu	 þessa	 tilteknu	

ímyndarþætti	 við	 vörumerkin	 Under	 Armour	 og	 Nike.	 Einnig	 má	 sjá	 í	 töflunni	

niðurstöður	 t-prófs.	 Í	 töflunni	 má	 sjá	 að	 Under	 Armour	 er	 með	 meðaltalið	 4,14	 í	

ímyndarþættinum	 íþróttaiðkun	 en	 einungis	 3,16	 í	 gott	 verð.	 Hjá	 Nike	 er	

ímyndarþátturinn	tíska	hins	vegar	með	hæsta	meðaltalið	en	ímyndarþátturinn	gott	verð	

með	 það	 lægsta.	 Þegar	 kannað	 var	 hvort	 marktækur	 munur	 væri	 á	 milli	

íþróttavörumerkjanna	 mátti	 sjá	 að	 það	 reyndist	 vera	 marktækur	 munur	 milli	 allra	

ímyndarþáttanna.	 Nike	 var	 með	 sterkari	 tengingu	 við	 flest	 alla	 ímyndarþættina	 í	

samanburði	 við	 Under	 Armour.	 Það	 var	 einungis	 einn	 ímyndarþáttur	 þar	 sem	 Under	

Armour	hafði	sterkari	tengingu	en	Nike	en	það	var	í	ímyndarþættinum	gott	verð.	
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Tafla	2.	Ímyndarþættir	Under	Armour	og	Nike	ásamt	t-prófi	
	

UA	-	Nike
Ímyndarþættir	 N M sf N M sf t-próf
Gott	verð 543 3,16 0,90 533 2,61 0,97 t (519)	=	11,01;	p 	<	0,05
Traust	vörumerki 545 3,99 0,72 533 4,41 0,69 t (520)	=	-10,79;	p 	<	0,05
Tíska 542 3,62 0,99 529 4,54 0,66 t (516)	=	-17,93;	p 	<	0,05
Íþróttaiðkun 537 4,14 0,80 528 4,53 0,65 t (508)	=	-10.38;	p 	<	0,05
Góð	gæði 537 4,00 0,82 525 4,32 0,74 t (508)	=	-7,56;	p 	<	0,05
Gott	aðgengi	að	vörum 545 3,46 0,93 526 4,44 0,70 t (513)	=	-21,29;	p 	<	0,05

Under	Armour Nike

	
	

5.3 Lífsstílsþættir	
Í	rannsókninni	kom	það	fram	hvernig	þátttakendur	hennar	röðuðust	á	ólíka	lífsstílsþætti.	

Í	 töflu	 3	má	 sjá	 lýsandi	 tölfræði	 yfir	 allar	 þær	 lífsstílsfullyrðingar	 sem	 notast	 var	 við	 í	

rannsókninni.	

Lífsstílsstaðhæfingarnar	 voru	 þáttagreindar	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 kanna	 hvaða	

lífsstílsþættir	myndu	myndast.	Framkvæmd	var	þáttagreining	með	hornréttum	snúningi.	

Kaiser-Meyer-Olkin	 prófið	 sýndi	 fram	 á	 að	 úrtakið	 væri	 nægilega	 stórt	 fyrir	

þáttagreiningu	 (KMO	 =	 0,726).	 Ásamt	 því	 var	 Bartlett’s	 prófið	 (Bartlett’s	 test	 of	

sphericity)	marktækt	(X2	(780)	=	4283,41	p	<	0,05).	Þessar	niðurstöður	sýndu	fram	á	að	

fylgni	væri	til	staðar	milli	breyta	í	gagnasafninu.		

Samtals	voru	þrettán	þættir	með	eigingildi	yfir	1	og	samsetning	þeirra	skýrði	63,5%	af	

dreifingunni.	Í	þessari	þrettán	þátta	lausn	hlóðst	aðeins	ein	fullyrðing	hæst	á	þrettánda	

þáttinn.	Vegna	þess	að	aðeins	ein	fullyrðing	hlóð	hæst	á	þrettánda	þáttinn	var	ákveðið	

að	 kalla	 fram	 tólf	 þátta	 lausn.	 Í	 tólf	 þátta	 lausninni	 hlóðust	 einungis	 tvær	 fullyrðingar	

hæst	á	 tólfta	þáttinn	og	önnur	þeirra	var	mjög	 lág	 (,274).	Ásamt	því	voru	 fimm	af	 tólf	

þáttunum	með	óásættanlega	lágan	áreiðanleikastuðul	(α	<	0,5).		

Í	kjölfarið	á	þessum	prófunum	var	ákveðið	að	kalla	fram	sjö	þátta	lausn.	Breytur	sem	

höfðu	 hleðslur	 upp	 á	 minna	 en	 0,350	 duttu	 út	 til	 að	 ná	 hærri	 hleðslum	 á	 þættina.	

Samtals	 voru	 fimm	 fullyrðingar	 sem	 hlóðust	 ekki	 á	 neina	 þætti.	 Þær	 fullyrðingar	 sem	

hlóðust	ekki	á	neina	þætti	voru:	„Það	mikilvægasta	við	vöru	er	notagildi	hennar“,	„Þegar	

ég	geri	stór	innkaup	þá	útbý	ég	innkaupalista	fyrirfram“,	„Atvinna	mín	krefst	þess	að	ég	

sé	snyrtilega	klædd/ur“,	„Ég	nota	afslætti	eins	mikið	og	ég	get“	og	„Mér	finnst	að	allir	

ættu	 að	 bera	 ábyrgð	 á	 eigin	 vellíðan“.	 Fullyrðingin:	 „Ég	 kýs	 að	 halda	 í	 gamlar	 hefðir“	
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hlóðst	 sambærilega	 á	 tvo	 þætti,	 annars	 vegar	 þátt	 þrjú	 og	 hins	 vegar	 þátt	 sex.	

Upprunalega	hlóðst	hún	á	þátt	þrjú	en	rannsakandi	taldi	hana	betur	eiga	heima	á	þætti	

sex.	Áreiðanleiki	þáttar	sex	hækkaði	við	þessa	breytingu	(úr	α	=	0,395	í	α	=	0,461).		

Tafla	3.	Lýsandi	tölfræði	yfir	AIO	fullyrðingar	

AIO	Fullyrðingar N M sf
1 Uppáhalds	afþreyingin	mín	er	að	horfa	á	bíómyndir 520 2,53 1,01
2 Ég	fer	oft	á	tónleika	eða	tónlistarhátíðir 518 2,59 1,09
3 Mér	finnst	gaman	að	heimsækja	lista-,	náttúru-	og/eða	menningarsöfn			 520 2,60 1,26
4 Ég	sé	oft	leikverk	í	leikhúsi 519 2,40 1,12
6 Mér	finnst	mikilvægt	að	laga	heimilið	að	þægindum	fólks 520 3,94 0,88
7 Ég	legg	áherslu	á	að	heimilisfólk	mitt	tileinki	sér	góða	mannasiði 518 4,33 0,76
8 Mér	líkar	ekki	að	sjá	dót	heimilisfólks	út	um	allt	á	heimilinu 519 4,00 0,93
9 Ég	leita	til	fjölskyldu	og	vina	eftir	hjálp 517 4,04 0,91
10 Ég	kýs	að	halda	í	gamlar	hefðir 516 3,37 0,90
11 Mér	finnst	mikilvægt	að	eyða	frítímanum	með	fjölskyldu	minni 518 4,28 0,85
12 Markmið	mitt	í	lífinu	er	að	sjá	fyrir	fjölskyldunni	minni 520 4,15 0,93
13 Mér	finnst	mikilvægt	að	gera	eitthvað	gagnlegt	í	frítíma	mínum 520 3,87 0,94
14 Ég	vil	hafa	eigur	mínar	í	röð	og	reglu 484 4,04 0,82
15 Mér	finnst	að	allir	ættu	að	bera	ábyrgð	á	sinni	eigin	vellíðan 485 4,06 0,88
16 Mér	finnst	mikilvægt	að	vera	virkur	meðlimur	í	hjálparsamtökum 484 3,18 0,90
17 Mér	finnst	mikilvægt	að	vinna	sjálfboðastörf 481 3,23 0,92
18 Mér	líkar	við	að	vinna	að	verkefnum	í	þágu	samfélagsins 483 3,51 0,86
19 Mér	líkar	við	að	horfa	á	eða	taka	þátt	í	íþróttaviðburðum 479 3,98 1,17
20 Ég	horfi	reglulega	á	íþróttir	(knattspyrnu,	handbolta	og	fimleika	t.d.) 482 3,82 1,39
21 Mér	finnst	íþróttaviðburðir	mikilvægari	en	menningarviðburðir 480 3,15 1,22
22 Mér	finnst	ég	hafa	góðan	fatasmekk 471 3,77 0,80
23 Atvinna	mín	krefst	þess	að	ég	sé	snyrtilega	klædd/ur 480 3,56 1,18
24 Ég	er	sjálfsörugg/ur 478 3,85 0,86
25 Ég	vil	öðlast	eins	mikla	þekkingu	og	ég	get	á	ævi	minni 478 4,23 0,75
26 Ég	kýs	að	kaupa	dýrari	föt	af	því	þau	eru	vandaðri 482 3,40 1,04
27 Þegar	það	kemur	að	tísku	þá	er	ég	yfirleitt	skrefinu	á	undan	öðru	fólki 461 2,37 0,96
28 Mér	er	sama	um	vörumerki	þegar	ég	versla	-	ég	met	bara	um	hvers	konar	vöru	er	að	ræða 461 3,28 1,14
29 Það	mikilvægasta	við	vöru	er	notagildi	hennar 460 3,81 0,85
30 Ég	versla	aðeins	þær	vörur	sem	ég	er	vön/vanur	að	versla 459 2,74 0,89
31 Ég	nota	afslætti	eins	mikið	og	ég	get 454 3,28 1,06
32 Ef	ég	finn	vörumerki	sem	hentar	mér	þá	leita	ég	ekki	að	öðru	vörumerki 457 2,85 1,05
33 Þegar	ég	geri	stór	innkaup	þá	útbý	ég	innkaupalista	fyrirfram 460 3,32 1,26
34 Mér	finnst	mikilvægt	að	hafa	gaman	í	frítíma	mínum 450 4,35 0,67
35 Mér	finnst	mikilvægt	að	hitta	nýtt	fólk	og	upplifa	nýja	staði	í	frítíma	mínum 456 3,56 0,99
36 Mér	finnst	mikilvægt	að	sinna	áhugamálum	í	frítíma	mínum 449 4,17 0,65
37 Ég	lifi	fyrir	það	að	njóta	lífsins 452 4,07 0,82
38 Mér	finnst	mikilvægt	að	breyta	rútínu	minni	reglulega 454 3,20 0,96
39 Ég	vil	ná	háttsettri	stöðu	í	lífi	mínu 547 3,72 1,05
40 Ég	fresta	oft	verkefnum	-	ég	vinn	hlutina	á	síðustu	stundu 460 3,20 1,22 	

Fullyrðingin:	 „Ég	 fresta	 oft	 verkefnum	 –	 ég	 vinn	 hlutina	 á	 síðustu	 stundu“	 hlóðst	

sambærilega	á	tvo	þætti,	annars	vegar	þátt	þrjú	og	hins	vegar	þátt	fimm.	Upprunalega	
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hlóðst	hún	á	þátt	fimm	en	rannsakandi	taldi	hana	betur	eiga	heima	á	þætti	þrjú.	Til	þess	

að	 gera	 áreiðanleika	 sterkari	 var	 fjórum	 fullyrðingum	 eytt	 út.	 	 Í	 þætti	 eitt	 var	

fullyrðingunni:	 „Ég	 vil	 ná	 háttsettri	 stöðu	 í	 lífi	mínu“,	 eytt	 út.	 	 Áreiðanleiki	 þáttar	 eitt	

hækkaði	 við	þessa	breytingu	 (úr	α	=	0,687	 í	α	=	0,697).	 Í	þætti	 tvö	var	 fullyrðingunni:	

„Mér	er	sama	um	vörumerki	þegar	ég	versla	–	ég	met	bara	um	hvers	konar	vöru	er	að	

ræða“,	eytt	út.	Áreiðanleiki	þáttar	tvö	hækkaði	við	þessa	breytingu	(úr	α	=	0,687	 í	α	=	

0,690).	 Í	 þætti	 þrjú	 var	 fullyrðingunni:	 „Ég	 fresta	 oft	 verkefnum	 –	 ég	 vinn	 hlutina	 á	

síðustu	 stundu“,	 eytt	 út.	 Áreiðanleiki	 þáttar	 þrjú	 hækkaði	 við	 þessa	 breytingu	 (úr	 α	 =	

0,570	í	α	=	0,731).	Í	þætti	sex	var	fullyrðingunni:	„Ég	vil	hafa	eigur	mínar	í	röð	og	reglu“,	

eytt	út.	Áreiðanleiki	þáttar	sex	hækkaði	við	þessa	breytingu	(úr	α	=	0,461	 í	α	=	0,499).	

Áreiðanleiki	er	talinn	vera	góður	þegar	hann	er	yfir	0,90	og	hann	er	ásættanlegur	þegar	

hann	 er	 0,70	 eða	 hærri.	 Eftir	 þessar	 lagfæringar	 varð	 áreiðanleikastuðullinn	

ásættanlegur	á	nokkrum	þáttum	en	á	sumum	var	hann	ennþá	frekar	lágur	(ef	horft	er	til	

viðmiða	Lance,	Butts	og	Michels,	2006).	

Sjö	þátta	lausnina	má	sjá	í	töflu	4.	Úr	þáttagreiningunni	urðu	til	sjö	ólíkir	lífsstílsþættir	

þar	sem	hver	þáttur	fékk	sitt	eigið	heiti.	Þáttur	eitt	var	nefndur	Lífskúnstner	en	það	eru	

einstaklingar	 sem	 telja	það	mikilvægt	að	njóta	 lífsins	og	gera	eitthvað	 skemmtilegt	og	

sinna	áhugamálum	í	frítíma	sínum.	Þetta	eru	einstaklingar	sem	vilja	hafa	gaman	og	vilja	

öðlast	 eins	 mikla	 þekkingu	 yfir	 ævi	 sína	 og	 þeir	 geta.	 Þáttur	 tvö	 var	 nefndur	

Menningarviti	en	það	eru	einstaklingar	sem	telja	það	mikilvægt	að	vinna	sjálfboðastörf	

og	 verkefni	 í	 þágu	 samfélagsins.	 Þessi	 hópur	 einstaklinga	 fer	 einnig	 reglulega	 á	

menningarlega	viðburði	eins	og	að	heimsækja	lista-	og	menningarsöfn,	fara	í	leikhús	og	

á	tónleika.	Þáttur	þrjú	var	nefndur	Fjölskyldumaður	en	það	eru	einstaklingar	sem	setja	

fjölskylduna	ávallt	 í	 fyrsta	sæti	og	markmið	þeirra	er	að	sjá	 fyrir	 fjölskyldu	sinni.	Þetta	

eru	einstaklingar	sem	vilja	eyða	frítíma	sínum	með	fjölskyldunni	sinni	ásamt	því	að	þeir	

leita	 ráða	 hjá	 fjölskyldunni.	 Þáttur	 fjögur	 var	 nefndur	 Íþróttaálfur	 en	 það	 eru	

einstaklingar	 sem	eru	 duglegir	 að	 hreyfa	 sig	 og	 hafa	mikinn	 áhuga	 á	 íþróttum	og	 öllu	

sem	þeim	við	kemur.	Þáttur	fimm	var	nefndur	Tískugúru	en	það	eru	einstaklingur	sem	

eru	mjög	meðvitaðir	um	nýjustu	tískubylgjur	og	eru	mjög	leiðandi	þegar	það	kemur	að	

því	að	klæða	sig.	Þessir	einstaklingar	eru	sjálfsöruggir	og	telja	sig	hafa	góðan	fatasmekk.	
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Þáttur	sex	var	nefndur	Íhaldsskröggur	en	það	eru	einstaklingar	sem	eru	vanafastir	og	

kjósa	að	halda	í	gamlar	hefðir.	Þessir	einstaklingar	fylgja	ekki	tískubylgjum	þegar	kemur	

að	 tísku	 heldur	 versla	 aðeins	 þær	 vörur	 sem	 þeir	 eru	 vanir	 að	 versla.	 Þáttur	 sjö	 var	

nefndur	Innipúki	en	það	eru	einstaklingar	sem	vilja	helst	vera	heima	hjá	sér	upp	í	sófa	og	

horfa	á	góða	ræmu	í	sjónvarpinu.		

Tafla	4.	Lífsstílsþættir	úr	þáttagreiningu	

Lífskúnstner Menningarviti Fjölskyldumaður Íþróttaálfur Tískugúru Íhaldsskröggur Innipúki

Ég	lifi	fyrir	það	að	njóta	lífsins 0,631
Mér	finnst	mikilvægt	að	hitta	nýtt	fólk	og	upplifa	nýja	
staði	í	frítíma	mínum 0,603

Mér	finnst	mikilvægt	að	hafa	gaman	í	frítíma	mínum 0,580
Mér	finnst	mikilvægt	að	sinna	áhugamálum	í	frítíma	
mínum 0,540

Mér	finnst	mikilvægt	að	breyta	rútínu	minni	reglulega 0,488
Ég	vil	öðlast	eins	mikla	þekkingu	og	ég	get	á	ævi	minni 0,476
Mér	finnst	mikilvægt	að	vinna	sjálfboðastörf 0,753
Mér	líkar	við	að	vinna	að	verkefnum	í	þágu	samfélagsins 0,731
Mér	finnst	mikilvægt	að	vera	virkur	meðlimur	í	
hjálparsamtökum 0,688

Ég	sé	oft	leikverk	í	leikhúsi 0,524
Mér	finnst	gaman	að	heimsækja	lista-,	náttúru-	og/eða	
menningarsöfn 0,473

Ég	er	oft	á	tónleika	eða	tónlistarhátíðir 0,372
Mér	finnst	mikilvægt	að	eyða	frítímanum	með	fjölskyldu	
minni 0,713

Ég	legg	áherslu	á	að	heimilisfólk	mitt	tileinki	sér	góða	
mannasiði 0,688

Markmið	mitt	í	lífinu	er	að	sjá	fyrir	fjölskyldu	minni 0,630
Mér	líkar	ekki	að	sjá	dót	heimilisfólks	út	um	allt	á	
heimilinu 0,526

Ég	leita	til	fjölskyldu	og	vina	eftir	hjálp 0,523
Mér	finnst	mikilvægt	að	gera	eitthvað	gagnlegt	í	frítíma	
mínum 0,505

Mér	finnst	mikilvægt	að	laga	heimilið	að	þægindum	fólks 0,490
Ég	horfi	reglulega	á	íþróttir	(knattspyrnu,	handbolta	og	
fimleika	t.d.) 0,841

Mér	líkar	við	að	horfa	á	eða	taka	þátt	í	íþróttaviðburðum 0,820
Mér	finnst	íþróttaviðburðir	mikilvægari	en	
menningarviðburðir 0,788

Ég	kýs	að	kaupa	dýrari	föt	af	því	þau	eru	vandaðri 0,685
Þegar	það	kemur	að	tísku	er	ég	yfirleitt	skrefinu	á	undan	
öðru	fólki 0,634

Ég	er	sjálfsörugg/ur 0,499
Mér	finnst	ég	hafa	góðan	fatasmekk 0,486
Ef	ég	finn	vörumerki	sem	hentar	mér	þá	leita	ég	ekki	að	
öðru	vörumerki 0,597

Ég	versla	aðeins	þær	vörur	sem	ég	er	vön/vanur	að	versla 0,549
Ég	kýs	að	halda	í	gamlar	hefðir 0,392
Að	horfa	á	sjónvarp	er	uppáhalds	afþreyingin	mín 0,779
Uppáhalds	afþreyingin	mín	er	að	horfa	á	bíómyndir 0,757
Áreiðanleiki	(α) 0,697 0,690 0,731 0,850 0,624 0,499 0,731 	
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Í	töflu	5	má	sjá	lýsandi	tölfræði	úr	þeim	lífsstílsþáttum	sem	fengust	úr	þáttagreiningunni.		

																																														Tafla	5.	Lýsandi	tölfræði	yfir	lífsstílsþætti	

Lífsstílshópar N M sf
Fjölskyldumaður 509 4,09 0,55
Lífskúnstner 420 3,93 0,51
Íþróttaálfur 474 3,64 1,11
Tískugúru 443 3,33 0,63
Íhaldsskröggur 453 2,99 0,67
Menningarviti 479 2,87 0,67
Innipúki 519 2,64 0,96 	

5.4 Fylgni	á	milli	lífsstílsþátta	og	ímyndarþátta	vörumerkjanna	
Til	 þess	 að	 kanna	 hvort	 línuleg	 tengsl	 væru	 á	 milli	 lífsstílsþáttanna	 og	 ímyndarþátta	

vörumerkjanna	 beggja,	 var	 fylgnistuðull	 Pearsons	 (r)	 notaður.	 Á	 töflum	6	 og	 7	má	 sjá	

niðurstöður	 úr	 Pearson	 (r)	 greiningunni	 en	 þær	 sýna	 tengsl	 allra	 ímyndarþátta	

vörumerkjanna	og	lífsstílsþáttanna.		

Þegar	tengsl	lífsstílsþáttanna	sjö	og	ímyndarþátta	vörumerkjanna	eru	skoðuð	má	sjá	

að	 tengslin	 eru	 almennt	 mjög	 veik.	 Ef	 tekinn	 er	 fyrir	 lífsstílsþátturinn	 Íþróttaálfur	 og	

ímyndarþættir	vörumerkisins	Under	Armour	má	sjá	að	veik	jákvæð	tengsl	reyndust	vera	

á	 milli	 lífsstílsþáttarins	 og	 ímyndarþáttarins	 Traust	 vörumerki.	 Því	 má	 segja	 að	 þeir	

einstaklingar	sem	myndu	mælast	hátt	á	lífsstílsþættinum	Íþróttaálfur	hafi	tilhneigingu	til	

að	 tengja	 Under	 Armour	 við	 traust.	 Í	 ímyndarþættinum	 Tíska	 eru	 hins	 vegar	 veik	

neikvæð	tengsl	og	út	 frá	því	má	segja	að	þeir	einstaklingar	sem	myndu	mælast	hátt	á	

lífsstílsþættinum	 Íþróttaálfur	 hafi	 tilhneigingu	 til	 þess	 að	 tengja	 vörumerkið	 ekki	 við	

tísku.	Við	 ímyndarþættina	 Íþróttaiðkun,	Góð	gæði	 og	Gott	aðgengi	að	 vörum	 reyndist	

vera	 veik	 jákvæð	 fylgni	 milli	 allra	 þessara	 þátta	 og	 þeirra	 einstaklinga	 sem	 myndu	

mælast	hátt	á	lífsstílsþættinum	Íþróttaálfur.	

Þegar	 lífsstílsþátturinn	Tískugúru	og	 ímyndarþættir	vörumerkisins	Nike	eru	skoðaðir	

má	sjá	að	veik	jákvæð	tengsl	reyndust	vera	á	milli	 lífsstílsþáttarins	og	ímyndarþáttarins	

Tíska	 og	 því	 mætti	 segja	 að	 þeir	 einstaklingar	 sem	 mælast	 hátt	 á	 lífsstílsþættinum	

Tískugúru	 hafi	 tilhneigingu	 til	 þess	 að	 tengja	 vörumerkið	 við	 tísku.	 Allir	 hinir	

ímyndarþættirnir	 að	 frátöldum	 ímyndarþáttunum	 Íþróttaiðkun	 og	 Gott	 aðgengi	 að	

vörum	reyndust	vera	með	veik	jákvæð	tengsl.	
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Tafla	6.	Fylgni	á	milli	lífsstílsþátta	og	ímyndarþátta	Under	Armour	
Under	Armour

Gott	verð Traust	vörumerki Tíska Íþróttaiðkun Góð	gæði Gott	aðgengi	að	vörum
Lífskúnstner r (405)	=	0,16;	p	<	0,05 r (407)	=	0,06;	p	>	0,05 r (404)	=	-0,06;	p	>	0,05 r (402)	=	0,12;	p	<	0,05 r (403)	=	0,12;	p	<	0,05 r (407)	=	0,15;	p	<	0,05

Menningarviti r (462)	=	0,01;	p	>	0,05 r (464(	=	-0,02;	p	>	0,05 r (461)	=	0,01;	p	<	0.05 r (457)	=	-0,03;	p	>	0,05 r (460)	=	-0,05;	p	>	0.05 r (464)	=	-0,00;	p	>	0,05

Fjölskyldumaður r (489)	=	0,11;	p	<	0,05 r (491)	=	0,07;	p	>	0,05 r (489)	=	0,04;	p	>	0,05 r (484)	=	0,06;	p	>	0,05 r (485)	=	0,09;	p	<	0,05 r (491)	=	0,08;	p	>	0,05

Íþróttaálfur r (457)	=	0,09;	p	>	0,05 r (459)	=	0,15;	p	<	0,05 r (456)	=	-0,01;	p	<	0,05 r (453)	=	0,16;	p	<	0,05 r (455)	=	0,19;	p	<	0,05 r (459)	=	0,01;	p	<	0,05

Tískugúru r (426)	=	0,01;	p	>	0,05 r (428)	=	0,05;	p	>	0,05 r (425)	=	-0,15;	p	<	0,05 r (423)	=	0,08;	p	>	0,05 r (423)	=	0,12;	p	<	0,05 r (428)	=	0,04;	p	>	0,05

Íhaldsskröggur r (438)	=	0,05;	p	>	0,05 r (438)	=	0,08;	p	>	0,05 r (435)	=	0,07;	p	>	0,05 r (433)	=	-0,03;	p	>	0,05 r (433)	=	0,03;	p	>	0,05 r (438)	=	0,02;	p	>	0,05

Innipúki r (498)	=	-0,02;	p	>	0,05 r (500)	=	0,01;	p	>	0,05 r (498)	=	0,08;	p	>	0,05 r (493)	=	0,11;	p	<	0,05 r (493)	=	-0,02;	p	>	0,05 r (500)	=	-0,06;	p	>	0,05 	

	Tafla	7.	Fylgni	á	milli	lífsstílsþátta	og	ímyndarþátta	Nike	
Nike

Gott	verð Traust	vörumerki Tíska Íþróttaiðkun Góð	gæði Gott	aðgengi	að	vörum
Lífskúnstner r (413)	=	0,09;	p	>	0,05 r (414)	=	0,01;	p	>	0,05 r (411)	=	0,11;	p	<	0,05 r (411)	=	0,01;	p	<	0,05 r (410)	=	0,01;	p	>	0,05 r (411)	=	0,09;	p	>	0,05

Menningarviti r (472)	=	-0,02;	p	>	0,05 r (473)	=	-0,04;	p	>	0,05 r (469)	=	-0,03;	p	>	0,05 r (470)	=	-0,06;	p	>	0,05 r (468)	=	-0,13;	p	<	0,05 r (469)	=	0,08;	p	>	0,05

Fjölskyldumaður r (500)	=	0,13;	p	<	0,05 r (501)	=	0,01;	p	<	0,05 r (497)	=	0,05;	p	>	0,05 r (497)	=	0,01;	p	<	0,05 r (493)	=	0,16;	p	<	0,05 r (495)	=	0,12;	p	<	0,05

Íþróttaálfur r (467)	=	0,07;	p	>	0,05 r (468)	=	0,22;	p	<	0,05 r (464)	=	0,19;	p	<	0,05 r (464)	=	0,27;	p	<	0,05 r (463)	=	0,20;	p	<	0,05 r (464)	=	0,10;	p	<	0,05

Tískugúru r (436)	=	0,10;	p	<	0,05 r (437)	=	0,14;	p	<	0,05 r (433)	=	0,12;	p	<	0,05 r (434)	=	0,07;	p	>	0,05 r (431)	=	0,19;	p	<	0,05 r (433)	=	0,09;	p	>	0,05

Íhaldsskröggur r (446)	=	0,13;	p	<	0,05 r (447)	=	-0,02;	p	>	0,05 r (443)	=	-0,05;	p	>	0,05 r (444)	=	-0,03;	p	>	0,05 r (440)	=	-0,01;	p	>	0,05 r (443)	=	-0,08;	p	>	0,05
Innipúki r (510)	=	0,03;	p	>	0,05 r (511)	=	-0,02;	p	>	0,05 r (507)	=	-0,07;	p	>	0,05 r (507)	=	-0,04;	p	>	0,05 r (503)	=	-0,07;	p	>	0,05 r (505)	=	-0,02;	p	>	0,05
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6 Umræður	

Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	 vörumerkjaþekkingu	 neytenda	 á	 tveimur	

mismunandi	 íþróttavörumerkjum	 á	 Íslandi,	 Nike	 og	 Under	 Armour.	 Bæði	 þessi	

vörumerki	 hafa	 notið	 vinsælda	 á	 Íslandi	 og	 víðs	 vegar	 um	 heiminn	 síðastliðin	 ár.	 Í	

rannsókninni	voru	settar	fram	þrjár	rannsóknarspurningar:	

1. Hvort	 vörumerkjanna,	 Nike	 eða	 Under	 Armour,	 hefur	 meiri	 vörumerkjavitund	

meðal	neytenda	á	Íslandi?		

2. Hver	er	ímynd	vörumerkjanna	Nike	og	Under	Armour	meðal	neytenda	á	Íslandi?		

3. Eru	tengsl	á	milli	ímyndar	Nike	og	Under	Armour	og	ólíkra	lífsstílsþátta?		

Þegar	svör	þátttakenda	sem	sneru	að	vitund	voru	skoðuð	kom	í	ljós	að	yfirgnæfandi	

meirihluti	 þátttakenda	 sögðu	 að	 Nike	 væri	 fyrsta	 vörumerkið	 sem	 kæmi	 upp	 í	 huga	

þeirra.	 Út	 frá	 þessum	 niðurstöðum	 er	 hægt	 að	 segja	 að	 Nike	 sé	 búið	 að	 byggja	 upp	

sterka	tengingu	í	hugum	neytenda	(Keller,	2012).	Á	eftir	Nike	var	svo	vörumerkið	Adidas	

og	 þar	 á	 eftir	 Under	 Armour.	 Þegar	 neytendur	 eru	 að	 gera	 upp	 á	 milli	 tveggja	

vörumerkja	eru	þeir	 líklegri	til	að	velja	það	vörumerki	sem	er	ofar	 í	huga	þeirra.	Því	er	

mikilvægt	 fyrir	 vörumerki	 að	 koma	 sér	 í	 þá	 stöðu	 að	 vera	 sem	 efst	 í	 huga	 neytenda	

(Romaniuk	 o.fl.,	 2004).	 Ef	marka	má	þessi	 fræði	 þá	ætti	Nike	 að	 vera	 í	 álitlegri	 stöðu	

þegar	 kemur	 að	því	 að	 neytendur	 eru	 að	 kaupa	 íþróttavörumerki	 þar	 sem	það	 virðist	

staðsett	ofarlega	 í	huga	neytenda.	Under	Armour	er	mun	nýlegra	vörumerki	heldur	en	

Nike	og	Adidas	og	því	 kom	það	 rannsakanda	ekki	 á	óvart	 að	Nike	 væri	 staðsett	ofar	 í	

huga	neytenda.	Þegar	þátttakendur	voru	spurðir	hvaða	önnur	 íþróttavörumerki	kæmu	

upp	 í	 huga	 þeirra,	máttu	 þeir	 skrifa	 eins	mörg	 vörumerki	 og	 þeir	 vildu.	 Í	 ljós	 kom	 að	

Adidas	var	með	mestu	vitundina	þar	sem	vörumerkið	var	nefnt	samtals	390	sinnum.	Á	

eftir	Adidas	 kom	Under	Armour	og	 svo	Puma,	Nike,	 Reebok,	 Errea,	Hummel,	Asics	 og	

Umbro	ásamt	öðrum	vörumerkjum.	Miðað	við	hversu	hátt	hlutfall	þátttakenda	svaraði	

Nike	við	 spurningu	1	kom	það	 rannsakanda	 lítið	á	óvart	hversu	margir	 sögðu	Adidas	 í	

spurningu	2.	

Til	 þess	 að	 geta	 kannað	 hver	 ímynd	 þátttakenda	 á	 vörumerkjunum	 væri,	 voru	

ímyndarþættir	skoðaðir	út	frá	því	hversu	veikt	eða	sterkt	þátttakendur	tengdu	við	þessa	
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tilteknu	 ímyndarþætti	hjá	báðum	vörumerkjunum.	Vörumerkjaímynd	er	skilgreind	sem	

skynjun	neytenda	á	vörumerki	sem	byggir	á	ákveðnum	tengingum	í	huga	þeirra.	Ímynd	

neytenda	á	ákveðnu	vörumerki	getur	verið	mismunandi	en	þegar	það	á	að	byggja	upp	

jákvæða	ímynd	þarf	markaðssetning	vörumerkisins	að	skapa	sterk,	hagstæð	og	einstök	

hugrenningartengsl	 í	huga	neytenda	 (Keller,	1993).	Þegar	 litið	er	 til	 ímyndarþátta	Nike	

má	 sjá	 að	 þátttakendur	 rannsóknarinnar	 tengdu	 vörumerkið	 frekar	 sterkt	 við	

ímyndarþættina	 traust	 vörumerki,	 tíska,	 íþróttaiðkun,	 góð	 gæði	 og	 gott	 aðgengi	 að	

vörum.	 Sá	 ímyndarþáttur	 sem	 þátttakendur	 tengdu	 veikast	 við	 Nike,	 var	

ímyndarþátturinn	gott	verð.	

Þegar	 ímyndarþættir	 Under	 Armour	 eru	 skoðaðir,	 má	 sjá	 að	 þátttakendur	 tengdu	

sterkast	 við	 ímyndarþættina:	 Traust	 vörumerki,	 Íþróttaiðkun	 og	Góð	 gæði.	 Þar	 á	 eftir	

komu	 ímyndarþættirnir:	Tíska	og	Gott	aðgengi	að	vörum.	 Sá	 ímyndarþáttur	 sem	hafði	

hvorki	 veika	 né	 sterka	 tengingu	 á	 meðal	 þátttakenda	 rannsóknarinnar	 var	

ímyndarþátturinn	Gott	verð.		

Ef	 þessi	 tvö	 vörumerki	 eru	 borin	 saman	 þá	 tengdu	 þátttakendur	 rannsóknarinnar	

almennt	 mun	 sterkar	 við	 ímyndarþætti	 Nike	 heldur	 en	 þeir	 gerðu	 við	 ímyndarþætti	

Under	Armour.	Það	kom	rannsakanda	ekki	á	óvart	að	tengingin	væri	sterkari	hjá	Nike.	

Nike	 er	 eldra	 og	 rótgrónara	 vörumerki	 heldur	 en	 Under	 Armour	 og	 því	 er	 það	 ekki	

ólíklegt	 að	 þátttakendur	 tengi	 ákveðna	 þætti	 sterkar	 við	 Nike	 heldur	 en	 önnur	

vörumerki.	 Eini	 ímyndarþátturinn	hjá	Nike	 sem	var	með	 lægra	meðaltal	 heldur	en	hjá	

Under	Armour	var	ímyndarþátturinn	Gott	verð.	

Þriðja	 og	 jafnframt	 síðasta	 rannsóknarspurningin,	 snerist	 um	að	 skoða	hvort	 tengsl	

væru	á	ímynd	milli	ólíkra	lífsstílsþátta	og	ímyndarþátta	vörumerkjanna.	Til	þess	að	geta	

skoðað	hvernig	þátttakendur	röðuðust	á	ólíka	lífsstílsþætti	var	notast	við	AIO	mælitækið	

en	samkvæmt	Assael	(eins	og	vísað	er	til	 í	Hsu	og	Chang,	2008)	varð	mælitækið	vinsæl	

nálgun	 í	 því	 að	 mæla	 mismunandi	 lífsstíla	 í	 rannsóknum.	 Í	 spurningalista	

rannsóknarinnar	 voru	 samtals	 40	 lífsstílsfullyrðingar	 þar	 sem	 þátttakendur	 svöruðu	

hversu	 ósammála	 eða	 sammála	 þær	 væru	 þessum	 tilteknu	 fullyrðingum.	Með	 notkun	

lífsstíls	 við	markaðshlutun	er	hægt	að	mæla	athafnir	einstaklinga	með	 tilliti	 til	hvernig	

þeir	 eyða	 tíma	 sínum,	 áhuga	 þeirra	 á	 því	 hvernig	 þeir	 forgangsraða	 hlutunum	 og	

skoðunum	 þeirra	 um	 sjálfa	 sig	 og	 veröldina	 í	 heild	 sinni	 (Hsu	 og	 Chang,	 2008).	 Í	
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rannsókninni	 var	 verið	 að	 kanna	 vörumerkjaþekkingu	 tveggja	 íþróttavörumerkja	 á	

Íslandi	en	lífsstílsmarkaðshlutun	hefur	einmitt	fengið	töluverða	athygli	þegar	kemur	að	

tískuvörum	eins	og	til	að	mynda	fatnaði,	aukahlutum	og	íþróttafatnaði	(Ko	o.fl.,	2007).		

Þáttagreining	 var	 notuð	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 skoða	 hvernig	 þátttakendur	

rannsóknarinnar	 hlóðust	 á	 lífsstílsþætti	 og	 úr	 henni	 mynduðust	 sjö	 ólíkir	 þættir:	

Lífskúnstner,	Menningarviti,	Fjölskyldumaður,	Íþróttaálfur,	Tískugúru,	Íhaldsskröggur	og	

Innipúki.		

Til	þess	að	kanna	hvort	 línuleg	 tengsl	væru	á	milli	 lífsstílsþáttanna	og	 ímyndarþátta	

vörumerkjanna	 tveggja	 var	 fylgnistuðull	 Pearsons	 (r)	 notaður.	Niðurstöður	 Pearson	 (r)	

prófsins	einkenndust	af	almennt	veikri	fylgni	milli	lífsstílsþáttanna	og	ímyndarþáttanna.	

Þessir	 tilteknu	 ímyndarþættir	 voru	 samtals	 sex:	 Gott	 verð,	 Traust	 vörumerki,	 Tíska,	

Íþróttaiðkun,	Góð	gæði	og	Gott	aðgengi	að	vörum.		

Síðasta	 skrefið	 í	 ferli	 miðaðrar	 markaðsfærslu	 kallast	 staðfærsla.	 Í	 því	 ferli	 er	

mikilvægt	fyrir	fyrirtæki	að	búa	til	þá	stöðu	í	huga	neytenda	um	vöruna	sína	að	hún	sé	

einstök	og	hafi	þar	af	leiðandi	eitthvað	sérstakt	virði	fyrir	þá.	Með	staðfærslunni	er	svo	

hægt	 að	móta	 ímynd	 fyrirtækisins	 í	 huga	 neytenda	 og	 þannig	 getur	 hún	 haft	 áhrif	 á	

hvernig	þeir	skynja	vörumerkið	(Armstrong	o.fl.,	2014;	Lilien	og	Rangaswamy,	2004).	Ef	

marka	má	þær	niðurstöður	sem	fengust	úr	Pearson	(r)	greiningunni	sem	einkenndust	af	

almennt	veikri	fylgni	setur	rannsakandi	spurningarmerki	við	staðfærslu	vörumerkjanna.	Í	

staðfærslu	 er	 mikilvægt	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 aðgreina	 sig	 frá	 samkeppnisaðilum	 og	 ná	

þannig	góðri	stöðu	innan	markaðarins	og	miðað	við	þessar	niðurstöður	er	aðgreiningin	

ekki	 nægilega	 skýr	 í	 huga	 neytenda	 varðandi	 vörumerkin	Under	 Armour	 og	Nike.	 Það	

gæti	verið	að	vörumerkin	tvö	þurfi	að	endurskoða	staðfærslu	sínu	og	móta	út	frá	henni	

markaðsaðgerðir	til	þess	að	koma	aðgreiningunni	betur	til	skila	til	neytenda.	Þar	þyrftu	

vörumerkin	að	hafa	það	að	markmiði	að	búa	til	skýra,	aðgreinanlega	og	eftirsóknaverða	

stöðu	 í	 huga	 neytenda	 þegar	 þau	 eru	 borin	 saman	 við	 aðrar	 vörur	 og/eða	 þjónustu	

annarra	 aðila	 á	 markaðnum	 til	 þess	 að	 geta	 hámarkað	 árangur	 sinn	 (Þórhallur	

Guðlaugsson,	2008).	
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6.1 Takmarkanir	rannsóknarinnar	

Við	 gerð	 mælitækis	 rannsóknarinnar	 gerði	 rannsakandi	 fjölda	 tilrauna	 til	 þess	 að	 reyna	

nálgast	spurningalista	hjá	erlendum	fræðimönnum	sem	höfðu	gert	rannsóknir	sem	sneru	að	

lífsstíl.	 Allir	 þeir	 fræðimenn	 sem	 haft	 var	 samband	 við	 gátu	 ekki	 sent	 rannsakanda	

mælitækið	 sem	þeir	notuðust	 við	 í	 sínum	rannsóknum.	Nokkrir	 reyndust	þó	hjálplegir	og	

sendu	rannsakanda	heimildir	sem	hann	gat	stuðst	við	við	gerð	rannsóknarinnar.	 Í	staðinn		

fyrir	að	styðjast	við	mælitæki	þessara	tilteknu	fræðimanna	var	stuðst	við	mælitæki	sem	Gísli	

Þór	Gíslason	(2017)	notaðist	við	í	sinni	rannsókn.	Sá	kostur	sem	það	hafði	í	för	með	sér	að	

styðjast	 við	 spurningalista	 Gísla,	 var	 að	 hann	 hafði	 áður	 verið	 notaður	 á	 íslenska	

þátttakendur.	Það	gæti	verið	að	þegar	upp	var	staðið	að	það	hafi	verið	hentugra	að	byggja	

spurningalistann	á	mælitæki	Gísla	Þórs.	Ástæðan	fyrir	því	er	sú	að	allar	hinar	rannsóknirnar	

voru	 framkvæmdar	 á	 erlendri	 grundu	og	það	 gæti	 verið	 að	mælitæki	 þessara	 rannsókna	

henti	ekki	jafn	vel	hjá	íslenskum	þátttakendum	vegna	menningarmismunar.	

Við	þáttagreiningu	lífsstílsfullyrðinganna	urðu	til	sjö	 lífsstílsþættir.	Það	tók	rannsakanda	

dágóðan	tíma	að	komast	að	þeirri	niðurstöðu	en	sjö	þátta	 lausnin	þótti	 sú	besta	af	þeim	

greiningum	sem	keyrðar	voru.	 Í	þessari	 tilteknu	sjö	þátta	 lausn	var	áreiðanleikastuðullinn	

ekki	 nógu	 góður	 á	 öllum	 lífsstílsþáttunum.	 Áreiðanleikastuðullinn	 kom	 þó	 best	 út	 úr	 sjö	

þátta	lausninni	ef	miðað	er	við	hinar	lausnirnar	sem	gerðar	voru.	

6.2 Tillögur	að	frekari	rannsóknum	

Við	 frekari	 rannsókn	 á	 viðfangsefninu	 væri	 áhugavert	 að	 kafa	 aðeins	 dýpra	 og	 skoða	

ímynd	vörumerkjanna	og	bera	hana	síðan	saman	við	staðfærslu	þeirra	til	þess	að	athuga	

hvort	staðfærslan	sé	að	skila	sér	í	ímyndinni.	Einnig	væri	það	áhugavert	að	skoða	hvort	

vörumerkjaþekking	sé	ólík	á	milli	 landa.	Hægt	væri	að	bera	saman	til	dæmis	 Ísland	og	

Bandaríkin	 og	 skoða	 hvort	 ímyndin	 og	 vitundin	 væri	 mismunandi.	 Jafnvel	 væri	 það	

sniðugt	að	skoða	muninn	á	vitund	og	ímynd	á	milli	einstaklinga	sem	stunda	mismunandi	

íþróttagreinar.	 Þar	 væri	 einnig	 hægt	 að	 athuga	 hvaða	 íþróttavörumerki	 einstaklingar	

vilja	helst	klæðast	miðað	við	þá	íþróttagrein	sem	þeir	stunda.	
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Viðauki		

Viðauki	A	–		Spurningalisti	rannsóknarinnar	

Kæri	þátttakandi		

	

Hallur	 Flosason	 heiti	 ég	 og	 er	 nemandi	 í	 meistaranámi	 í	 Markaðsfræði	 og	

alþjóðaviðskiptum	við	Háskóla	Íslands.	Þessi	spurningalisti	er	hluti	af	lokaverkefni	mínu.	

Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 kanna	 vörumerkjaþekkingu	 og	 lífsstíl.	 Rannsóknin	 er	

unnin	undir	leiðsögn	Auðar	Hermannsdóttur.	

	

Það	má	gera	ráð	fyrir	að	það	taki	um	það	bil	5	mínútur	að	svara	könnuninni	og	svörin	

verða	ekki	rakin	til	einstakra	þátttakenda	rannsóknarinnar.	

	

Með	fyrirfram	þökk,	

Hallur	Flosason	

haf9@hi.is		

	

1.	Þegar	þú	hugsar	um	 íþróttavörumerki,	hvaða	vörumerki	 kemur	 fyrst	 í	huga	þinn?	

(Einungis	skrifa	eitt	vörumerki)	____________________	

	

2.	Hvaða	önnur	íþróttavörumerki	koma	upp	í	huga	þinn?____________________	

	

3.	Þekkir	þú	íþróttavörumerkið	Under	Armour?	

�	Já	

�	Nei		
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Ef	viðkomandi	segir	nei	þá	sleppir	hann	að	svara	 ímyndarspurningum	varðandi	það	og	

fer	á	næsta	vörumerki,	s.s.	Nike.	

	

4.	Vinsamlegast	tilgreindu	hversu	veikt	eða	sterkt	þú	tengir	vörumerkið	Under	Armour	

við	eftirfarandi	atriði	

	 Mjög	

veikt	

Veikt	 Hvorki	né	 Sterkt	 Mjög	

sterkt	

Gott	verð	 	 	 	 	 	

Traust	vörumerki	 	 	 	 	 	

Tíska	 	 	 	 	 	

Íþróttaiðkun	 	 	 	 	 	

Góð	gæði	 	 	 	 	 	

Gott	aðgengi	að	vörum	 	 	 	 	 	

Góð	þjónusta	 	 	 	 	 	

	

5.	Kannast	þú	við	vörumerkið	Nike?	

�	Já	

�	Nei		

Ef	viðkomandi	segir	nei	þá	sleppir	hann	að	svara	 ímyndarspurningum	varðandi	það	og	

fer	í	að	svara	lífsstílsfullyrðingum.	
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6.	 Vinsamlegast	 tilgreindu	 hversu	 veikt	 eða	 sterkt	 þú	 tengir	 vörumerkið	 Nike	 við	

eftirfarandi	atriði?	

	 Mjög	

veikt	

	Veikt	 Hvorki	né	 Sterkt	 Mjög	

sterkt	

Gott	verð	 	 	 	 	 	

Traust	vörumerki	 	 	 	 	 	

Tíska	 	 	 	 	 	

Íþróttaiðkun	 	 	 	 	 	

Góð	gæði	 	 	 	 	 	

Gott	aðgengi	að	vörum	 	 	 	 	 	

Góð	þjónusta	 	 	 	 	 	

	

Hluti	2	–	Staðhæfingar	varðandi	lífsstíl	–	AIO		

7.	Uppáhalds	afþreyingin	mín	er	að	horfa	á	bíómyndir.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

8.	Ég	fer	oft	á	tónleika	eða	tónlistarhátíðir.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

9.	Mér	finnst	gaman	að	heimsækja	lista-,	náttúru-	og/eða	menningarminjasöfn.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

10.	Ég	sé	oft	leikverk	í	leikhúsi	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

11.	Að	horfa	á	sjónvarp	er	uppáhalds	afþreyingin	mín.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

12.	Mér	finnst	mikilvægt	að	laga	heimilið	að	þægindum	fólks.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

13.	Ég	legg	áherslu	á	að	heimilisfólk	mitt	tileinki	sér	góða	mannasiði.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

14.	Mér	líkar	ekki	að	sjá	dót	heimilisfólks	út	um	allt	á	heimilinu.	
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Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

15.	Ég	leita	til	fjölskyldu	og	vina	eftir	hjálp.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

16.	Ég	kýs	að	halda	í	gamlar	hefðir.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

17.	Mér	finnst	mikilvægt	að	eyða	frítímanum	með	fjölskyldu	minni	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

18.	Markmið	mitt	í	lífinu	er	að	sjá	fyrir	fjölskyldunni	minni	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

19.	Mér	finnst	mikilvægt	að	gera	eitthvað	gagnlegt	í	frítíma	mínum.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

20.	Ég	vil	hafa	eigur	mínar	í	röð	og	reglu.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

21.	Mér	finnst	að	allir	ættu	að	bera	ábyrgð	á	sinni	eigin	vellíðan.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

22.	Mér	finnst	mikilvægt	að	vera	virkur	meðlimur	í	hjálparsamtökum.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

23.	Mér	finnst	mikilvægt	að	vinna	sjálfboðastörf.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

24.	Mér	líkar	við	að	vinna	að	verkefnum	í	þágu	samfélagsins.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

25.	Mér	líkar	við	að	horfa	á	eða	taka	þátt	í	íþróttaviðburðum.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

26.	Ég	horfi	reglulega	á	íþróttir	(knattspyrnu,	handbolta	og	fimleika	t.d.)	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

27.	Mér	finnst	íþróttaviðburðir	mikilvægari	en	menningarviðburðir.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

28.	Mér	finnst	ég	hafa	góðan	fatasmekk.	
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Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

29.	Atvinna	mín	krefst	þess	að	ég	sé	snyrtilega	klædd/ur.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

30.	Ég	er	sjálfsörugg/ur.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

31.	Ég	vil	öðlast	eins	mikla	þekkingu	og	ég	get	á	ævi	minni.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

32.	Ég	kýs	að	kaupa	dýrari	föt	af	því	þau	eru	vandaðri.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

33.	Þegar	það	kemur	að	tísku	þá	er	ég	yfirleitt	skrefinu	á	undan	öðru	fólki.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

34.	Mér	er	sama	um	vörumerki	þegar	ég	versla	–	ég	met	bara	um	hvers	konar	vöru	er	

að	ræða.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

35.	Það	mikilvægasta	við	vöru	er	notagildi	hennar.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

36.	Ég	versla	aðeins	þær	vörur	sem	ég	er	vön/vanur	að	versla.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

37.	Ég	nota	afslætti	eins	mikið	og	ég	get.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

38.	Ef	ég	finn	vörumerki	sem	hentar	mér	þá	leita	ég	ekki	að	öðru	vörumerki.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

39.	Þegar	ég	geri	stór	innkaup	þá	útbý	ég	innkaupalista	fyrirfram.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

40.	Mér	finnst	mikilvægt	að	hafa	gaman	í	frítíma	mínum.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

41.	Mér	finnst	mikilvægt	að	hitta	nýtt	fólk	og	upplifa	nýja	staði	í	frítíma	mínum.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	
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42.	Mér	finnst	mikilvægt	að	sinna	áhugamálum	í	frítíma	mínum.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

43.	Ég	lifi	fyrir	það	að	njóta	lífsins.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

44.	Mér	finnst	mikilvægt	að	breyta	rútínu	minni	reglulega.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

45.	Ég	vil	ná	háttsettri	stöðu	í	lífi	mínu.		

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

46.	Ég	fresta	oft	verkefnum	–	ég	vinn	hlutina	á	síðustu	stundu.	

Mjög	ósammála	–	Ósammála	–	Hvorki	né	–	Sammála	–	Mjög	sammála	

	

Hluti	3	-	Bakgrunnsspurningar	

47.	Hvert	er	kyn	þitt?	

�	Karl	

�	Kona	

	

48.	Hver	er	aldur	þinn?	

�	20	ára	eða	yngri	

�		21-25	ára	

�		26-30	ára	

�		31-35	ára	

�	36-40	ára	

�	41-45	ára	

�	46-60	ára	

�	61	árs	eða	eldri	

49.	Hverjar	eru	tekjur	þínar	á	mánuði?	

�	Lægri	en	200	þúsund	
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�	201-400	þúsund	

�	401-600	þúsund	

�	Hærri	en	600	þúsund	

	

50.	Hver	er	hjúskaparstaða	þín?	

�	Einhleyp/ur	

�		Í	sambúð	

�		Gift/ur	

�		Ekkill/ekkja	

�	Fráskilin/n	

	

51.	Hvert	er	hæsta	menntunarstig	sem	þú	hefur	lokið?	

�	Grunnskólapróf	

�		Framhaldsskólapróf	

�		Iðnmenntun	

�		Grunnnám	í	Háskóla	

�	Framhaldsnám	í	háskóla	

	

52.	Hefuru	verslað	fatnað	eða	átt	fatnað	frá	vörumerkinu	Under	Armour?	

�		Já	

�	Nei	

	

53.	Hefuru	verslað	fatnað	eða	átt	fatnað	frá	vörumerkinu	Nike?	

�		Já	

�	Nei	

	

	


