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Útdráttur 

Í þessu verkefni var sjónum beint að skilaboðum auglýsinga íslenskra fyrirtækja. Rannsakað 

var hvort íslensk fyrirtæki séu að auglýsa með árangursríkum hætti, til lengri tíma litið með 

hliðsjón af vörumerkjavirði. Rannsóknin skilgreinist sem blönduð, þar sem um ræðir hvort 

tveggja megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir. Spurningakönnun var lögð fyrir 

almennan neytanda ásamt því að tekin voru viðtöl við sérfræðinga á fræðasviðinu og starfandi 

markaðsstjóra stórra íslenskra fyrirtækja. Rannsóknarspurningin sem leitast var eftir að svara 

og var sem leiðarljós við alla framkvæmd rannsóknarinnar er: Eru íslensk vörumerki að 

auglýsa á árangursríkan hátt til lengri tíma litið? 

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar tekur til viðeigandi fræðagrunns þar sem finna má 

umfjöllun um vörumerki, vörumerkjavirði og víddir. Einnig er farið yfir helstu áherslur í 

markaðssamskiptum og greint frá tilgangi auglýsinga. Fjallað er um fyrri rannsóknir á 

viðfangsefninu og voru niðurstöður þeirra undirstaða spurningakönnunar í megindlega 

rannsóknarhlutanum.  

Helstu niðurstöður eru þær að mun fleiri en færri íslensk fyrirtæki leggja of mikla áherslu á 

daginn í dag og beita þar með í of miklum mæli söluhvetjandi skilaboðum, í formi afslátta og 

tilboða til þess að auka sölu þá og þegar. Ofnotkun slíkra söluhvata hefur neikvæðar afleiðingar 

þar sem neytendur leggja minna virði til vörumerkisins þar sem þeir eru síður reiðubúnir að 

greiða fullt verð fyrir vörurnar. Langtímaskilaboð; aukin vitund um vörumerkið, áminning og 

uppbygging ímyndar, spila lykilþátt í árangri til lengri tíma, ásamt því að framkvæma eigin 

rannsóknir á markaðnum til þess að uppfylla þær þarfir sem þar eru, gera með þeim hætti 

skammtímaskilaboð markvissari í leitni sinni við að mæta kröfum og óskum á markaðnum. 
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Abstract 

In this thesis, the focus is directed towards advertising within Icelandic companies with an 

emphasis on the messages they send. A research was conducted, to see if Icelandic companies 

are advertising effectively in consideration to the long term on brand equity. The research is 

categorized as mixed methods, where it contains both quantitative and qualitative research 

method. Consumers answered questionnaires, as well as interviews were taken with specialists 

on their respective field and marketing managers of large Icelandic companies. A research 

question was put forward to fulfill the purpose of the research:  Are Icelandic brands 

advertising in an effective manner in the long run? 

The research theoretical background is based on the appropriate academic foundation that 

covers brands, brand equity and it´s dimensions, as well as keypoints in marketing 

communication and the purpose of advertising. Former research on the subject was reviewed 

and were their findings the foundation for the questionnaire in the quantitative research.  

The key findings are that there are substantially more Icelandic companies that place too much 

emphasis on present day and use promotional messages excessively, in the form of discounts 

and offers to increase sales at any given time. Too frequent use of inducements, such as these, 

can have negative consequences on the brand, where it diminishes the brand equity and 

consumers are less inclined to pay full price for the products. The messages for the long run; 

increased brand awareness, keeping top of mind and building an image, are key factors in the 

long run. As well as conducting market research of their own to fulfill their costumer's needs 

along with making short-term messages more relevant to meet the demands and wishes of the 

market. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 14 ECTS-eininga lokaverkefni sem unnið var á haustönn 2018 til B.S.-gráðu í 

viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti við Háskólann á Bifröst. Þetta lokaverkefni er 

eigin smíð og afrakstur rannsóknar sem ég framkvæmdi. Heimilda er getið samkvæmt reglum 

skólans þegar stuðst var við annarra verk. Leiðbeinandi verkefnisins var Brynjar Þór 

Þorsteinsson og vil ég færa honum miklar þakkir fyrir góða leiðsögn í gegnum rannsóknina. 

Einnig vil ég koma á þökkum til Hafsteins Eylands fyrir góð ráð, stuðning og yfirlestur ásamt 

Hönnu Guðrúnu Kristinsdóttur fyrir prófarkalestur. Að lokum vill ég þakka viðmælendum 

rannsóknarinnar fyrir þátttökuna. 

 

Vera Dögg Höskuldsdóttir 
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1. Inngangur 

Hnattvæðingu (e. Globalization) má lýsa sem aukinni tengingu allra jarðarbúa fyrir tilstilli 

hraðrar tækniþróunar bæði hvað varðar samskipta- og flutningsframfara milli landa og 

heimsálfa. Segja má að heimurinn virðist minni vegna hnattvæðingarinnar. Internetið hefur 

mikil áhrif á þá upplifun en með snjalltækjum (e. Smart Devices) hefur almenningur heiminn 

í hendi sér (Saunders, 2013). Aðgengi að vörum frá öllum heimshornum hefur aldrei verið 

auðveldara og hefur því samkeppni á neytendamarkaði harðnað talsvert, verðsamanburður og 

umsagnir um vörur og vörumerki á netinu nú orðinn partur af verslun (Ingvar Freyr Ingvarsson, 

2017). 

Halloween, Valentines Day, Black Friday, Cyber Monday og Single´s Day eru nokkur dæmi 

þeirra daga sem Íslendingar hafa undanfarin ár haldið „hátíðlega“ eða að minnsta kosti innleitt 

í menningu og neytendahegðun. Síðustu þrír í upptalningunni hér að framan eru stórir 

afsláttardagar, ýmist í verslunum eða á netinu, fara þessir dagar stækkandi hér á landi ár hvert 

(Ritstjórn Hringbrautar, 2015; Gunnar Dofri Ólafsson, 2017). Segja má að allt sé þetta 

afsprengi og afleiða hnattvæðingar. Hnattvæðingin hefur jafnt áhrif á neytendahliðina sem og 

verslunar. 

Verslanir hér á landi eru þó einnig ötular við að gefa afslætti við önnur tilefni en virðist sem 

svo að tilefni til afslátta sé leitað sem víðast eða þau búin til. Vorið 2018 birtist viðtal við 

Ragnar Gunnarsson, framkvæmdastjóra auglýsingastofunnar Brandenburg. Þar ræddi hann um 

að á mörkuðum sem mikil samkeppni ríkir eru skammtímaaðgerðir ráðandi, þ.e. söluhvetjandi 

skilaboð í formi afslátta og tilboða. Það líði vart sú helgi sem einhvers konar tilboð er ekki að 

finna. Telur Ragnar skort á langtímasýn íslenskra fyrirtækja í markaðsmálum og nefnir hann 

þar innkomu Costco á markaðinn. Í því tilfelli hafi samkeppnisaðilar ekki verið búnir að huga 

nógu vel að aðgreiningu og uppbyggingu vörumerkja sinna og hafi því verið verr í stakk búnir 

að takast á við slíkan risa á markaðnum (Helgi Vífill Júlíusson, 2018).  

Þá vaknaði sú spurning hvaða áhrif mjög regluleg tilboð og afslættir hafa á virði og ímynd 

vörumerkja í landinu. Ákveðið var að rannsaka hvernig fyrirtæki hagi sínum 

markaðssamskiptum, hvort þau séu vænleg til árangurs, til lengri tíma litið. Hvaða hættur 

leynast við ofnotkun söluhvetjandi aðgerða á borð við tilboð og afslætti ásamt því hvernig 

neytendur upplifi íslenskan markað. 
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1.1. Tilgangur og markmið 

Í þessari rannsókn var sjónum beint að auglýsingum á Íslandi, þ.e. að rannsaka hvernig 

fyrirtæki á neytendamarkaði hagi markaðssamskiptum sínum. Rannsóknin skiptist í tvo hluta, 

annars vegar í spurningakönnun lagða fyrir almennan neytanda með megindlegum aðferðum 

(e. Quantitative Research Methods) og hins vegar í formi viðtala við sérfræðinga á sviði 

markaðsfræða og starfandi markaðsstjóra íslenskra fyrirtækja með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum (e. Qualitative Research Methods).  

Rannsakað var hvort fyrirtæki séu að sækja neytendur með tilboðum og afsláttum eða hvort 

jafnvægis sé gætt á vörumerkjauppbyggjandi og söluhvetjandi auglýsingum í formi afslátta og 

tilboða. Lögð var áhersla á að skoða með hvaða hætti mismunandi auglýsingar hafa á virði og 

ímynd vörumerkja. Tilgangur rannsóknarinnar var að leggja mat á raunstöðu íslensks 

auglýsingamarkaðar. Voru því spurningar megindlega rannsóknarhlutans byggðar á 

niðurstöðum fyrri rannsókna á viðfangsefninu. Heildarniðurstöður þessarar rannsóknar voru að 

endingu bornar saman við niðurstöður fyrri rannsókna og fræðilegan bakgrunn. Auk þess ber 

rannsakandi vonir um að niðurstöður munu gefa markaðsstjórum eða þeim aðilum sem sinna 

markaðsstarfi innan fyrirtækja hagnýtar upplýsingar sem nýta megi til árangurs í stefnu 

auglýsingabirtinga. Til þess að uppfylla rannsóknarmarkmið og tilgang var lögð fram 

rannsóknarspurning ásamt formlegum rannsóknarmarkmiðum. 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

Eru íslensk vörumerki að auglýsa á árangursríkan hátt til lengri tíma litið?  

Rannsóknarmarkmiðin eru eftirfarandi: 

• Hvað skilar langtímaárangri á vörumerkjavirði þegar kemur að auglýsingum? 

• Hvaða áhrif hefur tilboðsdrifni fyrirtækja á vörumerkjavirðið? 

• Eru söluhvetjandi skilaboð, í formi tilboða og afslátta, ríkjandi á íslenskum 

auglýsingamarkaði?   
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1.2. Framsetning og bygging 

  

1
• Inngangur

•Fjallað um bakgrunn rannsóknarinnar og hvers vegna viðfangsefnið varð fyrir valinu.
•Gerð grein fyrir tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar.

2

• Fræðilegur bagrunnur
•Fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar gerð skil.
•Fjallað er um vörumerki, markaðssamskipti, kynningarráðana og tilgang auglýsinga.
•Farið er yfir fyrri rannsóknir á viðfangsefninu sem megindleg rannsókn bygggir á.

3

•Aðferðafræði
•Aðferðir sem rannsakandi beitti við framkvæmdina settar fram.
•Farið er yfir réttmæti rannsóknarinnar, annmarka hennar sem og stöðu rannsakanda.

4

• Niðurstöður
•Niðurstöður beggja rannsóknarhluta eru settar fram.
•Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar eru settar fram með þemagreiningu, þá eru lykilatriði hvers 
þema dregin fram. Þá má finna samantekt úr greiningunni í lokin.

•Niðurstöður megindlegrar rannsóknar eru settar fram með lýsandi tölfræði og myndrænni 
framsetningu.

•Heildarniðurstöður eru settar fram þar sem rannsóknarmarkmiðum og rannsóknarspurningu er 
svarað.

5

• Umræður og hagnýtar tillögur
•Niðurstöður, fyrri rannsóknir og fræðilegur bakgrunnur sett í samhengi í umræðu.
•Fjallað um viðfangsefni til áframhaldandi rannsókna.
•Hagnýtar tillögur til þeirra sem sinna markaðsstarfi fyrirtækja settar fram með myndrænum hætti.

6
• Lokaorð

•Lokaorð þar sem áhugaverðum hugmyndum sem spruttu við framkvæmd rannsóknarinnar eru 
settar fram sem frekara rannsókarefni.

7
• Heimildaskrá

•Í heimildaskrá má finna þau verk sem stuðst var við eða vitnað í.

8
• Viðaukar

•Í viðaukum eru mælitæki rannsóknarinnar ásamt samþykkisyfirlýsingu þátttakenda eigindlega 
rannsóknarhlutans.
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar verður fjallað um skilgreiningar á vörumerkjum, 

vörumerkjavirði ásamt umfjöllun um víddir vörumerkjavirðis og kenningar. Þá verður gerð 

grein fyrir hlutverki markaðssamskipta í markaðsstarfsemi fyrirtækja, fjallað um 

markaðsráðana sem og kynningarráðana. Farið verður yfir eðli og tilgang auglýsinga ásamt því 

að farið er yfir og greint frá niðurstöðum fyrri rannsókna á viðfangsefninu. 

2.1. Vörumerki 

Íslenska Einkaleyfastofan segir að vörumerki „eru sýnileg tákn sem eru notuð til þess að 

auðkenna vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra í atvinnustarfsemi“ 

(Einkaleyfastofan, e.d.). Sömu skilgreiningu setur American Marketing Association (AMA) 

fram á vörumerkjum (American Marketing Association, e.d.). Kevin L. Keller fjallar um þá 

skilgreiningu sem AMA setur fram í riti sínu Branding and Brand Equity (2002) og telur þá 

skilgreiningu ekki ná nægilega vel utan um hugtakið. Keller telur vörumerki vera meira en 

aðeins sýnileg tákn sem aðgreinir vörur frá öðrum, hann skilgreinir vörumerki sem blöndu af 

virði vöru og þess viðbætta virði sem næst með markaðsaðgerðum fyrirtækja (Keller, 2002). 

Skilgreining David A. Aaker (1991) á vörumerki nær yfir þá óáþreifanlegu hluti sem einkennir 

og aðgreinir vörur og þjónustu fyrirtækja frá öðrum, þá með nafni, merki þess (e. Logo), 

umbúðum (hönnun) og því sem meira skiptir, ímyndinni sem sköpuð er og upplifun neytandans 

af vörumerkinu (Aaker, 1991). Vörumerki eru þess vegna mun meira en einungis varan sjálf, 

nafnið eða merki þess. Vörumerki er óáþreifanleg eign hvers fyrirtækis og má segja að það sé 

huglægt í huga hvers og eins (Keller, 1993). Nafn vörumerkja og staðfærsla þess eru ein 

mikilvægasta eign fyrirtækja þar sem vörumerki er undirstaða samkeppnisforskots og framtíðar 

fjárhagslegs ávinnings (Aaker, 1991). 

Einn angi vörumerkjastjórnunar (e. Brand Management) er staðfærsla (e. Positioning). Felur 

það í sér að vöru, þjónustu, löndum, einstaklingum, eða í raun hvað sem er, er búin til ákveðin 

og sterk ímynd. Ímynd sem leiðir til þekkingar og huglægrar tengingar sem áhrif hafa á virðið 

sem neytandi leggur til vörumerkisins. Vörumerki eru mikilvægur þáttur í markaðsstarfsemi 

fyrirtækja en hugtökin aðgreining (e. Differentiation) og staðfærsla eru aðferðir sem notaðar 

eru til þess að búa til sérstöðu á markaðnum. Þá er hægt að ná fram ímynd sem er sterk, jákvæð 

og einstök í huga neytenda. Slíkt fær neytendur sem miðað er á til að samsvara sig með 

merkinu, búa til tengingar við það og velja það frekar en samkeppnisaðilans. Þá leggja 

neytendur oft meira á sig til þess að nálgast vöruna, merkið verður jafnvel partur af lífsstíl þess. 
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Vel staðfærð vörumerki umbreyta viðskiptavinum sínum í talsmenn vörumerkisins þar sem 

þeir mæla með og sannfæra aðra um ágæti vörunnar ásamt því að þeir eru tilbúnari í að prófa 

nýjungar frá vörumerkinu (Keller, 2013). 

2.1.1. Virði vörumerkja 

Hugmyndafræðin um virði vörumerkja (e. Brand Equity) fór að láta á sér kræla upp úr árinu 

1980 og hafa margar skilgreiningar og aðferðir við mælingar á því verið settar fram. Mikinn 

samhljóm má finna í skilgreiningum þó greina megi blæbrigðamun/áherslumun á framsetningu 

þeirra. Þó er almennt samþykki um að virði vörumerkja sé það viðbætta virði sem vörumerki 

getur glætt vöru og þjónustu ásamt því að fjárhagslegur ávinningur vörumerkja megi leiða út 

frá því virði sem neytendur leggja til vörumerkja (Keller, 1993; Aaker, 1991). 

Í Managing Brand : Capitalizing on the value of a brand name skilgreinir Aaker 

vörumerkjavirði sem mengi af þeim eignum (e. Brand Assets) sem tengist nafni og merki 

vörumerkja, sem áhrif hafa á það virði sem vörur eða þjónusta veita fyrirtækinu jafnt sem 

viðskiptavinum þess. Telur Aaker að vörumerkjavirði sé samsett úr mörgum víddum, 

vörumerkjatryggð (e. Brand Loyalty), vörumerkjavitund (e. Brand Awareness), skynjuð gæði 

(e. Perceived Quality), hugrenningatengsl neytenda við vörumerki (e. Brand Associations) 

ásamt öðrum eiginleikum vörumerkjaeignar (Aaker, 1991).  

Í fræðiriti Keller, Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity 

(1993) setur hann fram kenningu um viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði. Felur hún í sér að 

viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði grundvallist á þeim margvíslegu áhrifum sem 

vörumerkjaþekking hefur á viðbrögð neytenda við markaðsaðgerðum á vörumerki. Virðið er 

mælt út frá þeim viðbrögðum sem markaðsaðgerðir vörumerkja hlýtur til móts við sams konar 

vöru sem ekkert vörumerki hefur (Keller, 1993).  

Virði vörumerkja í hugum neytenda er misjafnt því áhrif skilaboða sem fyrirtæki sendir frá sér 

hafa mismunandi áhrif á hvern og einn. Með skilaboðunum er verið að kalla eftir viðbrögðum 

frá neytendum, þau eru að neytandinn þekki merkið um leið, því þegar sú þekking er til staðar 

eru meiri möguleikar á að hann bregðist við á jákvæðan hátt (Keller, 1993).  

2.1.2. Víddir vörumerkjavirðis 

Vörumerkjaþekking (e. Brand Knowledge) er ein af víddum vörumerkjavirðis Keller en hann 

telur hana vera lykilinn að uppbyggingu virðis. Með þekkingunni er búið að koma merkinu 

fyrir í minni neytandans (e. Brand Nodes) auk þess verða til huglægar tengingar milli 



 

 17 

neytandans og vörumerkisins (e. Brand Associations). Víddir vörumerkjaþekkingar eru vitund 

(e. Brand Awareness) um merkið og ímynd (e. Brand Image) þess (Keller, 1993).  

Með vitund er átt við að neytendur vita og/eða muna eftir merkinu og vörum þess en ímynd 

merkisins nær dýpra. Uppbygging vörumerkjavitundar er í raun „áreiti“, auglýsingar sem 

birtast á öllum miðlum síendurtekið (Keller, 2013). Vörumerkjavitund samanstendur af því að 

neytendur geti borið kennsl á merkið (e. Brand Recognition) og geti endurkallað það fram í 

minni sér (e. Brand Recall). Hið fyrra stendur fyrir hversu vel merkinu hefur verið komið fyrir 

í minni neytandans, þá er átt við hversu auðveldlega neytandi getur borið kennsl á vörumerkið 

við mismunandi kringumstæður og hið síðara að neytandi muni eftir vörumerkinu þegar 

vöruflokkur þess ber á góma. Styrkur vörumerkjavitundar spilar því stóran þátt í því að 

neytandi velji vörumerkið eða það sé partur af vörumerkjavalsetti viðkomandi við kaup eða í 

kauphugleiðingarferlinu (Keller, 1993). Áreitið sem talað var um, þó oft sé lögð neikvæð 

merking í orðið, þarf að miðla ímynd merkisins á jákvæðan hátt og því þarf að leggja vinnu í 

stefnumótandi vörumerkjavirðis uppbyggingu (Keller, 2013). 

Ímynd merkis samanstendur af eiginleikum (e. Attributes), viðbótum (e. Benefits) og viðhorfi 

(e. Attitudes) til merkisins. Eiginleikar vörumerkisins lýsa því hver áþreifanlega varan er og 

hvernig neytendur upplifa frammistöðu hennar (e. Product-related Attributes) og hvað varan 

hefur að bera í hugum neytenda (e. Non-product-related Attributes). Í því sambandi eru 

upplýsingar um verð, útlit vörunnar, ímynd af notanda vörunnar og neyslu, þ.e. hverjir eru það 

sem nota vöruna og við hvaða aðstæður (Keller, 1993).  

Viðbætur lýsa því hvað vörumerkið gerir fyrir hvern og einn, hvaða þarfir vörumerkið uppfyllir 

fyrir neytandann persónulega. Þetta getur átt við um virkni vörunnar (e. Functional), upplifun 

á henni (e. Experiential) eða táknrænar (e. Symbolic) þarfir. Þarfirnar eru allt frá því að veita 

öryggistilfinningu, lausn vandamála eða vellíðun vegna áþreifanlegra eiginleika vörunnar til 

þess að öðlast meira sjálfstraust og/eða félagslegt samþykki vegna óáþreifanlegu eiginleika 

vörumerkisins (Keller, 1993).  

Viðhorf dregur svo álit neytandans saman um gervallt vörumerkið. Í fyrsta lagi, að hvaða marki 

telur neytandi að vörumerkið uppfylli hans þarfir ásamt því mati á hversu einstakir eiginleikar 

og viðbætur þess er. Í öðru lagi hvort álit hans er jákvætt eða neikvætt. Huglægar tengingar 

neytenda við vörumerki geta svo verið mismunandi, vörumerki geta aldrei höfðað til allra en 

samræmis þarf að gæta í skilaboðum til þess að styrkja tengingarnar. Talað er um sterka ímynd 
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þegar flestir neytendur upplifa ímyndina eins, vita fyrir hvað merkið stendur og að það sé 

einstakt (Keller, 1993). 

2.1.3. Uppbygging vörumerkjavirðis 

Virði vörumerkis má segja að sé vegvísir vörumerkja í markaðsfærslu þess. Núverandi virði 

þess endurspeglar allt sem hefur verið gert í markaðsfærslu í fortíðinni og vísar veginn til 

frekari uppbyggingar á merkinu. Samband verður að vera milli þeirra skilaboða sem merkið 

hefur sent frá sér og þeim sem verða send. Stefna og ákveðinn stöðugleiki er mikilvægur þáttur 

í áframhaldandi uppbyggingu virðis vörumerkja (Keller, 2013). 

Mælingar á vörumerkjavirði hjálpar fyrirtækjum að verðmeta vörumerkjaeign sína en 

vörumerkjavirðið leiðbeinir einnig þeim aðilum sem sinna markaðsstarfi fyrirtækja í 

stefnumótun markaðssamskipta og ákvarðanatöku. Verðmatið getur hjálpað til við að átta sig 

á að hvaða marki megi útvíkka vörumerkið eða hvort ráðlegt sé að herja inn á nýja markaði. 

Séu mælingar gerðar með reglulegum hætti, geta fyrirtæki fylgst með „heilsu vörumerkja“ 

sinna, þ.e. veikleikum þess og styrkleikum, og borið þau saman við vörumerki samkeppnisaðila 

(Keller, 1993). 

Skilaboðagrunnur vörumerkis byggir upp virði þess en grunnþættir hans eru fjórir. Í fyrsta lagi 

er það varan sjálf, hvernig hún er markaðsfærð, í öðru lagi eru það öll þau skilaboð sem send 

eru til neytandans. Sem dæmi um skilaboð eru auglýsingar, heimasíða, litir, útlit sölustaða og 

hvernig stjórnendur bera sig að í fjölmiðlum (Keller, 2013). Í þriðja lagi er það umhverfi 

vörunnar eða þjónustunnar sem hún er markaðsfærð í og í fjórða lagi er það atferli starfsmanna 

(Keller, 2013). 

Með markaðssamskiptum er því hægt að miðla þessum skilaboðum til neytenda, til að byggja 

upp sterk, jákvæð og einstök tengsl við vörumerkið í hugum þeirra (Kotler & Keller, 2016). 

Hægt er að miðla ímynd merkisins með margvíslegum hætti, í gegnum auglýsingar auk reynslu 

Myndrit 1 – Skilaboðagrunnur vörumerkja (Keller., 2013) 
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neytenda af merkinu sem og orðspori (e. Word of Mouth) þess. Þekking stjórnenda fyrirtækja 

á markhópi sínum og markaðnum í heild sinni spilar einnig stóran þátt (Keller, 1993). Telur 

Aaker að auglýsingar sem miðli ímynd merkisins, þ.e. búa til huglægar tengingar við neytendur 

sem og minni á vörumerkið, spili einn af veigamestu þáttunum í uppbyggingu virðis. Fjallar 

hann jafnframt um að söluhvetjandi skilaboð sem varða verðlækkanir, tilboð eða afslætti, hafa 

mjög neikvæð áhrif á virði vörumerkja því að athyglinni er með þeim hætti beint að vöruverði. 

Ef fyrirtæki leiðast útí ofnotkun á slíkum skilaboðum til þess að auka sölu verður það til þess 

að neytendur versla ekki af vörumerkinu nema þegar söluhvatinn er í gangi (Aaker, 1991) Farið 

verður nánar í markaðssamskipti í kafla 2.3. 

Í riti Keller Building Customer-Based Brand Equity: A Blueprint for Creating Strong Brands 

(2001) setti hann fram líkan um uppbyggingu sterkra vörumerkja og hvernig megi byggja upp 

viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði. Líkanið er í formi píramída þar sem fylgja þarf og 

uppfylla hvert skref áður en haldið er á það næsta. Þrepin sem fara þarf í gegnum eru fjögur, 

líkt og sést á myndriti 2. Í heildina þarf að átta sig á og uppfylla það sem Keller kallar Brand-

Building Blocks, þeir eru sex talsins og má sjá í þrepum píramídans.  

 

 

 

 

 

Í neðsta þrepinu (e. Brand Salience), þarf að tryggja að neytendur kannist við vörumerkið (e. 

Identifacation) og þeir viti hvaða vöruflokki vörumerkið er hluti af og hvaða þarfir það 

uppfyllir. Í öðru þrepi (e. Brand Performance & Brand Imagery), þarf að miðla með 

markvissum hætti óáþreifanlegum sem og áþreifanlegum eiginleikum þess sem segir fyrir hvað 

vörumerkið stendur, svo að neytendur myndi huglægar tengingar við það. Í þriðja þrepinu (e. 

Consumer Judgements & Consumer Feelings), er reynt að draga fram þau viðbrögð og 

tilfinningar frá neytendum sem samræmast skrefunum á undan. Á toppi píramídans (e. 

Consumer Brand Resonance) er markmiðið að umbreyta þrepinu á undan í samband milli 

neytenda og vörumerkja sem einkennist af ákafa, virkni og tryggð. Þau fyrirtæki sem ná á topp 

píramídans ættu að upplifa margs konar ávinning af því. Ávinningar eru t.a.m. meiri áhrif og 

Myndrit 2 - Customer-Based Brand Equity Pyramid (Keller, 2001) 
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betri árangur auglýsingaherferða ásamt meiri verðteygni, þá eru neytendur ekki eins viðkvæmir 

fyrir vöruverði/verðhækkunum. Þetta ferli getur reynst flókið og/eða erfitt í framkvæmd og 

setti Keller fram, samhliða píramídanum, fjórar spurningar sem styðja við þá vinnu sem þarf 

til að komast á toppinn (Keller, 2001). 

Í þessari rannsókn, þegar fjallað er um hugtök sem tengjast vörumerkjum, er stuðst við 

skilgreiningar Kevin L. Keller nema annað sé tekið fram. 

2.2. Markaðsráðarnir 

Prófessor Edmund Jerome McCarthy setti fram markaðsráðana fjóra (e. 4 P´s of Marketing) í 

bók sinni Basic Marketing – A Managerial Approach (1960) er hann gegndi starfi við 

háskólann í Notre Dame árið 1960. Markaðsráðarnir, eða markaðsblandan (e. Marketing Mix) 

eins og þeir eru einnig gjarnan nefndir eru: vara (e. Product), verð (e. Price), kynningar (e. 

Promotion) og dreifileiðir (e. Place). Ráðarnir eru stefnumiðuð markaðstæki sem notuð eru til 

þess að eiga samskipti við neytendur og hafa þau áhrif á markaðsumhverfið sem stefnt er að. 

Markaðsráðarnir eru tengdir innbyrðis og verða því að vinna saman. Þeir eru stýranlegar 

breytur og samanstanda af þeim tækjum sem fyrirtæki geta notað til þess að hafa áhrif á 

eftirspurn eftir sínu vörumerki og uppfylla þarfir markhóps þess (McCarthy, 1960). Árið 1981 

voru  markaðsráðarnir útvíkkaðir af þeim Bernhard H. Booms og Mary J. Bitner, í sjö talsins 

en eiga þessir þrír auka einna helst við um þjónustufyrirtæki. Töldu þau Booms og Bitner 

hefðbundnu markaðsráðana fjóra ekki ná nægilega vel utan um starfsemi þjónustufyrirtækja 

þar sem eðli vörunnar, þjónustan, er frábrugðin áþreifanlegri vöru. Þjónusturáðar samanstanda 

af hinum hefðbundnu fjórum ásamt fólki (e. People), ferlum (e. Process) og þjónustusvæðum 

(e. Phisycal Evidence) (Booms & Bitner, 1981). Hér á eftir verður fjallað stuttlega um 

hefðbundnu markaðsráðana fjóra. 

Vara er allt það sem framboðið er til þess að uppfylla þarfir neytenda á markaðnum. 

Vöruframboð ákvarðast af stefnumótun fyrirtækja þar sem búið er að komast að styrkleikum 

og veikleikum þess. Þá kemur í ljós hvaða þarfir vöruframboð á að uppfylla, fyrir hvern varan 

er (e. Segmentation & Targeting) og hvernig hún verði staðfærð (e. Positioning). Auk þess sem 

aðgreinandi (e. Differentiation) eiginleika hennar er gerð skil og samkeppnisstefna er sett 

(Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). Tengsl neytenda við vörumerki myndast fyrst af 

vörunni, það myndar grunnvirði vörumerkisins (Keller, 2013). 

Verð er sú upphæð sem vara er verðlögð á en verð er eini markaðsráðurinn sem skapar 

fyrirtækinu áþreifanlegar tekjur á meðan allir hinir eru kostnaðarliðir. Verðlagning vörunnar 



 

 21 

fer að mestu leyti eftir kostnaði hennar, samkeppnisaðstæðum og virði vörunnar í hugum 

neytenda. (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). Verðlagning tengist vörumerkjavirði, 

þar sem sterk vörumerki geta verðlagt vörurnar sínar hærra, svokölluð verðviðbót (e. Price 

Premium) og eru ekki eins viðkvæm fyrir verðbreytingum samkeppnisaðila. Verðviðbót er einn 

helsti ávinningur vörumerkjavirðis (Keller, 2013). 

Kynningar eru allar þær aðgerðir sem miða að því að kynna vöruna/vörumerkið, fyrir 

neytendum og sannfæra um að kaupa. (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). Farið 

verður ítarlega yfir markaðssamskipti og kynningarblönduna (e. Promotional Mix) í kafla 2.3. 

Dreifing stendur fyrir þá söluvettvanga sem fyrirtæki ákveður að selja vörur sínar á. 

Markaðsráðinn dreifing snýst um að útbúa dreifileiðakeðju sem vinnur með hinum ráðunum 

að sama markmiði og kemur vörunni í neyslu á réttum tíma á réttum stöðum (Kotler, 

Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

2.3. Markaðssamskipti 

Boðmiðlun eða markaðssamskipti (e. Marketing Communication) mætti skilgreina sem leið 

fyrirtækja til þess að kynna vörur sínar og upplýsa um eiginleika þeirra. Miðla virðistilboði  (e. 

Value Proposition) sínu, sannfæra og minna neytendur á sig, beint eða óbeint, um vörur, 

þjónustu og vörumerki. Virðistilboð stendur fyrir það virði (áþreifanlegt sem og óáþreifanlegt) 

sem fyrirtæki/vörumerki lofa að veita viðskiptavinum sínum og er því kunngert og miðlað af 

hálfu fyrirtækisins. Auk þess spilar inn í hvernig viðskiptavinurinn upplifir loforðið og væntir 

þess að fá virðið afhent (Kotler & Keller, 2016).  

Philip Kotler fjallar um þarfir (e. Needs), óskir (e. Wants) og kröfur (e. Demands) sem kjarna 

hugtök í markaðsfræði (e. Core Marketing Concepts) (Kotler & Keller, 2016). Þarfir eru 

mannfólki eðlislægar en samkvæmt þarfapíramída Abraham Maslow, sem hann setti fram í bók 

sinni síðan árið 1954 Motivation and Personality skiptast þarfirnar í fimm stig. Frumþarfirnar 

eru þær lífeðlislægu þarfir hvers og eins, líkt og vatn, súrefni og matur. Í næstu þrepum eru 

þarfir fyrir öryggi, ástúð og félagsskap, þörf fyrir virðingu, sjálfstæði og sjálfstraust ásamt þörf 

fyrir lífsfyllingu. Segir Maslow að mannfólkið reyni að uppfylla þessar þarfir í fyrrgreindri röð, 

ef þörfum í fyrstu þrepunum eru ekki uppfylltar, munu þau ekki finna fyrir þeim þörfum sem 

á eftir koma (Maslow, 1954). Þarfir manna eru því ekki búnar til með markaðssamskiptum 

fyrirtækja/vörumerkja en markaðssamskipti geta fullnægt þörfunum með mismunandi hætti. 

Hægt er að hafa áhrif á óskir og kröfur manna með markaðssamskiptum- og aðgerðum (Kotler 

& Keller, 2016). 
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Óskir neytenda um að þörfum þeirra sé fullnægt með ákveðnum hætti getur til að mynda mótast 

í gegnum samfélagið eða venjur þeirra. Kröfur neytenda varða ákveðna eiginleika sem varan 

eða þjónustan á að uppfylla umfram grunnþörfina. Þarfir skiptast niður í nokkrar víddir:  

grunn-, raun-, meðvitaðar-, ómeðvitaðar- og leyndar þarfir. Er það í höndum markaðsfólks að 

koma auga á og ná að uppfylla allar þær þarfir, óskir og kröfur sem markaðurinn hefur að 

geyma, betur en samkeppnisaðilinn (Kotler & Keller, 2016). 

Í flóknu samfélagi reiða fyrirtæki sig á nokkrar leiðir til samskipta við neytendur til að geta 

komið upplýsingum og skilaboðum um vörur sínar, starfsemi og ímynd áleiðis. Flest 

markaðssamskipti eiga sér stað í undirmeðvitundinni en á hverjum degi verða neytendur fyrir 

nokkur hundruðum auglýsinga og annarra skilaboða, leynast þau á öllum mögulegum stöðum 

í umhverfinu. Neytendur sía út og meðtaka þær upplýsingar sem höfða til þeirra og fer það 

yfirleitt eftir því hvaða þörf þeir hafa á þeim tíma en aðrir þættir hafa einnig áhrif svo sem 

andlegt eða líkamlegt ástand hverju sinni (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

2.3.1. Kynningarráðar 

Fyrirtæki geta notað nokkrar mismunandi leiðir til þess að eiga samskipti við neytendur sem 

kallaðir eru kynningarráðar. Kynningarráðarnir sem fjallað verður um hér eru sex talsins, 

persónuleg sölumennska, bein markaðssetning, almannatengsl, gagnvirk markaðssetning, 

söluhvatar og auglýsingar. Til þess að eiga sem bestu samskiptin við neytendur, auka 

markaðshlutdeild og ná árangri í rekstri, til lengri sem og skemmri tíma, þarf að útbúa rétta 

blöndu af þessum ráðum (e. Promotional Mix), en hver og einn þeirra gegnir mismunandi 

hlutverki (Belch & Belch, 2004). 

Persónuleg sölumennska á sér yfirleitt stað augliti til auglits, inni í verslunum eða 

þjónustustöðum þar sem viðskiptavinurinn getur spurt spurninga um vörur og eiginleika þeirra. 

Bein markaðssetning felur í sér að miðla upplýsingum um vörur, þjónustu eða virði sem er 

sérsniðið að hverjum og einum, með beinum hætti. Til dæmis með tölvupósti, markpósti, 

símasölu eða miðuðum auglýsingum á netinu. Þessar upplýsingar eiga að vera þess eðlis að 

þeim sem þær eru birtar hafi áhuga og hag af að meðtaka þær. 

Almannatengsl eru ýmsar aðgerðir sem stuðla að því að fanga athygli fjölmiðla til kynningar á 

fyrirtæki, ímynd, viðburðum, vörum eða þjónustu. Ávinningur jákvæðra ókostaðra umfjallanna 

fyrir vörumerki/fyrirtæki er að neytandinn getur talið þessar umfjallanir trúverðugri þar sem 

upplýsingarnar koma frá óháðum aðila. 
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Gagnvirk markaðssetning felur í sér þegar kynningarleiðir eru notaðar þar sem samskipti eiga 

sér stað, þ.e. þegar skilaboð og upplýsingar eru sendar á milli fyrirækja og neytenda í rauntíma 

og neytendur geta haft áhrif á efni og upplýsingar sem til verða. Sem dæmi um gagnvirka 

markaðssetningu er netverslun og samfélagsmiðlar, en Internetið er algengasta 

boðmiðlunarleiðin hér. 

Söluhvatar geta tekið á sig ýmis form en hafa þann tilgang að auka eftirspurn í styttri tíma, 

farið verður ítarlega yfir söluhvata í kafla 2.3.3. 

Auglýsingar eru skilaboð sem fyrirtæki sendir frá sér í sínu nafni og greiðir fyrir birtingu þess. 

Farið verður ítarlega yfir auglýsingar í kafla 2.3.2 og 2.3.3. 

Mikilvægt er að gæta að því að samræma skilaboðin við beitingu allra kynningarráðanna þar 

sem neytendur gera ekki greinarmun á skilaboðum sem koma í gegnum mismunandi leiðir. 

Þeir mynda sér skoðun á vörumerkinu og ímynd þess, byggða á öllum þeim skilaboðum og 

samskiptum sem þeir eiga við fyrirtækið. Slíkt er kallað samhæfð markaðssamskipti (e. 

Intergrated Marketing Communication) (Belch & Belch, 2004). 

2.3.2. Tilgangur auglýsinga 

Auglýsingar spila stórt hlutverk í flestum fyrirtækjum og í hagkerfinu í heild, auglýsingatekjur 

á Íslandi voru til að mynda 13.724 milljónir árið 2016 (Hagstofa Íslands, 2018). Auglýsingar 

eru partur af kynningarráðum fyrirtækja, þær má skilgreina sem öll þau skilaboð um vörur eða 

þjónustu sem fyrirtækið býður upp á og borgar fyrir birtingar á miðlum í annarra eigu (Belch 

& Belch, 2004).  

Með auglýsingum er hægt að sannfæra neytendur um ágæti vöru eða þjónustu, upplýsa um 

vöruframboð eða nýjungar og kalla fram viðbrögð hjá markhópum fyrirtækisins. Viðbrögð sem 

kallað er eftir geta verið huglæg eða aðgerðamiðuð. Með huglægum viðbrögðum er átt við að 

búa til ímynd, skoðanir eða tilfinningaleg tengsl í huga neytanda um vöru eða vörumerki. 

Aðgerðamiðuð viðbrögð sem kallað er eftir hafa áhrif á hegðun neytandans með því að hvetja 

hann til einhverra aðgerða, t.d. að kaupa vöruna núna eða kaupa meira af vörunni (Belch & 

Belch, 2004).  

Þegar fyrirtæki ákveður að fara af stað með auglýsingaherferðir þarf að huga að fjórum 

mikilvægum þáttum í undirbúnings- og ákvörðunarferli herferðanna. Ákvarða þarf markmið 

eða tilgang auglýsinganna en markmiðin ættu að taka mið af markhópum, staðfærslu 

fyrirtækisins/vörumerkisins og öðrum markaðsráðum fyrirtækisins. Þá þarf að ákveða 
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ráðstöfunarfé til herferðarinnar, þróa auglýsingastefnu og að lokum hvernig skuli meta og mæla 

árangur. Ef engar frammistöðumælingar eru gerðar á herferðunum þá hefur fyrirtækið ekkert 

haldbært í hendi sér til þess að meta hvaða þáttur herferðarinnar færði þeim árangur, hvað þurfi 

að gera betur næst og hver áherslan eigi að vera til þess að nýta auglýsingaféð sem best (Kotler, 

Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

2.3.3. Tegundir auglýsinga 

Auglýsingum má skipta niður í flokka, t.a.m. eftir því hvaða viðbrögð það eru sem fyrirtæki 

vilja kalla eftir, tilgangi auglýsinganna og markaðslegum markmiðum fyrirtækisins. Flokkarnir 

eru áminningar-, upplýsandi- og sannfærandi auglýsingar ásamt kynningarráðanum söluhvata 

(Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013).  

Áminningar auglýsingar, líkt og nafnið gefur til kynna, hefur þann tilgang að minna neytendur 

á fyrirtækið og vörur þess, að halda vörumerkinu ofarlega í huga þeirra (e. Top of Mind) sem 

og vörunum. Minna á hvar neytendur geti nálgast þær, einnig á tímum sem vörurnar eru ekki 

nauðsynlegar (e. High Season). Áminningar auglýsingar eru einkum mikilvægar fyrir vörur 

sem hafa lengi verið á markaði (e. Mature) en auk þess að minna á þær, þá er einnig reynt að 

fullvissa neytendur að þeir hafi valið rétt hafi þeir nú þegar keypt vöruna (Kotler, Armstrong, 

Harris, & Piercy, 2013).  

Sannfærandi auglýsingum er þá ætlað að byggja upp vörumerkjaval (e. Brand Preference), fá 

neytendur til þess að skipta um vörumerki, breyta eða hafa áhrif á hvað neytendum finnst um 

eiginleika vörunnar og sannfæra neytendur um að kaupa vöruna. Sannfærandi auglýsingar 

verða mikilvægari eftir því sem samkeppni eykst, þar sem reynt er að búa til eftirspurn eftir 

vöru vörumerkisins, frekar en annarra sambærilegra vörumerkja (Kotler, Armstrong, Harris, & 

Piercy, 2013). 

Upplýsandi auglýsingar þjóna svo til dæmis þeim tilgangi að segja frá nýjum vörum, lýsa og 

útskýra þjónustu eða vöru sem boðið er upp á, upplýsa um verðbreytingar og byggja upp ímynd 

vörumerkisins. Þessari tegund auglýsinga hentar vel þegar verið er að kynna nýja vöru með því 

markmiði að búa til grunneftirspurn (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013). 

Söluhvatar eru skammtímaaðgerðir sem miða að því að hvetja til kaupa á vöru strax. Þeir eru 

yfirleitt í formi afslátta, tilboða, kaupauka, afsláttarmiða eða samkeppna en eiga það 

sameiginlegt að vara í skemmri tíma svo að frammistaða og árangur söluhvata eru 

fyrirtækjunum greinileg strax. Munurinn á sannfærandi auglýsingu þar sem skilaboðin eru 
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keyptu vöruna okkar þá eru skilaboð söluhvata keyptu vöruna strax. Söluhvatar þurfa að vera 

vel skipulagðir og bjóða markhópnum raunverulegt virði (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 

2013). 

2.4. Fyrri rannsóknir á viðfangsefni 

Hér verður farið yfir fyrri rannsóknir á viðfangsefninu. Fyrst verður farið yfir tvær rannsóknir 

frá þeim Peter Field og Les Binet, en þeir hafa gefið út þrjár rannsóknarskýrslur varðandi áhrif 

auglýsinga með tilliti til langtíma- og skammtímaáhrifa. Farið verður yfir tvær nýjustu 

skýrslurnar. Þar á eftir verður farið yfir rannsóknir sem snúa að tengslum milli markaðsráða og 

virði vörumerkja. Þar af eru tvær erlendar og ein íslensk rannsókn. 

2.4.1. Peter Field og Les Binet: The Long and the Short of It 

Peter Field og Les Binet hafa rannsakað áhrifamátt auglýsinga um árabil með gögnum sem 

safnað er saman hjá IPA Databank og árið 2007 gáfu þeir út sína fyrstu sameiginlegu skýrslu, 

Marketing in the Era of Accountability. Í bókinni voru hraktar þónokkrar af mýtum (e. Myths) 

sem sagt er að drífi árangur. Í The Long and the Short of It sem kom út árið 2013 halda þeir 

Fields og Binet áfram með rannsókn sína en með nýjum og ítarlegri gögnum. Þar setja þeir 

fram með áreiðanlegum hætti hvernig fyrirtæki geti náð sem mestum árangri og áhrifum með 

auglýsingum, með stefnu til skemmri og lengri tíma. 

Gögnin sem notuð eru í skýrslunni var safnað á árunum 1980 til 2010 með tilviksrannsókn (e. 

Case Study) á 996 auglýsingaherferðum frá yfir 700 vörumerkjum í 80 vöruflokkum, sem öll 

eiga það sameiginlegt að hafa tekið þátt í samkeppninni IPA Effectiveness Award. Gögnin 

innihalda tilgang og markmið vörumerkjanna sem og herferðanna, kringumstæður hverju sinni 

og niðurstöður herferðanna. Herferðir sem skiluðu miklum árangri eru bornar saman við þær 

sem sýndu ekki fram á árangur og með þeim hætti leiddu þeir í ljós einkenni árangursríkra 

herferða og hvernig kringumstæður vörumerkja og herferðanna höfðu áhrif á niðurstöður 

(Binet & Field, 2013). 

Helstu niðurstöður 

Samkvæmt Binet og Field er mikilvægt að huga að langtímaaðgerðum sem og skammtíma, en 

gullni meðalvegurinn sé hlutfallið 60 á móti 40, þ. e. 60% auglýsingafés sé ráðstafað í 

langtímaaðgerðir og 40% í skammtíma. Miðlar voru flokkaðir í tvo hópa eftir því hve mikil 

dekkun náðist á markaðnum í heild sinni, þeir sem mestu dekkunina hafa eru þeir sem nota á í 
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langtímaaðgerðir. Hlutfallið 60 á móti 40 var fundið með því að skoða birtingafé sem lagt var 

til hvors miðlahópsins fyrir sig. 

Í niðurstöðum leggja þeir áherslu á að fyrirtæki sem einblíni á skammtímaherferðir sem ætlað 

er að hafa áhrif á viðbrögð neytenda þegar í stað nái ekki jafn miklum langtímaárangri, þ.e. 

langtímavexti og aukinni markaðshlutdeild. Áhrifin og árangurinn mun aldrei verða jafn mikill 

og með notkun langtímaaðgerða í senn. Þó á öllum langtímaaðgerðum að fylgja 

skammtímaaðgerð til þess að umbreyta vaxandi eftirspurn vörumerkisins í sölu strax, styðja 

við og halda í núverandi viðskiptavini. Bentu þeir á að skammtímasöluaukning eigi ekki að 

vera aðalmarkmiðið. Kom þá í ljós, sérstaklega með tilkomu Internet markaðssetningu, að 

fyrirtæki eru að beita skammtímaaðgerðum í auknum mæli því árangur þeirra og áhrif koma 

strax í ljós, ásamt því hve auðvelt er að fylgjast með virkni auglýsinganna á netinu. Hér á eftir 

verður farið nánar yfir einstaka þætti rannsóknarinnar The Long and the Short of It.  

Jafnvægi langtíma- og skammtímaaðgerða 

Hlutfallið 60 á móti 40 myndast þar sem tindur áhrifa og 

árangurs langtíma- og skammtímaherferða skarast í 

niðurstöðum rannsóknarinnar og hefur hlutfallið ekki breyst í 

meira en áratug. Nota þarf mismunandi miðla til þess að ná 

sem bestum árangri í langtímaherferðum til móts við 

skammtímaherferðir. Langtímaherferðir snúa að því að 

byggja upp ímynd og auka vörumerkjavitund. 

Vörumerkjaauglýsingar eiga að birtast á þeim miðlum sem ná 

mestu dekkuninni (e. Mass Media) á markaðnum (e. Long-

Term Prospects).  

Af þeim miðlum sem eru með mestu dekkunina á markaðnum trónir sjónvarp á toppnum ásamt 

útimiðlum. Sjónvarp er einna áhrifaríkasti miðillinn fyrir langtímaherferðir en nú á tímum 

þegar Internetið virðist vera allsráðandi styrkir það einmitt við sjónvarpsauglýsingar. 

Samkvæmt Binet og Field hafa rannsóknir gefið til kynna að fólk sé samtímis á netinu og að 

horfa á sjónvarpið. Sjónvarp er í raun enn sterkara í dag en fyrir komu netsins. Notkun 

sjónvarps og nets samhliða hefur meiri áhrif heldur en hvor miðillinn um sig einn og sér. 

Langtímaáhrifin koma hins vegar ekki ljós fyrr en eftir sex til tólf mánuði eða jafnvel allt að 

þremur árum, því fyrstu sex mánuðirnir helgast yfirleitt af skammtímaaðgerðum sem beitt er 

samhliða. Erfitt getur reynst að mæla langtímaáhrif en helsti mælikvarði langtímaáhrifa er 

Myndrit 3 - Langtíma- og skammtímamiðun 
(Binet & Field, 2013) 



 

 27 

stækkandi markaðshlutdeild, grunnsala hækkar ásamt verðteygni. Með verðteygni er átt við að 

vörumerkið er ekki viðkvæmt fyrir verðhækkunum og getur fylgt verðlagi eða hækkað vörur 

sínar án þess að verða fyrir skakkaföllum í sölu.  

Skammtímaherferðir snúa að því að auka sölu til skemmri tíma í senn og þær eiga að beinast 

að þeim sem nú þegar eru viðskiptavinir (e. Customer Base), eru í kauphugleiðingum (e. 

Immediate Prospects) eða hafa heyrt um vörumerkið áður. Þeir miðlar sem nota á eru flokkaðir 

sem aðgerðamiðaðir miðlar og hafa þann eiginleika að auðvelt er að miða að þröngum hópum. 

Þar er fremst í flokki leit á Internetinu en netmiðlar yfirhöfuð eru ákjósanlegir líkt og 

samfélagsmiðlar eða bein markaðssetning, enda hægt að ná til markhópsins á ódýrari hátt en 

áður. Árangur skammtímaaðgerða kemur yfirleitt í ljós strax með aukinni sölu og tekjum, því 

geta fyrirtæki leiðst útí short-termism eins og þeir Binet og Field orða það, með því er átt við 

þegar fyrirtæki ofnota aðgerðamiðaðar auglýsingar. Short-termism er óskilvirkni að þeirra mati 

og leiðir til rýrnunar á vörumerkjavirði sem getur orðið til falls vörumerkisins til lengri tíma. 

Skilaboð skammtímaherferða hverfa fljótt úr minni neytenda og eru áhrifin af þeim horfin á 

svipað löngum tíma og þau koma í ljós samkvæmt Binet og Field. Þegar skammtímaaðgerðir 

innihalda tilboð, afslætti eða annað sem hefur með lækkun á verði vörunnar að gera getur það 

haft áhrif á verðlagningu til lengri tíma litið. Neytendur verða mun viðkvæmari fyrir 

verðbreytingum og geta leiðst útí að hugsa eingöngu um vöruverð en ekki virðið sem 

vörumerkið færir þeim, því verða huglægar tengingar af skornum skammti. Tilboð og afslætti 

ætti því að forðast eftir fremsta megni, eingöngu að notfæra sér slík verkfæri til söluaukningar 

til hátíðarbrigða. 

Skammtímaskilaboð höfða til rökhugsunar neytenda (e. Rational Messaging) og eru því tilvalin 

fyrir neytendur sem eru í kauphugleiðingum á slíkum vörum, sérstaklega þeim sem eru 

hliðhollir vörumerkinu eða þeim sem þekkja það (markhópur). Með þeim hætti er verið að nýta 

vörumerkjaeign  til þess að fá inn tekjur 

strax. Þeir sem ekki þekkja vörumerkið 

eða vantar ekki slíkar vörur munu að 

öllum líkindum ekki veita skilaboðunum 

athygli. Það eru þó takmörk fyrir því 

hversu mikið núverandi viðskiptavinir 

kaupa af fyrirtækinu, hversu oft eða 

hversu mikið er hægt að auka magnið (e. 

Penetration).  Myndrit 4 - Áhrif skammtíma- og langtímaskilaboða á sölu (Binet & 
Field, 2013) 
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Líkt og sést á myndriti 4 hafa þær auglýsingar sem höfða til rökhugsunar neytenda (e. Rational 

Messaging) með skilaboðum um að kaupa núna, eingöngu skammvinna söluaukningu sem 

lýsir sér líkt og hjartalínurit. Það nær toppi meðan á skammtímaherferðinni stendur en fellur 

svo niður aftur því vörumerkið nær ekki að tengjast neytandanum á neinn hátt með þessum 

skilaboðum, það er ekki verið að byggja upp langtímasamband. Til lengri tíma litið sést hvernig 

skilaboð sem höfða til tilfinninga neytenda (e. Emotional Priming) byggir upp huglægar 

tengingar og langtímasamband við núverandi sem og framtíðarviðskiptavini, sem skilar sér í 

stöðugri aukningu í sölu. 

Langtímaherferðir einkennast líkt og áður segir af vörumerkjauppbyggingu þar sem áherslan 

er að stækka viðskiptavinahópinn til lengri tíma litið. Til þess að ná því markmiði þarf að koma 

vörumerki sínu, virðistilboði og ímynd til allra á markaðnum. Mikið og stöðugt áreiti þarf til, 

vegna þess að vörumerkjauppbygging tekur tíma og verið er að kynna vörumerkið fyrir nýjum 

hópum.  

Þó svo að neytandi sé ekki í markhópi fyrirtækisins eða í kauphugleiðingum á vöruflokknum í 

dag, eru mun meiri líkur á því að vörumerkið verði í vörumerkjavali viðkomandi hafi hann 

heyrt um það eða muni eftir auglýsingunni þegar hann upplifir þörf fyrir vörunni. Skilaboðin 

verða að vera þess eðlis að neytendur taki eftir þeim og leiddi rannsókn þeirra Binet og Field í 

ljós að herferðir sem ná að tengjast fólki á tilfinningalegum nótum (e. Emotional Priming), þ.e. 

að neytendur geti samsvarað sig með, búið til huglægar tengingar, talað um eða deilt með 

vinum og vandamönnum, virka best til lengri tíma litið, þar sem neytendur muna frekar eftir 

því sem hefur snert þá persónulega (Binet & Field, The Long and the Short of It, 2013). 

2.4.2. Peter Field og Les Binet: Media in Focus 

Media in Focus – Marketing Effectiveness in the Digital Era (2017) er framhald af rannsókn 

þeirra Binet og Field og er fyrsta bindið í bókaseríu þeirra Marketing Effectiveness in the 

Myndrit 5 - Áhrif birtinga eftir markhópum (Binet & Field, 2013) 
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Digital Age. Media in Focus inniheldur nú gögn til ársins 2016 og er lögð áhersla á að skoða 

gögnin út frá breyttu landslagi markaðsmála, þ.e. að Internet markaðssamskipti hafi breytt því 

sem áður gilti. Settar eru fram rannsóknarspurningarnar: Virkar fjöldamarkaðssetning ennþá? 

Er þröng miðun á markhóp áhrifaríkasta leiðin til árangurs? Eru ókeypis miðlar í eigu 

fyrirtækja að gera út um kostaða hefðbundna miðla? 

Helstu niðurstöður 

Fyrri niðurstöður úr rannsókninni The Long and the Short of it hvað varðar 

fjöldamarkaðssetningu halda enn, þ.e. að mikil dekkun á markaðnum er nauðsynleg til þess að 

auka markaðshlutdeild, jafnvel mikilvægari en áður og er auk þess undirstöðudrifþáttur 

framtíðarvaxtar. Herferðir sem miða eingöngu að núverandi viðskiptavinum ná ekki væntum 

árangri nema um söluhvata er að ræða. Ofnotkun slíkra dregur úr virði vörumerkja, sem til 

lengri tíma getur þýtt fall vörumerkjanna. Áhrifamestu herferðirnar tala við markaðinn í heild 

sinni, viðskiptavini sem og aðra. Með því er hægt að stækka viðskiptavinahóp sinn en í leiðinni 

auka vörumerkjatryggð. Þeir sem ná að stilla af stefnur sínar til lengri og skemmri tíma, með 

60 á móti 40 skiptingu birtingafés, eru þeir sem ná mestum árangri og byggja upp langtímavöxt. 

Styrktu þeir Field og Binet kenningu sína um hlutfallið 60 á móti 40 skiptingu birtingafés. Það 

gerðu þeir með því að skoða að auki skilaboð auglýsinganna á hverjum miðli fyrir sig ásamt 

hlutdeild mismunandi miðla líkt og var gert í The Long and the Short of It. 

Hornsteinn langtímaherferða, þ.e. vörumerkjauppbyggjandi auglýsingar sem mestu áhrif hafa 

eru myndbönd, bæði í sjónvarpi (e. Offline) og á netinu (e. Online), sjónvarp ku þó vera 

áhrifamesti miðillinn til slíkra auglýsinga. Skilin á milli sjónvarps og nets eru þó sífellt að verða 

óskýrari þar sem flestir horfa á sjónvarp í gegnum netið, sjónvörpin orðin nettengd og 

„myndbandaleigur“,svo sem Netflix, VoD, iTunes, orðnar stafrænar. Netið styrkir því 

sjónvarpið svo um munar, mestu áhrifin nást með því að birta auglýsinguna í bæði línulegri 

dagskrá sem og á netinu. Netmiðla má því vel nota til ímyndaruppbyggingar, það eru skilaboðin 

og hvernig efnið (e. Online Content) er framreitt sem skiptir mestu máli í því samhengi. Öll 

skilaboð hvort sem þau eru á netinu eða ekki þarf að samræma og henta hverjum miðli fyrir 

sig. Styður það við miðla í eigu fyrirtækjanna (e. Owned Media) á netinu sem og þeim sem eru 

áunnir (e. Earned Media). Telja þeir Field og Binet að kostaða miðla (e. Paid Media) á netinu 

verði að nota samhliða til þess að ná árangri og umtali, þar sem mikil dekkun (e. Reach) gildir 

einnig á netinu, samblanda af öllum miðlum (Owned, Earned, Paid) sé því lykilatriði. 
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Kostaðar leitarvélaniðurstöður og tölvupóstmarkaðssetning eru þeir miðlar sem veita mestan 

árangur í skammtímaherferðum. Rauntíma auglýsingar á netinu sem miða að þröngum 

skilgreindum markhópi með hjálp gríðargagna (e. Big Data), núverandi eða nýrra 

viðskiptavina, virka mjög vel til skemmri tíma og auka skammtíma sölu. Þessi aðferð er þó 

varasöm þar sem stöðugt áreiti tímanlegra skilaboða til neytenda í kauphugleiðingum getur 

með tímanum virkað sem neikvætt og hefur slæmar afleiðingar á ímynd og virði 

vörumerkjanna. Einnig hefur ofnotkun slíkra herferða áhrif á verðteygni vörumerkjanna þar 

sem engin ímyndaruppbygging á sér stað heldur hefur athyglinni eingöngu verið haldið að 

skilaboðum um að kaupa vöruna núna.  

Telja þeir Binet og Field marga hafa gleymt markmiði markaðssamskipta, að ná að miðla 

vörumerki sínu, vörum og virði til neytenda með þeim hætti að ekki gerist þörf á að veita 

afslætti. Komust þeir þá að því að fyrirtækin/vörumerkin sem þeir rannsökuðu væru að skila 

minni árangri en áður, bæði hvað varðar söluaukningu og markaðshlutdeild. Telja þeir  ástæður 

sem liggja þar að baki séu í fyrsta lagi skammtímahugsunin (e. Short-termism), meiri áhersla á 

arðbærar auglýsingar (e. Return on Market Investment), sem er mælikvarði á skilvirkni en ekki 

á vöxt eða hagnað. Telja þeir vöxt og hagnað raunverulega mælikvarða árangurs. Þessir þættir 

hafa leitt stjórnendur til þess að velja rangar miðlablöndur (e. Media Mix), vanhugsa útdeilingu 

á markaðsfé sínu, draga úr frumlegum herferðum og leggja meiri áherslu á aðgerðamiðuð 

skilaboð á kostnað vörumerkjauppbyggjandi skilaboða. Það leiðir til hægari vaxtar og minni 

hagnaðar (Binet & Field, 2017). 

2.4.3. Rannsóknir á tengslum markaðsráða og virði vörumerkja 

Hér verður farið yfir aðferðir, tilgang og niðurstöður tveggja erlendra rannsókna ásamt einni 

íslenskri rannsókn sem áttu það sameiginlegt að rannsaka tengsl mismunandi markaðsráða og 

virði vörumerkja. 

2.4.4. Rannsókn: An examination of selected marketing mix elements and 

brand equity  

Í rannsókn Yoo, Donthu og Lee (2000), An examination of selected marketing mix elements 

and brand equity, er sambandi markaðsráða (verði, kynningarstarfs, verðtilboða og dreifileiða) 

og uppbyggingu vörumerkjavirðis kannað. Rannsóknaraðilar tengja þar saman víddir 

vörumerkjavirðis, en þær eru hugrenningatengsl neytenda við vörumerki og vörumerkjatryggð, 

ásamt vitund og tengingum við vörumerkið. Þátttakendur rannsóknarinnar voru nemar í 
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ríkisháskóla en vöruflokkar sem teknir voru fyrir voru valdir vegna fjölbreytileika þeirra hvað 

vöruverð, tíðni kaupa og neyslu er að gera. Vöruflokkarnir voru: íþróttaskór, myndavélar og 

sjónvörp. Vörumerki voru svo valin vegna mikilla líkinda á að þátttakendur höfðu reynslu af 

þeim eða vissu af þeim og gátu þar af leiðandi gefið áreiðanlegri svör. Megindlegum 

rannsóknaraðferðum var beitt í formi spurningakönnunar sem alls fékk 569 svör, sem greind 

voru með tölfræðilegum aðferðum, tilgátum svarað og niðurstaða fengin. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar, þegar litið er til vörumerkjastjórnunar á uppbyggingu 

virðis til lengri tíma litið, er að of tíð notkun á verðtilboðum hefur mjög neikvæð og skaðleg 

áhrif á vörumerkjavirði. Sölutekjur aukast vissulega til skemmri tíma en leiðir til þess að 

neytendur hugsa fyrst og fremst um tilboð og búa ekki til tengingar við eiginleika 

vörumerkisins eða hugrenningatengsl sem skapar ímynd þess og býr til virðið. Fjárfesta ætti 

þess í stað meiri mæli í auglýsingum þar sem mikil birting auglýsinga leiðir til meiri vitundar 

um vörumerkið. Vitund sýndi jákvæð tengsl við gæði og ímynd vörumerkja sem á beinan þátt 

í að byggja upp vörumerkjavirði. Hærra verð á vöru eða stöðug verðlagning sýndi einnig 

jákvæð tengsl við víddir og virði. Neytendur tengja frekar lágt verð eða miklar verðlækkanir 

við gæðaminni vöru með lakari ímynd. Þar af leiðandi telja rannsakendur að ef svigrúm skapast 

vegna skilvirkni í framleiðslu til verðlækkana ætti frekar að nýta fjármagnið í aðrar aðgerðir 

sem ýta undir viðbætt virði vörunnar, svo sem með betri eftirfylgni í þjónustu við viðskiptavini. 

Ímynd verslana, þar sem vörumerkið er selt, á að hafa jákvæða ímynd og samræmast 

vörumerkinu, ásamt því að dreifa vörunni eins vítt og breitt og eðli vöru leyfi. Þessir þættir 

hafa jákvæð og uppbyggjandi áhrif á vörumerkjavirði (Yoo, Donthu, & Lee, 2000). 

2.4.5. Rannsókn: The Effects of Marketing Mix Elements on Brand Equity 

Í rannsókninni The Effects of Marketing Mix Elements on Brand Equity (2005) kannaði Edo 

Rajh, doktor við hagfræði- og viðskiptafræðideild Háskólans í Zagreb, tengsl markaðsráða við 

víddir Keller (1993), ímynd og vitund, og tengsl þeirra við vörumerkjavirði. Auk þess voru 

tengslin milli ímynd verslana og virði könnuð. Markaðsráðar sem rannsakaðir voru eru 

verðlagning, útlit verslana, verðtilboð og magn markaðsaðgerða, en það inniber dreifileiðir, 

auglýsingar og kostanir. Þátttakendur rannsóknarinnar voru nemar í Zagreb en vöruflokkar og 

vörutegundir sem teknir voru fyrir fengust með tíu forviðtölum við nema. Vöruflokkar voru: 

óáfengir drykkir, súkkulaði og raftæki sem hafa að bera skemmtanagildi fyrir notandann. Alls 

fékk megindlega spurningakönnunin 424 svör sem greind voru með tölfræðilegum aðferðum, 

tilgátum svarað og niðurstaða fengin. 
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Helstu niðurstöður voru þær að stefnumiðuð stjórnun vörumerkja sé mjög mikilvæg við 

uppbyggingu vörumerkjavirðis. Við útdeilingu fjármagns til einstaka markaðsráða þurfi að 

hafa í huga ávinning markaðsráðans á uppbyggingu vörumerkjavirðisins. Aukin sala á ekki að 

vera aðalmarkmiðið heldur að nýta alla markaðsráða. Þau fyrirtæki sem einbeiti sér 

mestmegnis að aukinni sölu geta leiðst út í ofnotkun á verðtilboðum, sem eykur mögulega sölu 

til skemmri tíma en rýrir virði vörumerkisins til lengri tíma. Verðtilboð sýndu fram á mjög 

neikvæð tengsl við ímynd vörumerkja og því vörumerkjavirði þar sem mikil jákvæð tengsl 

mátti greina milli ímyndar og virðis. Stjórnendur fyrirtækja, í vinnu sinni við að auka og 

viðhalda virði vörumerkja sinna, eiga að leggja áherslu á að auka vitund neytenda um 

vörumerkið og byggja upp eða viðhalda jákvæðri ímynd, víddirnar tvær hafa bein tengsl við 

virði. Einnig bentu niðurstöður til þess að hærra vöruverð hafi jákvæð tengsl við 

vörumerkjaímynd en því meira sem virði vörumerkja er, því hærra er hægt að verðleggja 

vöruna. Með mikilli, réttri og jákvæðri notkun á samsetta markaðsráðanum magni 

markaðsaðgerða, en það voru dreifileiðir, auglýsingar og kostanir, geta stjórnendur aukið 

vitund, byggt upp sterka og jákvæða ímynd og haft svoleiðis bein áhrif á virði. Ímynd verslana 

hafði þá mestu áhrifin á ímynd vörumerkja sem seld eru þar og því skiptir val á dreifileiðum 

miklu máli, að ímynd verslana sé jákvæð og passi við ímynd vörumerkisins (Rajh, 2005). 

2.4.6. Rannsókn: Tengsl markaðsráða, vörumerkjavirðisvídda og 

vörumerkja virðis þjónustufyrirtækja 

Í íslensku rannsókninni Tengsl markaðsráða, vörumerkjavirðisvídda og vörumerkja virðis 

þjónustufyrirtækja (2012) rannsakaði Katrín Þórhildur Jóhannesdóttir hver tengsl mismunandi 

markaðsráða þjónustufyrirtækja voru við víddir vörumerkjavirðis Keller (1993), ímynd og 

vitund, og tengsl víddanna við vörumerkjavirðið. Markmiðið var að afla upplýsinga um 

skynjun Íslendinga á markaðsráðum þjónustufyrirtækja í tengslum við virði vörumerkja þeirra 

með megindlegum aðferðum í formi spurningalista. Markaðsráðarnir sem kannaðir voru eru 

kynningarstarf, verðtilboð, verð, þjónustuferli, umhverfi og starfsfólk. Notast var að mestu leyti 

við spurningalista úr rannsókn Rajh og Dosen (2010) þó spurningar voru aðlagaðar að 

þjónustufyrirtækjum og íslensku samfélagi. Þátttakendur rannsóknarinnar voru nemar Háskóla 

Íslands, ásamt þeim almenningi sem svöruðu í gegnum netvanginn Facebook. Rannsókninni 

bárust 374 svör sem niðurstöður eru byggðar á. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að sterkustu jákvæðu tengslin séu á milli 

markaðsráðanna, starfsfólks og umhverfis, við víddirnar tvær, ímynd og vitund. Verð, 
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kynningarstarf og verðtilboð höfðu þá neikvæð tengsl við ímynd vörumerkja 

þjónustufyrirtækja, engin tengsl komu í ljós á milli vitundar og kynningarstarfs/verðtilboða. Í 

þessari rannsókn var kynningarstarf og verðtilboð talinn sem einn þáttur. Veik tengsl voru milli 

vitundar og virðis vörumerkja þjónustufyrirtækja en sterk fylgni, eða helmingi meiri, var milli 

ímyndar og virðis (Katrín Þórhildur Jóhannesdóttir, 2012). 

2.4.7. Niðurstöður bornar saman 

Finna má mikil líkindi í niðurstöðum þessara þriggja rannsókna. Mikil jákvæð tengsl voru milli 

ímyndar og virðis í öllum tilfellum. Umhverfi og ímynd verslana/sölustaða höfðu einnig mikil 

áhrif á ímynd vörumerkisins. Verðtilboð hins vegar sýndu í öllum tilvikum mjög neikvæð áhrif 

á ímynd vörumerkja og þar með virði. Auk þess að of tíð notkun tilboða veldur því að neytendur 

tengjast ekki vörumerkjunum eða eiginleikum varanna, heldur hugsi fyrst og fremst um 

tilboðin. Því má álykta að of tíð verðtilboð hafi neikvæð áhrif á virði vörumerkja. 
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, hvaða aðferðum var beitt til 

gagnaöflunar, framkvæmdina og að síðustu aðferðum við úrvinnslu gagnanna. Gerð verður 

grein fyrir réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar sem og annmörkum hennar. 

3.1. Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 

Rannsóknin flokkast sem blönduð (e. Mixed Methods) með beitingu megindlegra (e. 

Quantitative Research Methods) og eigindlegra (e. Qualitative Research Methods) 

rannsóknaraðferða. Markmið eigindlegra rannsókna er að auka skilning á viðfangsefninu og 

eiga rannsakendur kost á að leggja meiri skilning í hvað býr að baki svara sem fást. Rannsóknir 

með eigindlegum aðferðum byggja með þeim hætti á upplifun viðmælenda, reynslu þeirra og 

þekkingu. Megindlegar rannsóknir hins vegar byggjast á tölulegum gögnum sem eru mælanleg 

þar sem hvers konar tölfræði er notuð við úrvinnslu þeirra. Kostur megindlegra 

rannsóknaraðferða er að hægt er að yfirfæra eða álykta um niðurstöður á þýði (Esterberg, 2002; 

Wisker, 2001). 

Uppbygging rannsóknarvinnu 

1. Heimildaöflun og heimildavinna (eldri rannsóknir og skýrslur) 

2. Megindleg rannsókn (spurningakönnun) 

3. Eigindleg rannsókn (hálfstöðluð viðtöl) 

4. Greining gagna 

5. Niðurstöður settar fram 

3.2. Eigindleg rannsókn  

3.2.1. Viðmælendur 

Viðmælendur voru sex talsins og var þýðið skilgreint sem starfandi sérfræðingar í 

markaðsmálum, úrtakið skilgreinist sem markmiðsúrtak (e. Purposive Sample). Í 

markmiðsúrtaki eru þátttakendur valdir með hliðsjón af markmiðum rannsóknarinnar og þarf 

þátttakandi að búa yfir viðeigandi reynslu og/eða þekkingu á málefninu (Katrín Blöndal & 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Við val á þátttakendum var reynt að fá sem fjölbreyttasta úrtakið 

sem endurspeglar marga vöruflokka og breiða sérfræðiþekkingu á sviði markaðsmála. Viðtöl 

voru tekin við þrjá markaðsstjóra stórra íslenskra fyrirtækja sem allir starfa á neytendamarkaði 

en með ólíkar vörur í eðli sínu og þrjá sérfræðinga á sviði auglýsingabirtinga, 

vörumerkjastjórnunar og stafrænna markaðsmála.  
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3.2.2. Mælitæki 

Eigindleg rannsóknaraðferð var í formi hálfstaðlaðra viðtala (e. Semi-Structured) þar sem 

rannsakandi var með fyrirframskilgreindan spurningalista og stuðningsspurningar ef með 

þyrfti, hann má finna í heild sinni í viðauka 1. Með þessari aðferð er rannsakandi aðeins að 

stýra viðtalinu áfram innan ákveðins viðtalsramma. Viðmælandi er hvattur til að tjá sig 

opinskátt um málefnið og miðla þekkingu, reynslu og upplifun sinni. Þessi aðferð getur veitt 

dýpri skilning á viðfangsefninu sem og fangað fleiri sjónarhorn (Rúnar Helgi Andrason & 

Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

3.2.3. Framkvæmd og úrvinnsla 

Rannsakandi setti sig í samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst og fundinn var hentugur 

tími til viðtalsins. Viðtölin voru framkvæmd á tímabilinu 1. október 2018 til og með 10. október 

2018 og voru tekin á vinnustöðum viðmælenda. Áður en viðtal átti sér stað var viðmælendum 

gert rannsóknarefnið kunngjört og rannsakandi svaraði þeim spurningum sem upp komu við 

kynninguna. Þá var undirrituð samþykkisyfirlýsing, hana má finna í viðauka 3. Viðtölin voru 

tekin upp á stafrænni upptöku og þau síðan rituð upp orð fyrir orð. 

Tilgangur viðtalanna var að fá mat á og jafnframt heildarmynd af íslenskum markaði frá 

sjónarhorni starfandi sérfræðinga á viðfangsefninu. Gögnin voru síðar þemagreind (e. Theme 

Coding), öxulkóðuð (e. Axle Coding) og borin saman við niðurstöður úr megindlegri rannsókn, 

niðurstöður fyrri rannsókna og í umræðu við fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. 

Viðmælendur voru Sigurður Svansson, einn eiganda og yfirmaður stafrænna lausna hjá Sahara 

stafrænni markaðsstofu, Hugi Sævarsson, framkvæmdastjóri Birtingahússins, Ásmundur 

Þórðarson, vörumerkjasérfræðingur hjá markaðsstofunni PIPAR/TBWA ásamt þremur 

markaðsstjórum jafnmargra stórra íslenskra fyrirtækja á neytendamarkaði. Í ljósi eðlis 

upplýsinga sem leitast var eftir verða markaðsstjórar og fyrirtækin nafnlaus. Vísað verður til 

þeirra í framsetningu gagnanna sem viðmælandi 1, 2, og 3. 

3.3. Megindleg rannsókn 

3.3.1. Þátttakendur 

Megindleg gagnaöflun rannsóknarinnar var í formi spurningakönnunar. Þýði rannsóknarinnar 

voru allir Íslendingar. Spurningakönnunin var birt í gegnum Facebook aðgang rannsakanda, 

pósturinn var stilltur á opið öllum, en þá getur hver sem er á Facebook séð póstinn og þar með 

tekið þátt í könnuninni. Biðlað var sérstaklega til Facebook notenda að deila könnuninni á sinni 
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tímalínu. Úrtakið takmarkaðist því við notendur Facebook og skilgreinist því sem 

hentugleikaúrtak (e. Convenience Sampling) með snjóboltaáhrifum (e. Snowball Effects), þ.e. 

það úrtak sem rannsakandi getur með auðveldum og hentugum hætti nálgast fjölmennan hóp 

fólks. Með snjóboltaáhrifum er átt við þegar þátttakandi hefur lokið þátttöku er hann beðinn 

um að afla fleiri þátttakenda (Katrín Blöndal & Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

3.3.2. Mælitæki 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir í könnuninni voru byggðar á niðurstöðum rannsókna sem 

fyrirfinnast í kafla 2.4. Spurningunum var ætlað að styðja við eða hrekja niðurstöður þeirra. 

Spurningarnar voru allar með fyrirfram skilgreindum svarmöguleikum, annars vegar með 

valkostum um stöðluð svör, þar sem velja þarf um það sem á best við þátttakanda og hins vegar 

með fimm arma Likert-kvarða. Spurningalistann í heild sinni má finna í viðauka 2. 

• Spurningum 1 til 4 er ætlað að gefa vísbendingar um áhrifamátt mismunandi miðla en 

í niðurstöðum rannsóknar Field og Binet (2013) er farið yfir samspil mismunandi miðla 

og auglýsingategundar.  

• Spurningar 5 til 8 taka til niðurstaðna Field og Binet um skammtímaaðgerðir, þar segir 

að þeir sem bregðist við söluhvötum á borð við tilboð eða afslætti, eru þeir sem nú 

þegar eru viðskiptavinir eða þekki vörumerkið. Þeir sem ekki þekkja það eða hafa 

reynslu af séu líklegri en ekki til þess að útiloka skilaboðin.  

• Spurningar 9 og 10, ásamt fullyrðingum í spurningum 11 og 12, taka til niðurstaðna úr 

rannsóknum er varða tengsl markaðsráða við virði vörumerkja. Þar sem ímynd og virði 

vörumerkja eiga í neikvæðu sambandi við tíð tilboð eða afslætti. Auk þess að of tíð 

notkun tilboða veldur því að neytendur tengjast ekki vörumerkjunum eða eiginleikum 

varanna, heldur hugsi fyrst og fremst um tilboðin.  

• Spurning 13 leitast eftir að svara hvort tíð notkun tilboða fyrirfinnist á Íslandi.  

• Spurningar 14 og 15 eru lýðfræðilegar spurningar. Þær þóttu mikilvægar til að skoða 

breytileika úrtaksins, þar sem ekki var vitað fyrirfram hvernig úrtakið liti út. 

3.3.3. Framkvæmd og úrvinnsla gagna 

Notast var við þjónustu Google Forms til framkvæmdarinnar en könnunin var sett af stað á 

Facebook síðu rannsakanda að kvöldi 16. október 2018 og var opin til og með kvöldi 2. 

nóvembers 2018. Áður en könnunin var opnuð sendi rannsakandi hana á nokkra aðila í 

nærumhverfi sínu til þess að fá gagnrýni á orðalag spurninganna, hvort það væri auðskiljanlegt 

sem og hvernig upplifunin var að svara henni. Rannsakandi fékk uppbyggjandi gagnrýni og 
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betrumbætti spurningarnar í samræmi við endurgjöfina. Könnuninni barst 301 svar og yfir 50 

deilingar á Facebook. Gögnin voru þá unnin í Excel og sett fram ásamt niðurstöðum með 

lýsandi tölfræði (e. Descriptive Methods) og myndrænni aðferð (e. Graphical Methods). 

3.4. Réttmæti og áreiðanleiki 

Þegar lagt er mat á réttmæti rannsóknarinnar er það gert með tvennum hætti. „Annars vegar er 

það innra réttmæti sem vísar til þess hvort sú mynd sem rannsóknin dregur upp af 

veruleikanum standist samanburð við veruleikann og hins vegar er það ytra réttmæti, hvort 

alhæfa megi um niðurstöðuna“ (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009).  

Í eigindlegum rannsóknarhluta snýr innra réttmæti að trúverðugleika viðtalanna, sérstaklega í 

þeim viðtölum sem tekin voru við starfandi markaðsstjóra fyrirtækja. Það verður að gera ráð 

fyrir að þeir hafi hagsmuna að gæta og taka til greina að þeir hafi haldið einhverju undan í 

svörum sínum. Þó ber að geta að umræddir markaðsstjórar eru ekki nafngreindir í þessari 

rannsókn og öllum vísbendingum um kyn eða fyrirtæki þeirra gert hlutlaust, með því er von 

rannsakanda sú að litlu hafi verið haldið aftur í svörum. Ytra réttmæti viðtalanna snýr að 

yfirfærslugildi þeirra, en ekki var beitt ályktunartölfræði á gögnin og því ekki hægt að alhæfa 

um þýðið. Úrtakið var skilgreint sem markmiðsúrtak þar sem tilgangurinn var að fá sem 

fjölbreyttasta úrtakið innan fræðasviðsins sem rannsóknin tekur til, ásamt ólíkra fyrirtækja til 

þess að fá mismunandi reynslu og þekkingu sem vonir standi til að endurspegli margar ef ekki 

allar hliðar viðfangsefnisins. 

Innra réttmæti megindlegra rannsókna snýr að hreinskilni þátttakenda í svörum, hvernig þeir 

skildu þær spurningar sem lagðar voru fyrir og hvort þeir hafi verið í truflandi umhverfi á 

meðan þeir svöruðu könnuninni. Þegar þátttakendur spurningakannana eru beðnir um að svara 

viðkvæmum spurningum eða ágengum getur þeim þótt það óþægilegt og dregið úr eða ýkt svör 

sín (Sigríður Halldórsdóttir & Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Spurningarnar sem lagðar voru 

fyrir í þessari rannsókn telur rannsakandi ekki viðkvæmar eða ágengar, spurningarnar voru 

einfaldaðar eins og unnt var ásamt því að örskýringar fylgdu spurningunum til þess að tryggja 

eftir fremsta megni að þátttakendur skildu þær og gætu svarað eftir sinni sannfæringu. 

Spurningakönnunin var lögð fyrir á netinu og getur rannsakandi því ekki lagt mat á hvort 

þátttakendur urðu fyrir truflun meðan á þátttöku stóð. Telur rannsakandi að innra réttmæti hafi 

verið gætt og sé töluvert. 

Ytra réttmæti megindlega rannsóknarhlutans er að vegið vegna úrtaksgerðar. Úrtakið sem 

myndar þátttakendur megindlegrar rannsóknar er heldur undir í ákjósanlegum fjölda og ekki 
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byggt á líkindum, þar sem hver og einn í þýði er jafn líklegur til þess að falla innan úrtaks. 

Úrtakið skilgreinist sem hentugleikaúrtak með snjóboltaáhrifum. Úrtakstegund og smæð 

úrtaksins gerir það að verkum að yfirfærslugildi þess á þýðið er óáreiðanlegra en ella. 

Rannsakandi telur þó að niðurstöður gefi skýrar vísbendingar um viðfangsefnið og hafi 

leiðbeinandi gildi. 

3.5. Takmörk og annmarkar 

Fyrst ber að nefna að í rannsókn á viðfangsefni markaðsfræðilegra þátta þarf að taka tillit til 

aðstæðna á markaðnum, t.d. þeirrar árstíðar sem ríkir þegar rannsóknin fer fram auk þess sem 

rannsóknin takmarkast við þau gögn sem fást.  

Í öðru lagi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á viðfangsefninu á Íslandi, fjallað var um 

þá íslensku rannsókn sem viðfangsefnið náði til en við gaumgæfilega leit fann rannsakandi 

ekki fleiri en þá einu, þó gæti rannsakanda hafa yfirsést. Stuðst er því að mestum hluta við 

erlendar rannsóknir. Það sem getur reynst takmarkandi eða ætti að setja varnagla á, er að bera 

niðurstöður þessarar rannsóknar við niðurstöður erlendra rannsókna, þar sem menningarheimur 

og venjur eru frábrugðnar íslensku samfélagi. 

Í þriðja lagi líkt og fram hefur komið í kafla um réttmæti og áreiðanleika (3.4) er ekki hægt að 

alhæfa eða yfirfæra niðurstöður þessarar rannsóknar á þýðið en þó telur rannsakandi 

niðurstöður gefa góða mynd af rannsóknarefninu og mikilvæga viðbót upplýsinga. Hafa 

niðurstöður því frekar leiðbeinandi og hagnýtt gildi fyrir þá sem starfa innan þess geira sem 

viðfangsefnið tekur til. 

3.6. Staða rannsakanda 

Rannsakandi starfar innan sama geira og einn viðmælandi í eigindlega rannsóknarhlutanum en 

hefur það að engu leyti áhrif á framkvæmd rannsóknarinnar eða niðurstöður hennar. 

Rannsakandi þekkti lítillega þrjá viðmælendur og gæti það hafa haft áhrif á samþykki fyrir 

þátttöku í rannsókninni þó að það hafi ekki komið fram. Rannsakandi hafði að öðru leyti ekki 

áhrif á framgöngu rannsóknarferilsins, gagnaöflun eða niðurstöður.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla má finna niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verða settar fram niðurstöður úr 

gögnum eigindlega rannsóknarhlutans sem hafa verið þemagreind og öxulkóðuð. Þá eru 

niðurstöður úr megindlega rannsóknarhlutanum, spurningakönnuninni, settar fram með lýsandi 

tölfræði og á myndrænu sniði. Niðurstöður könnunarinnar eru bornar saman við niðurstöður 

fyrri rannsóknaskrifa á viðfangsefninu (kafli 2.4). Að lokum verður rannsóknarmarkmiðum og 

rannsóknarspurningu þessarar rannsóknar svarað. 

4.1. Þemagreining viðtala 

Viðtölin sex sem tekin voru í eigindlegum hluta rannsóknarinnar voru rituð upp orð fyrir orð 

og gögnin síðan þemagreind og öxulkóðuð. Finna mátti nokkur greinileg þemu og undirþemu. 

Hér verður fjallað um þemun og undirþemun sem greindust ásamt því að lykilþættir hvers þema 

verða teknir fram sérstaklega í lokin. Finna má stutta samantekt í lok greiningarinnar. 

4.1.1. Breytingar og þróun 

Allir viðmælendur töldu miklar breytingar hafa átt sér stað hvað varðar miðlanotkun. Helstu 

breytingarnar eru þær að notkun netmiðla er að færast í aukana. Þessi breyting hefur verið að 

eiga sér stað í nokkur ár en á síðustu misserum hefur aukningin verið umtalsverð. Þessa 

breytingu má sjá greinilega út frá mælingu á lestri, hlustun, áhorfi og notkun netmiðla, þar 

kemur fram samdráttur í hlutdeild hefðbundnu miðlanna í auglýsingatekjum, þó aðallega á 

prentmiðlum. Undirstrikar þá einn viðmælanda aukninguna á netmiðlum, þar sem þeir mældust 

um 7% fyrir um áratug síðan af heildarmælingum en eru um þessar mundir (2018) u.þ.b. 25% 

og náðu þeir því að vera stærsta boðmiðlunarleiðin þessa stundina. 

Ísland er þó enn sterkara í hefðbundnu miðlunum en nágrannalöndin. Það sem einkennt hefur 

Ísland er styrkur prentmiðla þrátt fyrir allt. Prentmiðlar hafa yfirleitt verið stærri partur af 

birtingafé fyrirtækja en annars staðar í heiminum og er það enn þann dag í dag. Ástæðum sem 

velt var upp er að Ísland er lítið og í gegnum tíðina hefur almenningur að stórum hluta verið í 

áskrift að dagblöðum ásamt öllum þeim fríblöðum sem dreift er á hvert heimili. Þegar best var 

náði Fréttablaðið 90% lestri á degi hverjum að sögn eins viðmælanda. Styrkur dagblaða í 

hlutdeild auglýsingatekna mátti því rekja til þess að með tiltölulega ódýrum hætti var hægt að 

ná til flestra á markaðnum. Nú eru þó teikn á lofti um að prentmiðillinn sé að falla hvað mest 

af hefðbundnu miðlunum. Samkvæmt einum viðmælanda var hlutdeild prentmiðla í birtingafé 

um 50% fyrir um það bil áratug síðan en í dag ná þeir í besta falli fjórðungi. 



 

 40 

„[...]það hefur verið að dragast úr prenti og dragast úr útsendum blöðum sem við höfum verið að 

gefa út og svona, það eru allir að fara meira yfir í vefinn. Ég held að útvarp og sjónvarp sé tiltölulega 

stabílt með þetta sko[...]“ (Viðmælandi 2, 2018) 

Innlendir netmiðlar eiga ennþá stærstan part í birtingafé á netmiðlum en erlendir netmiðlar 

sækja þó á þessi misserin, viðmælendur margir hverjir töluðu mikið um hvað erlendar veitur 

væru að aukast mikið í auglýsingabirtingum hjá íslenskum fyrirtækjum. Aukning á erlendum 

netmiðlum hefur í raun tekið stökk síðustu misseri, árin áður hafði þessi breyting verið að eiga 

sér stað hægt og rólega. Nefna þeir miðla á við Facebook, Instagram, Google og Youtube. Í 

nágrannalöndum Íslands er hlutföllunum öfugt farið, þ.e. að erlendar veitur eiga bróðurpartinn 

í netmiðlunum þar segir einn viðmælanda. 

Netverslanir hafa einnig verið að aukast en líkt og með netmiðlana þá er Ísland ekki jafn öflugt 

í þeim efnum og nágrannalöndin, mætti segja að það haldist í hendur við netmiðlana. Þess 

vegna er netverslun að stækka í takti við notkun á netmiðlum, mætti gera ráð fyrir að Ísland sé 

í startholunum, líkt og einn viðmælenda orðaði það; að búa sig undir alþjóðlega samkeppni 

sem er sífellt að aukast hér á landi. 

Sjónvarp enn sterkt, en hvað er sjónvarp í dag? 

Sjónvarp er enn mjög sterkur miðill að mati viðmælenda þó svo að línulegt áhorf á dagskrá 

hafi minnkað. Auglýsendur eru að velja og kaupa öðruvísi auglýsingapláss í sjónvarpinu og 

eru ný og aðlöguð líkön að myndast í sjónvarpsbirtingum. Það næst góð dekkun og árangur í 

sjónvarpi en fjölmiðlagögn fyrir sjónvarp eru fín og geta fyrirtæki nýtt sér það, valið þær 

birtingar sem henta markmiðum fyrirtækisins. 

Almenningur horfir enn á sjónvarp og jafnvel í meira mæli en áður. Vörpuðu margir 

viðmælenda upp þeirri spurningu, hvað er sjónvarp? Skilin milli sjónvarps og nets væru orðin 

mjög lítil. Sjónvarpsáhorf hafi því í raun aldrei verið meira, þ.e.a.s. ef sjónvarp er ekki eingöngu 

skilgreint sem sjónvarpsskjár. Snjallsímar, tölvur og spjaldtölvur væru einnig sjónvarp. 

Útsending frá sjónvarpsstöðvum er streymt í gegnum netið sem myndlykill er tengdur við og 

einnig hægt að streyma sjónvarpsefni í gegnum vefsíður miðlanna sem dæmi. 

 „[...]er sjónvarp bara þar sem er línuleg dagskrá eða er sjónvarp bara það sem fólk horfir á 

sjónvarpsskjánum og þá hvað er sjónvarpsskjár, þú veist, ég horfi alveg jafn mikið á sjónvarp í 

Ipad eða síma eða tölvuskjánum þannig að í staðinn að segja miðill þá áttu að segja 

miðlunarleið[...]“ (Ásmundur Þórðarson, 2018) 
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Það sem sjónvarp hefur umfram aðra hefðbundna miðla er eðli efnisins sem hægt er að birta 

þar. Þar sem myndbandsauglýsingar (e. Video) eru besta leiðin til þess að byggja upp ímynd 

og ná tengslum við neytendur. „[...]þær hreyfa við fólki, það er erfitt að vera með 

ímyndaruppbyggingu í útvarpi eða prenti sko“(Ásmundur Þórðarson, 2018). Þá eru 

myndbandsauglýsingar þær sem virka hvað best til vörumerkjauppbyggjandi auglýsinga, hvort 

sem þær eru settar í sjónvarpið (línulega dagskrá) eða á netið. Að birta auglýsinguna bæði í 

sjónvarpi og neti styrkir hana og veitir meiri árangur en sitt í hvoru lagi. Netið hefur einnig 

þann eiginleika að hægt er að birta lengri útgáfur af auglýsingum sem minna helst á myndbönd 

og hægt er að segja meiri sögu eða meira af sögunni þar. 

„[...]þeir voru að skoða samtengingu á milli þess að vera full on digital eða blanda sjónvarpi með 

og voru að skoða árangur út úr því, hvort að sjónvarpið væri bara dautt fyrir þeim eða hvort þeir 

ættu bara að vera með digital [...] þar kom í ljós að samblanda af bæði væri mjög sterkt og sáu að 

það var hærra convertion rate út frá því að vera með sambland af auglýsingum en þeir nýttu 

samfélagsmiðlana allt öðruvísi en þeir nýttu sjónvarpið[...]“ (Sigurður Svansson, 2018) 

Áhrifavaldar og umfjallanir 

Önnur breyting eða þróun sem greind var eru áhrifavaldar og keyptar umfjallanir en með 

samfélagsmiðlum hefur áhrifavöldum fjölgað. Viðmælendur segja þetta svo sem ekki nýtt af 

nálinni, áhrifavaldar og staðsett vara (e. Product Placement) hafa verið til staðar í tugi ára, þar 

sem vörur birtast í kvikmyndum eða frægir einstaklingar eru talsmenn vörumerkja (e. Brand 

Ambassador). Breytingin er sú að nú er venjulegt fólk farið að auglýsa vörur fyrir fyrirtæki á 

samfélagsmiðlum. Segir einn viðmælanda sitt fyrirtæki notast mikið við áhrifavalda en 

eingöngu þá áhrifavalda sem henta þeirra vörum og þeir ,áhrifavaldarnir noti sjálfir, það er því 

aldrei verið að blekkja neytendur. 

„[...]En mér finnst þetta alveg eðlileg þróun. Þetta hefur alltaf verið svona, þetta bara komið í miklu 

formlegri farveg. Það er alveg 50 ár síðan menn voru að láta íþróttamenn klæðast ákveðnum fatnaði 

sem sponsorship. Þetta er bara orðið meira gegnsærra og meira áberandi í dag þegar einhver 

húsmóðir í Vesturbænum er farin að kynna vöru sem basically tengist henni ekki neitt. Það er 

annað en með íþróttafötin og íþróttamanninn[...]“ (Viðmælandi 2, 2018) 

Skiptar skoðanir voru þó á notkun áhrifavalda, þar sem tveimur viðmælendum þótti í flestum 

tilvikum notkun slíkra vera vel heppnað á meðan einn var smeykur við að afhenda áhrifavaldi 

vörumerkið. Taldi hann að gæta þyrfti vel að undirbúningi og fræðslu fyrir áhrifavaldinn um 

vörumerkið, setja honum reglur svo hann fjalli um vörumerkið rétt. Að fjalla um vörumerki 

rétt er að skilaboð sem áhrifavaldur sendir samræmist öðrum skilaboðum um vörumerkið. 
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Taldi hann einnig að áhrifavalda ætti að nota í hófi, annars yrði mikil hætta á að neytendur 

upplifi vörumerkið ekki sem skyldi, í raun væri fyrirtækið að vissu leyti búið að missa tökin á 

vörumerkinu.  

Lykilþættir:  

• Notkun netmiðla hefur aukist á kostnað annarra miðla 

• Netverslun er að ryðja sér til rúms og mun fleiri nýta sér þá tækni 

• Sjónvarp hefur breyst og er ekki lengur bara sjónvarp heldur miðlunarleið 

• Sjónvarp á enn vel við á Íslandsmarkaði  

• Sjónvarp er sterkur miðill sem nær vel til markhóps 

• Auglýsingar á myndbandsformi virka best til þess að hreyfa við og mynda tengsl við 

móttakanda skilaboðanna 

• Notkun áhrifavalda hefur aukist en er þó varasöm í framkvæmd 

 

4.1.2. Ísland lítið í stóra samhenginu 

Viðmælendur bentu á að Ísland væri frábrugðið öðrum löndum vegna smæðar sinnar og að í 

því geti falist bæði kostir og gallar. Kostirnir voru einna helstir þeir að auðvelt reynist að koma 

út skilaboðum og minni vinna lægi í að miða skilaboðum til markhópa með kostnaðarsömum 

og flóknum greiningartækjum. Þá tekur einn viðmælandinn dæmi um herferðir á netinu sem 

hann hefur unnið á Bretlandsmarkaði þar sem þarf að taka fyrir eina borg í einu og að miðunin 

þurfi að vera mjög nákvæm til þess að ná tilætluðum markmiðum, en fyrir sama ráðstöfunarfé 

á Íslandi væri hægt að ná til alls markhópsins með miklu minni vinnu.  

Kostur liggur einnig í hversu tengdir Íslendingar eru, það er auðveldara að fara af stað með 

viðskiptahugmynd eða fara útí vöruþróun og fá svar frá markhópnum á mjög skömmum tíma. 

Íslendingar, vegna smæðar sinnar sem þjóð, eiga það einnig til að sýna af sér hjarðhegðun 

samkvæmt viðmælendum, en það getur reynst bæði kostur og galli. 

„[...]En hins vegar er þetta líka ótrúlega þægilegt, við erum fljót að sjá svörunina, við getum sett 

mynd af einhverjum skóm, [áhrifavaldur] auglýsir hana og annað hvort er hún hit eða miss, kannski 

er flóknara erlendis þegar markaðurinn er huges og þú þarft að bíða eftir svari í marga mánuði[...]“ 

(Viðmælandi 1, 2018) 

Vegna þessa getur einmitt reynst erfitt að koma inn á svo litla markaði þar sem samkeppnin er 

mikil um þessa fáu neytendur, til þess að ná að lifa af þarftu að leggjast í rannsóknarvinnu á 

þörfum markaðarins, vera með réttu vöruna og selja mikið af henni. 
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Lítið hagkerfi 

Vegna smæðar sinnar hafa íslensk fyrirtæki ekki aðgengi eða fjármagn að stórum og miklum 

greiningartólum til þess að leggjast í stærri rannsóknir á ímynd eða vörumerkjum. 

Kostnaðurinn við slíka rannsókn væri stór partur af markaðsfé fyrirtækja ár hvert. Gögn sem 

fyrirtæki búa yfir sjálf úr eigin kerfum, aðkeypt frá greiningafyrirtækjum hérlendis, ásamt 

innsæi og reynslu, er það sem byggt er á hér á landi og herferðir unnar út frá. Ekki reynist unnt 

að fara í forprófanir á herferðum til þess að spá fyrir um áhrif þeirra heldur þarf að vona það 

besta líkt og einn viðmælandi tók til orða. Tekur einn viðmælandinn dæmi um erlent 

systurfyrirtæki þar sem slíkar rannsóknir eru reglubundnar og hefur kostnaðurinn engin áhrif á 

aðra þætti markaðsstarfsins, slíkur sé munurinn á hagkerfum. 

„[...]Þannig þeir geta verið stanslaust í ofboðslega flottum strategium, rannsóknum sem við getum 

bara ekki verið að gera. Það svona finnst mér einkenna íslenska markaðinn þú veist útaf smæð 

okkar þá getum við ekki verið á svona highly proffesional leveli af því peningarnir bjóða bara ekki 

upp á það[...]“ (Viðmælandi 2, 2018) 

Lykilþættir: 

• Ísland er mjög lítill markaður og tengdur innbyrðis 

• Mikil dekkun skilaboða á markaðnum með auðveldum hætti 

• Það felast kostir og gallar við svo smáa markaði 

• Meiri samkeppni um neytandann 

• Hjarðhegðun 

• Markaðssamskipti ekki eins vel skipulögð og erlendis 

4.1.3. Skortur á þekkingu 

Þrír viðmælenda töluðu um að það sem vanti oft upp á hjá fyrirtækjum er meiri þekking á 

markaðsmálum, ef til vill mætti í einhverjum tilfellum skrifa það á að markaðsmál væru sett 

neðarlega í forgangsröðina eða of litlum tíma ráðstafað í slíkt starf. Telur einn viðmælanda 

marga fara inn á nýja netvanga stefnulausir sem hann telur vera skammtíma hugsun, þar sem 

vinnan sem felst í að leggja grunninn skilar frekar markvissri langtímauppbyggingu og meiri 

árangri. Það eru margir snertifletir sem þarf að samræma og huga að, svo sem hvernig upplifun 

viðskiptavinar á að vera í heimsókn á vefsvæði, skilaboð og efnissköpun á samfélagsmiðlum. 

Hvernig auglýsingar sem neytandanum eru birtar líta út, allt þarf að miðla sömu ímynd og 

upplifun af fyrirtækinu/vörumerkinu. 



 

 44 

Í of mörgum tilfellum er ekki unnin nein rannsóknarvinna á markaðnum sem fyrirtæki starfa á 

og því stefnumótunarvinnan ekki nægilega góð, auk þess sem líkur eru á að fyrirtæki missi af 

tækifærum sem hefði kannski ekki orðið raunin hefði rannsóknarvinna verið markvissari og 

tíðari.  

„[...]fjárfesta meira í markaðsrannsóknum, varðandi sinn markað, hvernig er hann að þróast og 

hver er framtíðin og hagi sínum plönum svolítið eftir því [...] markaðsrannsóknarhlutinn á köflum 

hjá sumum mætti vera öflugri, það gerir öll plön og aðgerðir svona meira strategískar og kannski 

vænlegri til árangurs og það allt sko[...]“ (Hugi Sævarsson, 2018) 

Þá eru fyrirtæki mögulega að byggja eingöngu á því sem áður hefur virkað og ekki skoðað 

mögulegar sviðsmyndir. Líkt og farið hefur verið yfir hér að ofan þá eru breytingar á landslagi 

markaðsmála kvikar og getur reynst varhugavert að vænta þess að dagurinn á morgun verði 

eins og í gær eða fyrradag, líkt og einn viðmælandi komst að orði. Fyrirtæki geta horft inn á 

við en margir búa yfir heilmiklum gögnum um viðskiptavini sína sem ekki eru nýtt inn í starfið, 

t.d. til þess að tryggja að verið sé að uppfylla væntingar um vöruframboð og þjónustu. Þá skiptir 

líka máli að þeir sem sinna þessum störfum séu nægilega hæfir, svo hægt sé að hámarka virði 

vörumerkjanna.  

Lykilþættir: 

• Markaðsmál sett neðarlega í forgangsröðina 

• Skortur á stefnu, stefnumótunarvinnu og rannsóknum hjá fyrirtækjum 

• Að þeir sem sinni markaðsmálum fyrirtækja séu hæfir 

• Fyrirtæki gætu byggt meira á sviðsmyndagreiningu, eða a.m.k. búið sig undir möguleikann á 

breyttum aðstæðum 

 

4.1.4. Söluhvatar höggva úr virði vörumerkja 

Allir viðmælendur voru sammála um það að flest fyrirtæki í dag einblíni of mikið á daginn í 

dag og á morgun, að langtímauppbyggingu vörumerkja sé ábótavant. Töldu þeir að vissulega 

færi það eftir atvinnugrein hvernig málum væri háttað ásamt samkeppnisstigi og líftímakúrfu 

vörunnar eða fyrirtækisins. Heilt yfir litið væru fleiri en færri á neytendamarkaði sem höguðu 

auglýsingum sínum ekki með þeim hætti að hugsa sérstaklega til framtíðar. Nefndi þó einn 

viðmælandi að honum finnist vakning vera í þessum málum, að markaðsfólk sé að reyna hugsa 

og skipuleggja til framtíðar og tengir hann það við betri og meiri menntun í geiranum, það 

skilar sér í vandaðri vinnubrögðum. 
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Samkvæmt einum viðmælanda segist hann finna mun á að vinna með litlu eða stóru fyrirtæki, 

eða þeim fyrirtækjum sem hafa verið að sinna markaðsstarfinu markvisst. Þau fyrirtæki huga 

meira að langtímaskilaboðum og passa upp á heildarmyndina sem neytendur upplifa í 

samskiptum og snertingu við vörumerkið. Minni fyrirtæki og/eða þau sem ekki hafa sinnt 

markaðsstarfi með festu, hugi frekar að því að ná í tekjur strax og heimsóknir á heimasíðuna. 

Þau stærri og reynslumeiri í markaðssetningu hafa bolmagnið í að sinna markaðsstarfinu allt 

frá sölustýringu til ímyndaruppbyggingar. Viðmælendur rannsóknarinnar leggja skilning í að 

fyrirtæki þurfi tekjur inn hver mánaðamót, því auðvelt og ef til vill freistandi að fara í þær 

aðgerðir sem skila inn tekjum strax og með tiltölulega auðveldum hætti. Það mætti spyrja sig 

hvenær það hætti að vera jafn árangursríkt? 

Að einblína á daginn í dag eða á morgun getur falið í sér að fyrirtæki beiti í óhóflegu magni 

tilboðum og afsláttum, þar sem allir viðmælendur voru á því að slík skilaboð virki mjög vel, 

það selur og skilar inn tekjum strax, en þá á kostnað vörumerkisins, það heggur af virði þess. 

Mistökin sem stjórnendur fyrirtækja gera, er að þeir halda að auglýsingar um afslætti og tilboð 

hafi ekki áhrif á ímyndina, því þeir flokka þær ekki sem ímyndarauglýsingar en neytandinn 

gerir engan greinarmun á skilaboðum sem send eru, þau hafa öll jafn mikil áhrif á túlkun 

neytandans á vörumerkinu. Ofnotkun tilboða eða afslátta getur leitt til þess að neytendur eru 

ekki reiðubúnir að greiða uppsett verð vörunnar og því verða fyrirtækin föst í hringrás tilboða 

til þess að halda sér á floti og greiða reikningana hver mánaðamót. Það getur verið bæði dýrt 

og þarfnast tíma að koma sér út úr slíkri hringrás, tíma sem fyrirtækin kannski hafa ekki. 

„[...]söluhvetjandi auglýsingar þær hafa vissulega stór áhrif á vörumerkið líka og það verður að 

gera það saman, það verður að byggja upp vörumerkið en ef þú ert eingöngu í því söluhvetjandi 

herferðum þá heggurðu alltaf á vörumerkið[...]“ (Ásmundur Þórðarson, 2018) 

Viðmælendur töluðu allir um að söludrifnar auglýsingar séu ríkjandi á íslenskum markaði þar 

sem það eru tilboð allar helgar og hvert tækifæri nýtt til tilefnis til slíkra, ef ekkert tilefni væri, 

þá væri það búið til. Líkir þá einn viðmælandi ástandinu við menningu, nú væri búið að ala 

neytendur upp á tilboðum og minnst 20% afsláttur reglulega væri orðið staðbundið, neytendur 

ætlist til þess. Finnst honum ástandið miður og hefur hann reynt að draga úr afsláttum en 

verslanir hans eru í bæði Smáralind og Kringlu, þar sem hann segir mikið um tilboðsviðburði 

innan verslunarmiðstöðvanna sem hann svo til neyðist til þess að taka þátt í vegna 

samkeppninnar við aðrar verslanir. Segir hann ástandið orðið að vítahring sem erfitt væri að 

komast út úr. Annar talar um að þetta sé einhvers konar úrræði sem fyrirtækjaeigendur noti 

vegna aukinnar samkeppni, þar sem á undanförnum árum hafi verið að koma hingað sterk 



 

 46 

erlend vörumerki/fyrirtæki ásamt því að samkeppni við netverslanir, ekki síst erlendar, sé alltaf 

að aukast. 

„[...] við höfum reynt að vera t.d. bara með 20% á miðnætursprengju í Smáralind og Kringlu og 

vera þá bara með önnur tilboð á konukvöldi, herrakvöldi, vera kannski þá bara með afslátt á völdum 

vörum, en það skilar sér ekki[...]“ (Viðmælandi 1, 2018) 

Neytendur mynda engar tengingar við vörumerki/fyrirtæki ef engin langtím uppbygging á sér 

stað og sífellt er verið að keppast um neytandann í verðum. Svo að, líkt og einn viðmælandi 

kom inn á, verður fyrirtækið ekki jafn vel í stakk búið að takast á við breytingar, sem dæmi 

þegar nýir sterkir aðilar koma inn á markað sem geta boðið enn lægra verð eða niðursveifla er 

í hagkerfinu, kaupmáttur minnkar eða vísitala vöruverðs hækkar. Þá getur oft skilið milli þeirra 

sem höfðu hugað að vörumerkjaímynd sinni og langtímaskilaboðum, byggt upp traust við 

neytendur, þ. e. þeir sem hafa reynt að hafa jafnvægi á langtíma- og skammtímaaðgerðum. Tók 

einn viðmælandi dæmi um ferðaþjónustuna á Íslandi, fyrirtækin hafa síðustu ár átt fullt í fangi 

með að anna eftirspurn, en hvað gerist nú þegar framboðið verður meira? 

„[...]þegar fer að róast þá skiptir vörumerkið miklu máli, hvernig ratings ertu með, hvað hefur 

fólk að segja um þig, hvernig er upplifunin, þú verður að vera búin að byggja upp brandið með 

tilkomu þess að þú ætlar að halda viðskiptavinum þegar róast, að þú sért top of mind, að fólk sé 

að beina viðskiptum til þín en ekki samkeppnisaðilans [...] þá er eins gott að vera búin að leggja 

góðan grunn[...]“ (Sigurður Svansson, 2018) 

Keðjuverkandi áhrif 

Tveir viðmælendanna töluðu um tilboð og afslætti sem keðjuverkandi áhrif þar sem eitt 

fyrirtæki hrindi hinum af stað og fyrr en varir eru tilboð eða afslættir hjá einhverjum, alltaf, 

samkeppnin sé það mikil. Telur annar þeirra slíka tilboðsdaga ekki auka markaðshlutdeild 

fyrirtækisins til lengri tíma, þetta er eingöngu söluaukning í þennan tiltekna tíma. Auk þess 

nefndi einn viðmælandi sem rekur verslanir í Kringlunni og Smáralind að markaðsráðið þar 

innanhúss, sem viðmælandi er einnig félagi í, stjórni tíðni afslátta og tilboðsdaga að miklu leyti 

í verslunum þar. Hefur viðmælandi vakið athygli á þessu í markaðsráðinu, að tíðnin sé of mikil 

en nú er það orðið svo, að til þess að ná sölumarkmiðum er þetta orðið að bráðri þörf til þess 

að uppfylla þau. Ef draga á úr tíðni tilboða eða magni afslátta á téðum tilboðsdögum innan 

verslunarmiðstöðva þurfa allir að taka þátt í því segir viðmælandinn jafnframt, hann treystir 

sér ekki til þess að standa í því einsamall. 
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Lykilþættir: 

• Fyrirtæki hugsa of mikið til skamms tíma og skortir langtímahugsun 

• Með reglubundnum tilboðum eða afsláttum festast fyrirtækin í vítahring sem erfitt reynist að 

komast úr 

• Stærri fyrirtæki og/eða þau sem hafa verið að vinna að markaðsmálum markvisst sinna frekar 

langtímauppbyggingu á vörumerkjum 

• Minni fyrirtæki og/eða þau fyrirtæki sem hafa ekki haft virka stefnu í markaðsmálum skortir 

bolmagn til að halda úti langtímaáætlunum  

• Minni fyrirtæki eru háðari því að ná skjótri sölu og því líklegri til að beita afsláttum eða 

tilboðum 

• Neytendur sem upplifa vörumerki sem tilboðsdrifið bregðast síður við öðrum skilaboðum en 

tilboðum frá því vörumerki  

• Lengri tíma vörumerkjauppbygging getur skilað sér til baka þegar samdráttur eða breytingar 

eiga sér stað í hagkerfinu eða á markaði 

• Keðjuverkandi áhrifum gætir í samkeppnisumhverfi fyrirtækja (verðstríð) 

 

4.1.5.  Vörumerkjastjórnun 

Eitt af þeim þemum sem greindust, voru ráðleggingar um hvað skuli gera og hvað skuli forðast 

við uppbyggingu virðis vörumerkja.  

Stefnumótun í markaðsmálum skiptir hér höfuðmáli, að rannsaka bæði ytri og innri þætti 

fyrirtækisins til að koma auga á veiku punktana hjá fyrirtækinu og samkeppninni. Skoða þarfir 

markhópsins og setja sér stefnu um hvernig fyrirtækið ætli sér að uppfylla þær betur en hinir. 

Aðgreining og staðfærsla skiptir lykilmáli, koma því áleiðis til neytenda hvað 

fyrirtækið/vörumerkið stendur fyrir og af hverju neytendur hafa hag af því að eiga í viðskiptum 

við það og vilji koma þó engin tilboð eða afslættir séu í gangi.  

Vörumerkjastjórnun á að vera partur af markaðsstarfinu og þarf því að búa til leiðarljós fyrir 

vörumerkið (e. Brand Guidelines) sem nær til allra snertipunkta. Það er að skapa heildarásjónu 

vörumerkisins á sölustöðum, vefnum og öðrum hefðbundnum miðlum. Nýta á 

samfélagsmiðlana til þess að skapa náin tengsl og búa til samtal. Allt efni sem vörumerkið 

sendir frá sér á samfélagsmiðlum þarf að samræmast öðrum skilaboðum en hægt er að nýta þá 

til þess að miðla ímyndinni á persónugerðri hátt. Þegar nýir miðlar eru teknir í notkun þarf að 

leggja vinnu í undirbúning til þess að geta unnið þar markvisst starf sem skilar árangri. 



 

 48 

Fyrirtæki vilja gjarnan meta árangur sinn út frá sölu en líta þarf á aukningu sölu sem afleiðingu 

af öðrum þáttum og því mikilvægt fyrir fyrirtæki að setja sér einnig annars konar markmið og 

mæla og meta árangur út frá þeim samhliða. Hvað á tiltekin auglýsingaherferð að skila öðru en 

söluaukningu? Þó það sé vitaskuld það sem þetta snýst um á endanum. Sem dæmi, að byggja 

upp efst í huga (e. Top of Mind), þ.e. að vörumerkið sé ofarlega eða efst í huga þegar neytandi 

hugsar um vöruflokkinn, auka vörumerkjavitund, auka jákvæðni gagnvart vörumerkinu eða 

annan þátt sem er mikilvægur fyrir ímynd vörumerkisins. Þá þarf að ákveða hversu margir eiga 

að sjá herferðina, mæla viðhorf til vörumerkisins eða vitund, fyrir herferðina, á meðan hún er 

í gangi og eftir herferðina. Þá er hægt að sjá og meta hvaða þætti þarf að auka áherslu á, hvaða 

áhrif hafa þessir þættir á vörumerkið og hvaða áhrif hafa þeir á sölu. 

Samþætta á markaðssamskiptin, vera með stefnu og gera áætlun um miðlanotkun, hvaða miðla 

á að nota, í hvaða tilgangi og hvernig vinnur það saman. Það þykir ekki ráðlegt að leggja öll 

eggin í eina miðlakörfu og þarf því að velja miðla sem ná að uppfylla markmið fyrirtækisins. 

Líkt og fram hefur komið eru auglýsingar á myndbandsformi þær sem ná hvað best að tengjast 

neytendum, ef þær ná að vekja upp tilfinningar neytenda er markmiðinu náð nefnir einn 

viðmælandi. Lifandi og persónugerðra efni í takti við líðandi stund á samfélagsmiðlum er 

einnig góð leið til þess að miðla ímynd og tengjast neytendum. Skammtímaskilaboð á 

samfélagsmiðlum ættu að vera duldar auglýsingar, þ.e. að þeim er miðað sérstaklega að 

markhópum og birtist aðeins þeim en ekki á heimasvæði fyrirtækisins. Þarf því að keyra 

ímyndaruppbyggjandi auglýsingar, áminnandi eða upplýsandi samhliða skammtíma–

skilaboðum en söluhvata (afslætti og tilboð) á að nota sparlega. Líkt og áður segir getur 

ofnotkun á söluhvetjandi skilaboðum, tilboðum og afsláttum, gengið á virði vörumerkjanna, 

þar sem lítil sem engin tengsl myndast milli neytandans og eiginleika vörumerkisins sem leiðir 

til þess að neytandinn hugsar fyrst og fremst um vöruverðið.  

„[...]við höfum alveg séð vörumerki sem bara einhvern veginn manni myndi ekki detta í hug að 

kaupa á fullu verði því skilaboðin eru endalaust að það sé taxfree, þetta tilboð og þessi dagur eða 

hinn, það eru alltaf búin til einhver moment, og að þá er það bara eitthvað sem menn [...] koma sér 

útí og það getur verið erfitt og dýrt að leiðrétta ef menn eru búnir að vera lengi að presentera sitt 

vörumerki að það er nánast alltaf útsala á því[...]“ (Hugi Sævarsson, 2018) 

Einn viðmælandi greinir frá því að oft getur það verið snúið þegar fyrirtæki hefur marga 

vöruflokka- og tegundir. Áreitið getur orðið mikið og viðurkennir hann fúslega að oft lendir 

hann í vandræðum með að stilla áreitinu í hóf. Hefur fyrirtækið síðustu misseri lagt enn meiri 

vinnu í að greina minni markhópa með þeirri tækni og gögnum sem fyrirtækið býr yfir, dreifa 
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áreitinu með þeim hætti á hópana ásamt því að reyna einfaldari og almennari skilaboð í lengri 

tíma á allan markaðinn. Segir hann þetta vera gríðarmikla vinnu sem fylgi en hefur hann mikla 

trú á að sú vinna skili sér til baka. 

Ódýr ímynd, er það virðisskapandi ímynd? 

Undirþema sem greindist við öxulkóðun var umræðan um lágvöruverðsímynd. Það eru  

fyrirtæki sem gera út á það að vera með lág verð, þar eru söluhvetjandi skilaboð um tilboð og 

afslætti vel við hæfi og er ímyndinni miðlað með þeim hætti. Það krefst mikils áreitis og þau 

fyrirtæki aðgreina sig fyrst og fremst með verðum. Líkt og fjallað var um hér að framan, þá 

getur það reynst erfitt að verjast í samkeppni ef samkeppnisstefnan er eingöngu í lágum 

verðum. Á það sérstaklega við þegar nýir sterkir aðilar koma inn á markað, þá eru þau fyrirtæki 

berskjölduð ef engin uppbygging á vörumerki hefur átt sér stað eða tengslamyndum við 

viðskiptavininn. Þá nefndi einn viðmælendanna innkomu stórrar erlendrar keðju á markaðinn 

sem gat boðið betra verð en gróin íslensk verslun með lágvöruverðsímynd, sú verslun hlaut 

mestu skakkaföllin í sölu samanborið við aðrar verslanir á sama markaði. Þess vegna er 

mikilvægt að skapa sér einhvers konar viðskiptavild eða þjónustuauka samhliða. 

„[...]það eina sem þeir áttu er verðpunkturinn, þeir áttu ekkert annað, þeir áttu enga viðskiptavild, 

þau áttu ekkert inni. Það er ekkert gott að koma og versla í [búðinni] það er bara ódýrt ódýrt ódýrt 

og þegar einhver tekur það af þér þá ertu búinn að missa allt[...]“ (Viðmælandi 2, 2018) 

Vöruþróun í þjónustu hefur ekki verið mikil hjá smásölufyrirtækjum að mati viðmælenda en á 

slíku væri hægt að byggja aðgreiningu og stíga út fyrir rammann. Nefnir þá einn viðmælanda 

þjónustuaukann sem matvöruverslanir margar hverjar eru farnar að bjóða upp á í formi 

heimsendinga og tilbúinna rétta. Greina þarf því þann eiginleika sem aðgreinir fyrirtæki með 

annars einsleitar vörur að einhverju leyti frá öðrum og nýta hann ásamt því að passa upp á 

vöruverðið, t.d. með betri eða öðruvísi þjónustu, útliti og aðgengi verslunar eða öðruvísi 

markaðsaðgerðum. 

Lykilþættir 

• Stefnumótun, aðgreining og staðfærsla skiptir lykilmáli 

• Vörumerkjastjórnun á að vera partur af markaðsstarfinu með fullmótuðu vörumerkjaleiðarljósi 

(e. Brand Guidelines) 

• Fyrirtæki meta of oft árangur út frá sölu einni og sér og einblína of mikið á þann þátt 

• Samskipti á samfélagsmiðlum með persónugerðu og lifandi efni er ímyndaruppbyggjandi 
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• Auglýsingar á myndbandsformi virka best til þess að hreyfa við og mynda tengsl við 

móttakanda skilaboðanna 

• Varasamt er að setja öll eggin í sömu miðlakörfuna 

• Vöruþróun í þjónustu sem aðgreinandi þáttur 

• Aðgreining einungis byggð á lágu vöruverði getur verið varhugaverð 

 
4.1.6. Samantekt á niðurstöðum þemagreiningar 

Netmiðlar hafa aukist mikið síðustu misseri á kostnað annarra miðla en samhliða því er 

netverslun sífellt stækkandi hér á landi. Eðli sjónvarps hefur breyst og er það enn sterkur miðill 

fyrir birtingar auglýsinga auk þess sem góðar fjölmiðlaupplýsingar liggja fyrir um áhorf eftir 

markhópum. Það sem sjónvarp hefur umfram aðra hefðbundna miðla er miðlunarformið, þ.e. 

myndbandsauglýsingar, slíkar auglýsingar virka einna best við ímyndaruppbyggingu 

vörumerkja. Því mætti segja að sjónvarp sé miðlunarleið fremur en miðill, þar sem línan milli 

sjónvarps og nets er orðin mjög óskýr. Notkun sjónvarps samhliða neti eykur árangur 

auglýsinga. Góð fjölmiðlagögn eru til um alla miðla á Íslandi og því hægt með auðveldum 

hætti, sem og tiltölulega ódýrum miðað við nágrannalöndin, að ná mikilli dekkun á landinu 

öllu, það er einn af kostum þess að Ísland sé svo smátt. Gallarnir við svo smáan markað er að 

mikil samkeppni er um neytendur og Íslendingar mjög tengdir innbyrðis og sýna gjarnan af sér 

hjarðhegðun og getur því reynst erfitt að komast inn á markaðinn falli vörurnar ekki í kramið, 

þó er kostur að svörun við vörunýjungum- og/eða þróun er hröð. Í svo litlu hagkerfi eru 

hátæknilegar markaðsrannsóknir með kostnaðarsömum greiningartækjum ekki á allra færi og 

verða herferðir ekki eins tæknilegar og hnitmiðaðar líkt og gengur og gerist annars staðar í 

heiminum. 

Skorts gætir í rannsóknum meðal fyrirtækja á innra starfi þess sem og ytra, sem leiðir af sér 

ónákvæmni í stefnumótun og stefnu, ef slíkt er fyrir hendi öllu jafna. Ástæður fyrir því gætu 

verið vegna forgangsraðar, þar sem markaðsmál eru sett neðarlega í bunkann eða ekki nægur 

tími sé tekinn frá fyrir slíkt eða þeir aðilar sem sinni markaðsmálum fyrirtækja séu ekki nógu 

hæfir. Af þessu leiðir að flest fyrirtæki hugsa mestmegnis til skemmri tíma í senn og virðist 

sem engin langtímahugsun sé til staðar. Þó er munur á stærri fyrirtækjum eða þeim sem hafa 

unnið markvisst að markaðsmálum, þar má greina langtímahugsun í stefnu markaðssamskipta 

þar sem þau sinna öllum hliðum markaðsmála, með skammtímanálgunum og 

langtímauppbyggingu. Of mikil áhersla á söluhvatana, tilboð og/eða afslætti, geta leitt 

fyrirtækin í vítahring tilboða, þar sem neytendur leggja minna virði til varanna. Neytendur 

upplifa þessi fyrirtæki sem tilboðsdrifin og bregðast jafnvel ekki við öðrum auglýsingum frá 
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þeim nema um tilboð eða afslátt sé að ræða. Lítil fyrirtæki eða þau sem ekki hafa sinnt 

markaðsmálum með festu verða háðari því að nota þessi skammtíma verkfæri til þess að ná í 

tekjur strax, sem gengur á vörumerkjaímynd þeirra og virði. Keðjuverkandi áhrifa gætir meðal 

þessara fyrirtækja, þegar samkeppnisaðili auglýsir tilboð eða afslátt gera hinir í samkeppninni 

það einnig, tilboðsslagurinn er mikill. Þegar samdráttur, aukin samkeppni eða breytingar í ytra 

umhverfi eiga sér stað getur langtíma vörumerkjauppbygging skilað sér margfalt til baka en þá 

eru tilboðsdrifnu fyrirtækin mun berskjaldaðri. 

Til þess að byggja upp langtíma vörumerkjavirði og auglýsa með árangursríkum hætti til lengri 

tíma litið verður grunnvinnan að vera nákvæm. Virk vörumerkjastjórnun á að vera innan 

markaðsstarfsins með fullmótuðu vörumerkjaleiðarljósi (e. Brand Guidelines) ásamt því að 

leggjast þarf í gaumgæfilega rannsóknarvinnu á markaðnum og fyrirtækinu sjálfu með 

reglubundnum hætti. Þá er stefnumótun, aðgreining og staðfærsla lykilatriði, vöruþróun á 

þjónustuþáttum getur verið nauðsynleg á mörkuðum með einsleitar vörur, á því er hægt að 

byggja aðgreiningu. Aðgreining eingöngu byggð á lágu verði getur reynst fyrirtækjum 

vandasöm ef hörð verðsamkeppni myndast. Varasamt er að mæla og meta árangur eingöngu út 

frá sölutölum, söluaukningu ætti að hugsa um sem afleiðingu annarra langtímamarkmiða, 

langtímamarkmiða sem miða að því að auka vitund og byggja upp ímynd sem leiðir af sér aukið 

virði til vörumerkisins. Auglýsingar í sjónvarpi samhliða netinu eru þær sem ná að miðla ímynd 

fyrirtækisins hvað best, þ.e. myndbandsauglýsingar. Auk þess er hægt með stefnumiðaðri 

stjórnun efnis á samfélagsmiðlum að eiga persónulegri samskipti við neytendur og miðla með 

þeim hætti ímynd fyrirtækisins. Skilaboðin ættu að vera í takti við líðandi stund, persónugerð 

og lifandi til þess að ná samtali við neytendur. Skoða þarf miðla vel og velja þá miðlablöndu 

sem hentar markmiðum fyrirtækisins, ekki ætti að einbeita sér eingöngu að einum miðli. 

Samhæfa þarf öll markaðssamskipti og upplifun af vörumerkinu, öll skilaboð hafa áhrif á 

ímyndina.  
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4.2. Niðurstöður spurningakönnunar 

Niðurstöður úr megindlegri spurningakönnun verða hér settar fram með lýsandi tölfræði og 

myndrænni framsetningu. Ásamt því að lýsa niðurstöðunum verða þær bornar saman við 

niðurstöður fyrri rannsókna á viðfangsefninu sem fjallað er um í kafla 2.4. Spurningunum í 

könnuninni var því ekki ætlað að finna einhvers konar innri tengingar og verður fjallað um 

niðurstöður hverrar spurningar sérstaklega. 

Könnuninni barst 301 svar á því tímabili sem könnunin var opin en aldursskipting staka var frá 

16 til 65 ára og eldri, meginþorri þátttakenda var þó með nokkuð jafnri dreifingu frá 26 - 65 

ára og eldri, voru konur 203 talsins og karlar 98. Lýðfræðispurningarnar þóttu einkum 

mikilvægar til þess að sjá dreifingu og breytileika úrtaksins. Við greiningu gagnanna var munur 

á svörum kynjanna athugaður en var munurinn að litlu marki mismunandi og því ekki fjallað 

um það sérstaklega. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hegðun og viðhorf neytenda 

almennt til auglýsinga og sér í lagi söluhvata á borð við tilboð og afslætti. Niðurstöðurnar sem 

hér koma á eftir eru því byggðar á þeim heildarsvörum sem aflað var. 

4.2.1. Spurningar 1 og 2 

Í fyrstu tveimur spurningunum voru þátttakendur beðnir um að raða sjö mismunandi miðlum 

eftir því sem átti best við þá, frá sætum 1 til 7, þ.e. á hvaða miðli þeir taki helst eftir 

auglýsingum og á hvaða miðli auglýsingar nái best til þeirra.  

Tæplega helmingur þátttakendanna tóku helst eftir auglýsingum á samfélagsmiðlum en þar á 

eftir setti fimmtungur þátttakenda sjónvarp í fyrsta sæti, það sama má segja um niðurstöður úr 

spurningu 2. Í niðurstöðum Binet og Field (2017) kemur fram að netmiðlar séu búnir að aukast 

umtalsvert og notkun netsins samhliða öðrum miðlum geri allar herferðir árangursríkari. Þá 

segir í niðurstöðum Binet og Field (2013 og 2017) að sjónvarp sé einn sterkasti miðillinn til 
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SPURNING	1	 - ÉG	TEK	HELST	EFTIR	AUGLÝSINGUM:

á	samfélagsmiðlum í	sjónvarpi í	útvarpi í	dagblöðum í	fjölpósti á	vefmiðlum á	tölvupósti

Tafla 1 - Niðurstöður úr spurningu 1 
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vörumerkjauppbyggjandi auglýsinga og að árangurinn aukist svo um munar með notkun 

netsins samhliða.  

Það sem er áhugavert er að tölvupóstur og fjölpóstur verma saman 6 og 7 sæti, í bæði spurningu 

1 og 2. Flokkast þessir miðlar sem bein markaðssetning. Í niðurstöðum Binet og Field (2013) 

er bein markaðssetning með áhrifaríkari miðlum fyrir söluhvetjandi auglýsingar.  

4.2.2. Spurningar 3 og 4 

Spurningum 3 og 4 var ætlað að komast að því hvers vegna fólk man eftir auglýsingu eða 

staldrar við hana og af hverju það bregðist við með þeim hætti að kaupa vöruna sem auglýst 

er. Þátttakendur gátu aðeins valið þann valkost sem átti best við þá af þeim valmöguleikum 

sem gefnir voru. Í rannsóknum þeirra Binet og Field (2013 og 2017) segir að auglýsingar sem 

nái að tengjast neytendum á persónulegum nótum séu líklegri til þess að mynda tengsl við 

neytendur og komist inn í minni þeirra. Neytendur eru einnig opnari fyrir 

upplýsingum/skilaboðum þegar þá vantar eitthvað eða þeir eru í kauphugleiðingarferli á 

vöruflokknum sem um ræðir.  
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SPURNING	3	- HVERS	VEGNA	MANSTU	EFTIR	
VÖRUNNI	EÐA	STALDRAR	VIÐ	OG	SKOÐAR	

AUGLÝSINGAR	BETUR?
Þegar	auglýsingin	höfðar	
til	mín	og	ég	næ	að	
tengja	við	hana
Þegar	eitthvað	sem	mig	
vantar	er	auglýst

Þegar	tilboð	eða	afslættir	
eru	auglýstir

Þegar	vörumerki	sem	
mér	líkar	við	er	að	
auglýsa

Tafla 2 - Niðurstöður úr spurningu 2 

Tafla 3 - Niðurstöður úr spurningu 3 
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SPURNING	2	 - AUGLÝSINGAR	SEM	HÖFÐA	TIL 	MÍN	OG	ÉG	
STALDRA	VIÐ	EÐA	MAN	EFTIR	ERU	YFIRLEITT:

á	samfélagsmiðlum í	sjónvarpi útvarp dagblöð fjölpóstur vefmiðlar tölvupóstur
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Niðurstöður úr spurningu 3 styður við þær niðurstöður Binet og Field (2013) þar sem tveir 

þriðju þátttakenda segjast muna eftir vöru eða skoði auglýsingar betur þegar auglýsingin 

höfðar til þeirra og þeir nái að tengjast henni eða þegar þeim vanti vöruna sem auglýst er. 

Nokkuð jöfn skipting var á milli þessara tveggja hópa eins og sést á töflu 3 hér að ofan. 

Í spurningu 4 var svo leitast eftir því að vita hvenær neytendur bregðist við auglýsingu með 

þeim hætti að kaupa vöruna sem auglýst er og voru sömu valmöguleikar og í spurningu 3. Þar 

var tæplega helmingur sem sagðist bregðast við með þeim hætti að kaupa vöruna þegar eitthvað 

sem því vantaði væri auglýst. Það sama á því við hér og í spurningunni á undan, að niðurstöður 

samræmast niðurstöðum Binet og Field (2013 og 2017). 

Þá var fjórðungur þátttakenda sem segist kaupa vöru sem auglýst er þegar um tilboð er að ræða 

og fimmtungur þegar þeir nái að tengjast auglýsingunni og hún höfði til þeirra. Samkvæmt 

Binet og Field (2013) eru söluhvetjandi auglýsingar, líkt og tilboð og afslættir, mjög áhrifaríkar 

til skemmri tíma. Viðbrögð við slíkum auglýsingum koma í ljós strax og eru það yfirleitt þeir 

sem eru í kauphugleiðingarferli sem bregðast við tilboðum með þeim hætti að nýta sér tilboðið. 

Binet og Field (2013) segja jafnframt að auglýsingar, sem hafa það að markmiði fyrst og fremst, 

að komast inn í minni fólks og búa til tengingar milli neytandans og vörumerkisins, hafi meiri 

áhrif til lengri tíma litið, þar sem þær búa til vitund og ímynd um vörumerkið og hafa jákvæð 

áhrif á markaðshlutdeild og hækka grunnsölutekjur fyrirtækja í framtíðinni. Áhrif þeirra eru 

því ekki eins sjáanleg strax í söluaukningu til skemmri tíma líkt og tilboð eða afslættir gera.  
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SPURNING	4	- HVENÆR	BREGST	ÞÚ	VIÐ	
AUGLÝSINGU	MEÐ	ÞEIM	HÆTTI	AÐ	KAUPA	

VÖRUNA	SEM	AUGLÝST	ER?

Þegar	auglýsingin	höfðar	
til	mín	og	ég	næ	að	
tengja	við	hana
Þegar	eitthvað	sem	mig	
vantar	er	auglýst

Þegar	tilboð	eða	afslættir	
eru	auglýstir

Þegar	vörumerki	sem	
mér	líkar	við	er	að	
auglýsa

Tafla 4 - Niðurstöður úr spurningu 4 
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4.2.3. Spurningar 5 til 8 

Spurningar 5 til 8 taka til niðurstaðna Field og Binet (2013 og 2017) um skammtímaaðgerðir. 

Þar segir að þeir sem bregðist hvað best við söluhvötum á borð við tilboð eða afslætti, eru þeir 

sem nú þegar eru viðskiptavinir eða þekki vörumerkið. Þeir sem ekki þekkja það eða hafa 

reynslu af, séu líklegri en ekki til þess að veita skilaboðunum minni eða enga athygli. Í 

spurningu 5 og 6 voru þátttakendur beðnir að svara út frá vörumerkjum sem þeir þekktu ekki 

eða höfðu ekki átt viðskipti við áður. Í spurningum 7 og 8 voru sömu spurningar en svara átti 

útfrá vörumerkjum sem þeir þekkja eða hafa haft viðskipti við.  

Spurt var hvort þátttakendur myndu nýta sér eða nýta sér auglýst tilboð ef þeim vantar auglýstu 

vöruna og svo hvort þeir myndu nýta sér eða nýta sér tilboðin þrátt fyrir að vanta ekki vöruna 

sem auglýst er.  

Sjá má merkjanlegan mun á svörum þegar um þekkt eða ókunnugt vörumerki er um að ræða, 

þegar kemur að því að nýta sér auglýst tilboð á vörum sem þátttakanda vantar. Tveir þriðjungar 

segjast mjög oft eða oft nýta sér slíkt þegar um vörumerki sem þeir þekkja á í hlut til móts við 

46% ef vörumerkið er ókunnugt. Einnig eru það aðeins 4% sem segjast sjaldan nýta sér tilboðin 

ef þeir þekki vörumerkið og enginn segist aldrei nýta sér þau en þrefalt fleiri segjast sjaldan 

eða aldrei nýta sér tilboð þegar vörumerkið er ókunnugt. Þessar niðurstöður styðja við 

niðurstöður úr rannsókn þeirra Binet og Field (2013 og 2017) þar sem þeir komast að því að 

þeir sem bregðist við tilboðum best eru þeir sem nú þegar eru viðskiptavinir eða hafa heyrt af 

vörumerkinu áður. Þess vegna leiðir þetta í ljós mikilvægi vörumerkjavitundar- og þekkingar, 

1% 

12% 

41% 29% 

17% 

SPURNING	5	- ÞEKKI	EKKI	VÖRUMERKIÐ:	EF	
MIG	VANTAR	VÖRUNA	ÞEGAR	TILBOÐ	EÐA	
AFSLÆTTIR	ERU	AUGLÝSTIR	ÞÁ	MYNDI	ÉG	

NÝTA	MÉR	ÞAÐ

Aldrei

Sjaldan

Stundum

Oft

Mjög	oft

Tafla 5 - Niðurstöður úr spurningu 5 
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SPURNING	7	- ÞEKKI	VÖRUMERKIÐ:	EF	MIG	
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Tafla 6 - Niðurstöður úr spurningu 7 
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líkt og Binet og Field koma inn á, þá auka langtímaherferðir (áminning og/eða upplýsandi) 

árangur söluhvetjandi auglýsinga, þ.e. skammtímaaðgerða. 

Þegar spurt var hvort þátttakandi nýti sér tilboð eða myndi nýta sér það þó svo hann vantaði 

ekki vöruna er lítill munur á hvort þátttakandi þekki vörumerkið eða hvort það sé ókunnugt, þó 

má greina örlítið jákvæðari viðbrögð við því þekkta líkt og sjá má á myndritunum tveimur hér 

að ofan. Mikill meirihluti þátttakenda, yfir 60%, segjast sjaldan eða aldrei nýta sér tilboð ef 

þeim vantar ekki vöruna. 
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4% 

1% 

SPURNING	6	- ÞEKKI	EKKI	VÖRUMERKIÐ:	
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SPURNING	8	- ÞEKKI	VÖRUMERKIÐ:	ÞEGAR	
TILBOÐ	EÐA	AFSLÆTTIR	ERU	AUGLÝSTIR	ÞÁ	
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Tafla 8 - Niðurstöður úr spurningu 6 

 

Tafla 7 - Niðurstöður úr spurningu 8 
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4.2.4. Spurningar 9 og 10 

Spurningar 9 og 10 varða áhrif tíðni tilboða frá sama fyrirtæki/vörumerki á virði 

vörumerkjanna og eru byggðar á niðurstöðum úr fyrri rannsóknum er varða tengsl markaðsráða 

við virði vörumerkja. Í umræddum rannsóknum (kafli 2.4) segja samanteknar niðurstöður að 

ímynd og virði vörumerkja eiga í neikvæðu sambandi við tíð tilboð eða afslætti.  

Reglulegt millibil tilboða/afslátta í þessari rannsókn var ef þátttakandi er var við tilboð eða 

afslætti hjá fyrirtæki eða á vörumerki á 4 til 6 vikna fresti eða oftar. Spurning 9 spyr hvort 

þátttakandi bíði með að kaupa vöru af fyrirtæki þar til varan fer á tilboð eða afslátt séu tilboðin 

svo ör. Í spurningu 10 er tekið enn sterkar til orða og er þátttakandi beðinn um að taka afstöðu, 

hvort hann kaupi vörur á fullu verði af fyrirtæki sem er með tilboð eða afslætti með mjög 

reglulegu millibili.  

Í niðurstöðum spurningar 9 eru 45% sem segjast bíða mjög oft eða oft eftir því að vara fari á 

tilboð eða afslátt áður en þeir kaupi vörur. Aðeins rétt tæplega fjórðungur segist sjaldan eða 

aldrei bíða. Niðurstöður í spurningu 10 styður við niðurstöður í spurningu 9 þar sem rúmur 

helmingur segist ekki kaupa vörur á fullu verði af fyrirtæki sem er með tilboð eða afslætti með 

reglulegu millibili. Þessar niðurstöður styðja við niðurstöður úr fyrri rannsóknum í kafla 2.4 

um neikvæð tengsl milli virðis vörumerkja og örra tíðni tilboða. Binet og Field (2013) segja í 

rannsókn sinni að tíðar auglýsingar sem innihalda verðlækkanir og tilboð hafi slæm áhrif á 

verðlagningu til lengri tíma og geri vörur óverðteygnar, með því eiga þeir við að neytendur 

7% 

15% 

33% 
28% 
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SPURNING	9	- TILBOÐ	EÐA	AFSLÆTTIR	
ERU	MEÐ	MJÖG	REGLULEGU	
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Á	ekki	við
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Tafla 9 - Niðurstöður úr spurningu 9 

 

Tafla 10 - Niðurstöður úr spurningu 10 
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verði mjög á varðbergi gagnvart verði varanna og séu ekki tilbúnir að greiða hátt verð, eða það 

verð sem fyrirtækið þarf eða vill. Í rannsókn Yoo, Donthu og Lee (2000) segir að of tíð notkun 

tilboða veldur því að neytendur tengjast ekki vörumerkjunum eða eiginleikum varanna heldur 

hugsa fyrst og fremst um tilboðin sem þessar niðurstöður benda sterklega til. 

4.2.5. Spurningar 11 og 12 

Rannsakað var hvort tengsl væru milli örra tíðni tilboða eða afslátta og gæða vöru í hugum 

þátttakenda. Spurt var, hvort fyrirtæki sem eru með tilboð eða afslætti mjög reglulega bæru 

vott um að þau seldu ekki gæðavöru og svo hvort fyrirtæki sem ekki væru með regluleg tilboð 

eða afslætti bæru vott um að selja aðeins gæðavöru. 

Ekki reynist unnt að segja til um jákvæð eða neikvæð tengsl milli tilboða/afslátta og gæða í 

hugum þátttakenda með hliðsjón af niðurstöðum spurninga 11 og 12. Lítill munur er á öllum 

svarmöguleikum í báðum spurningum. Í fyrri rannsóknum sem finna má í kafla 2.4 segja 

niðurstöður þeirra Yoo, Donthu og Lee (2000) að neytendur tengi frekar lágt verð eða miklar 

verðlækkanir við gæðaminni vöru með lakari ímynd. Niðurstöður þessara tveggja spurninga 

styðja því ekki niðurstöður Yoo, Donthu og Lee (2000). 
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SPURNING	12	- FYRIRTÆKI	SEM	ERU	EKKI	
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SPURNING	11	- FYRIRTÆKI	SEM	ERU	MEÐ	
TILBOÐ	EÐA	AFSLÆTTI	MJÖG	REGLULEGA	

BERA	VOTT	UM	AÐ	ÞAU	SELJI	EKKI	
GÆÐAVÖRU:
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Frekar	sammála
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Ósammála

Tafla 12 - Niðurstöður úr spurningu 11 

 

Tafla 11 - Niðurstöður úr spurningu 12 
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4.2.6. Spurning 13 

Í síðustu spurningunni númer 13, að undanskyldum lýðfræðispurningum númer 14 og 15, var 

spurt hvort þátttakendur yrðu mjög mikið varir við auglýsingar sem innihalda tilboð eða 

afslætti. Leitast er eftir að svara því hvort tíð notkun tilboða fyrirfinnist á Íslandi. 

Niðurstaða spurningar 13 gefur til kynna að mikið sé um tilboð og/eða afslætti á Íslandi þar 

sem 68% voru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni sem lögð var fram ég verð mjög 

mikið vör/var við auglýsingar sem innihalda tilboð eða afslætti, einungis 5% voru henni frekar 

ósammála eða ósammála. 

  

15% 

54% 

26% 

4% 1% 

13.	ÉG	VERÐ	MJÖG	MIKIÐ	VÖR/VAR	VIÐ	AUGLÝSINGAR	
SEM	INNIHALDA	TILBOÐ	EÐA	AFSLÆTTI:

Sammála

Frekar	sammála

Hvorki/né

Frekar	ósammála

Ósammála

Tafla 13 - Niðurstöður úr spurningu 13 
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4.3. Heildarniðurstöður 

Hér verða rannsóknarmarkmiðum og rannsóknarspurningunni svarað út frá niðurstöðum sem 

fengust úr bæði eigindlega og megindlega rannsóknarhlutanum. 

4.3.1. Rannsóknarmarkmiðum svarað 

Við upphaf rannsóknarvinnu voru sett niður rannsóknarmarkmið sem voru eins konar leiðarljós 

við framkvæmd rannsóknarinnar. Rannsóknarmarkmiðin sem sett voru fram með formlegum 

hætti eru: 

• Hvað skilar langtímaárangri á vörumerkjavirði þegar kemur að auglýsingum? 

• Hvaða áhrif hefur tilboðsdrifni fyrirtækja á vörumerkjavirðið? 

• Eru söluhvetjandi skilaboð, í formi tilboða og afslátta, ríkjandi á íslenskum 

auglýsingamarkaði? 

Það sem skilar langtímaárangri á vörumerkjavirði þegar kemur að auglýsingum er að fyrirtæki 

hugi að langtímaskilaboðum jafnt sem skammtíma. Innihald skilaboðanna skiptir máli en til 

þess að geta miðlað virðistilboði og ímynd með þeim hætti að uppfylla þær þarfir, kröfur og 

óskir sem á markaðnum eru, þurfa fyrirtæki að vita hverjar þær eru raunverulega. Rannsókn á 

innri og ytri starfsemi fyrirtækisins er því mikilvæg. Rannsókn þarf að framkvæma reglulega 

því markaðsumhverfið er síbreytilegt. Mikilvægt er að setja niður stefnu fyrir 

markaðssamskipti fyrirtækisins, lykilþáttur er að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum og 

staðfæra vörumerkið í hugum neytenda. Í öllum skilaboðum sem send eru frá fyrirtækinu á að 

miðla aðgreinandi þættinum og virðistilboði þess; hvernig ætlar fyrirtækið að uppfylla þarfir 

neytenda betur en samkeppnisaðilar. 

Vörumerkjastjórnun á að vera partur af markaðsstarfsemi fyrirtækisins með fullmótuðu 

vörumerkjaleiðarljósi (e. Brand Guidelines), gæta þarf að heildarásjónu vörumerkisins, á öllum 

miðlum. Forðast skal að nota söluhvetjandi auglýsingar á borð við tilboð og afslætti í miklum 

mæli þar sem ofnotkun á slíkum auglýsingum rýrir virði vörumerkja. Með því að setja sér 

stefnu til lengri tíma þar sem áhersla er á að auka vitund, minna á vörumerkið og byggja upp 

ímynd þess og haga skammtímaskilaboðum sínum með þeim hætti að uppfylla þær þarfir sem 

neytendur hafa á þeim tíma, mun til lengri tíma litið virði vörumerkisins aukast sem færir 

fyrirtækinu meiri árangur. 

Tilboðsdrifni fyrirtækja þ.e. reglulegir afslættir eða tilboð, geta haft mjög slæm áhrif á 

vörumerkjavirði- og ímynd. Slík skilaboð geta leitt til þess að neytendur bregðist varla við 
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öðrum auglýsingum frá fyrirtækinu og/eða sjá vart hag sinn í því að versla við fyrirtækið nema 

um afslátt eða tilboð sé að ræða. Með öðrum orðum, með of reglulegum afsláttum eða tilboðum 

leggur neytandi minna virði til vörumerkisins þar sem hann er ekki tilbúinn að greiða fullt verð 

fyrir vörur fyrirtækisins. Fyrirtækin geta með þeim hætti fests í vítahring tilboða og afslátta, 

þ.e. að til þess að eiga fyrir rekstrarkostnaði verði þau tilneydd til þess að halda áfram 

tilboðsdrifnum rekstri. Þegar fyrirtæki eru komin á þann stað getur reynst erfitt, tímafrekt og 

kostnaðarsamt að rétta ímyndina við og byggja upp virði, tíma og fjármagn sem mögulega er 

af skornum skammti. 

Söluhvetjandi skilaboð, þ.e. afslættir og tilboð, eru mjög ríkjandi á íslenskum markaði og hefur 

rannsóknin leitt í ljós nokkrar mögulegar ástæður. Markaðsmál innan veggja fyrirtækja eru oft 

sett neðarlega í forgangsröðina og er rannsóknavinnu á markaðnum og starfsemi fyrirtækjanna 

oft ábótavant. Þar með er stefna í markaðssamskiptum ekki vel ígrunduð og því stefnumótun 

byggð á svo til úreltum gögnum samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar. Telja viðmælendur 

að meginþorri fyrirtækja hugsa of mikið til skamms tíma og skorti langtímaáætlanir. Söluhvatar 

virka vel til þess að auka sölu til skemmri tíma og því auðvelt að ná í tekjur með þeim hætti, 

en oftar en ekki mæla fyrirtæki árangur sinn eingöngu út frá sölutölum. Ísland er lítill markaður 

líkt og fram hefur komið og samkeppnin er mikil og því gætir einhvers konar keðjuverkandi 

áhrifa á íslenskum markaði. Þegar eitt fyrirtæki auglýsir afslætti eða tilboð og nær að auka 

markaðshlutdeild sína á þeim tíma sem afslátturinn/tilboðið stendur yfir, á kostnað 

samkeppnisaðila, tekur næsta fyrirtæki við og auglýsir afslætti/tilboð, svoleiðis gengur það koll 

af kolli, það leiðir til þess að nær alla daga er að finna auglýsingar um afslætti eða tilboð. 

4.3.2. Rannsóknarspurningu svarað 

Meðal markmiða rannsóknarinnar er að leiða í ljós hvernig fyrirtæki á neytendamarkaði hagi 

markaðssamskiptum sínum með áherslu á auglýsingar og hvaða áhrif þær hafi á virði og ímynd 

vörumerkja. Ennfremur hvort fyrirtæki á Íslandi sæki neytendur með tilboðum/afsláttum eða 

hvort jafnvægi sé á vörumerkjauppbyggjandi skilaboðum og söluhvetjandi auglýsingum. 

Rannsóknarspurning var sett fram sem þjónar þeim tilgangi að uppfylla markmið 

rannsóknarinnar og verður henni svarað hér en spurningin var eftirfarandi: 

Eru íslensk vörumerki að auglýsa á árangursríkan hátt til lengri tíma litið?  

Stærri fyrirtæki og/eða þau fyrirtæki sem hafa sinnt markaðsstarfi með formfestu, haga 

markaðssamskiptum sínum með langtímauppbyggingu vörumerkja sinna að leiðarljósi. Þau 

fyrirtæki upplifa ávinning langtímauppbyggingar og hafa því ekki jafn mikla þörf fyrir miklu 
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magni af söluhvötum á borð við afslætti og tilboð. Söluhvetjandi auglýsingar í formi tilboða 

og afslátta eru mjög ríkjandi á Íslandi og eru slík skilaboð ekki vænleg til árangurs í lengri tíma 

þar sem þau höggva af bæði ímynd og virði vörumerkja. Niðurstaðan er því sú að mun fleiri en 

færri fyrirtæki hugi mestmegnis að deginum í dag eða morgundeginum. Verða því 

skammtímaaðgerðir í formi tilboða og afslátta sem felast í að auka sölu til skemmri tíma ofan 

á, þar sem áhrif tilboða og afslátta verða greinileg strax í aukinni sölu, en á kostnað 

langtímavaxtar og -hagnaðar. 
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5. Umræður og hagnýtar tillögur 

Þegar niðurstöður beggja rannsóknarhlutanna eru skoðaðar styðja þær hver við aðra að miklu 

leyti og samhljóm má finna í fyrri rannsóknum á viðfangsefninu sem greint var frá í kafla 2.4 

sem og fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar.  

Ein helsta breyting á miðlaumhverfi fyrirtækja í dag er mikil aukning netmiðla en sjónvarp er 

enn mjög sterkur miðill. Niðurstöður spurningakönnunarinnar greina frá því að þátttakendur 

taka mest eftir auglýsingum á samfélagmiðlum og sjónvarpi auk þess að þær auglýsingar sem 

þátttakendur staldra helst við eða höfða til þeirra má finna á sömu miðlum. Því eru Binet og 

Field (2013 og 2017) sammála þar sem þeir fjalla um í sínum rannsóknum hvernig netmiðlar 

hafa aukist og áhrifaríku miðlablönduna, þ.e.a.s. net samhliða sjónvarpi. Í raun magnar netið 

árangur allra annarra miðla þegar það er notað samhliða, þar sem fram kom í rannsókn Binet 

og Field (2017) að hefðbundnir miðlar eru enn veigamiklir í árangri markaðssamskipta þó svo 

að netmiðlar hafi þróast og aukist umtalsvert. 

Meðal niðurstaðna könnunarinnar er að tölvupóstur, sem flokkast sem bein markaðssetning, er 

meðal neðstu tveggja sætanna hvað varðar eftirtekt auglýsinga og staldra þátttakendur síst við 

slíkar auglýsingar eða að þær höfði ekki til þeirra. Samkvæmt Binet og Field (2017) er 

tölvupóstmarkaðssetning og kostaðar leitavélaniðurstöður þær sem skila mestum árangri þegar 

kemur að skammtímaaðgerðum, svo sem söluhvetjandi skilaboðum (tilboð eða afslættir). 

Mætti því velta þeirri spurningu upp hvort skilaboðin sem send eru á þessum miðlum séu ekki 

nógu sérsniðin að þörfum og óskum viðtakenda? Eins og farið hefur verið yfir í fræðilegum 

bakgrunni rannsóknarinnar er áreiti mikið og neytendur sía út upplýsingar sem hentar þeim 

hverju sinni.  

Í eigindlega rannsóknarhlutanum telja viðmælendur mikilvægt að búa til einhvers konar 

tengingu milli auglýsingarinnar og neytenda, er það frekast gert með ímyndaruppbyggjandi 

auglýsingum eða lifandi og persónugerðu efni á samfélagsmiðlum en ekki með tilboðum og 

afsláttum. Binet og Field (2013 og 2017), halda því einnig fram að ímyndaruppbyggjandi 

auglýsingar séu líklegri til þess að mynda huglægar tengingar við neytendur, auk þess að 

neytendur muni frekar eftir vörunni eða vörumerkinu. Niðurstöður spurningakannanarinnar 

segja svipaða sögu þar sem meirihluti þátttakendanna segjast muna eftir vöru eða staldra við 

auglýsingar þegar auglýsingin höfði til þeirra, þeir nái að tengja við hana eða þeim vanti 

auglýsta vöru.  
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Samkvæmt Maslow hefur allt fólk þarfir og leitast það við að uppfylla þær eftir sínum kröfum 

og óskum, þar með eru neytendur opnari fyrir skilaboðum þegar þeim vantar eitthvað eða eru 

í kauphugleiðingum á vöruflokknum. Spurningakönnunin leiddi einmitt í ljós að um helmingur 

þátttakenda segist helst bregðast við auglýsingum, með þeim hætti að kaupa auglýsta vöru, 

þegar þeim vantar vöruna sem auglýst er. Þessar niðurstöður undirstrika það sem fram kom í 

þemagreiningu, þ.e. til þess að auka árangur auglýsinga sinna, þyrftu fyrirtæki að sinna 

rannsóknarvinnu betur á ytra og innra umhverfi sínu, að vita hvaða þörfum það ætli að uppfylla 

og með hvaða hætti. Aðeins um fjórðungur þátttakenda í spurningakönnuninni sagðist helst 

bregðast við auglýsingum með þeim hætti að kaupa auglýsta vöru þegar um tilboð eða afslætti 

var að ræða. Líkt og heildarniðurstöður þessarar rannsóknar segja hafa verðtilboð eða afslættir 

skaðleg áhrif á virði og ímynd vörumerkja og ætti því að forðast að nota slíkt eftir fremsta 

megni. Markaðsfjármunum væri því betur varið að mati rannsakanda með því að leggja meiri 

vinnu í markaðsrannsóknir og stefnumótun til þess að geta betur uppfyllt þarfir, óskir og kröfur 

markaðarins og geta gert það án þess að þurfa að sækja viðskiptavini með tilboðum eða 

afsláttum. Til að uppfylla kröfur og óskir markhópsins þarf að átta sig á hvað það er sem skiptir 

neytandann máli með hliðsjón af vörumerkjavíddum Keller (1993), til þess að skapa sterka, 

jákvæða og einstaka ímynd sem uppfyllir kröfur og óskir neytandans. Líkt og Aaker (1991) 

segir, eru vörumerki og staðfærsla þeirra undirstaða samkeppnisforskots og framtíðar 

fjárhagslegs ávinnings. 

Ávinningur þess að auka vörumerkjavitund og/eða styrkja ímynd er að grunnsala eykst og 

markaðshlutdeild stækkar. Ávinningurinn er því líka sá að meiri árangri er náð með 

skammtímaaðgerðum, þar sem skilaboðum er beint á stækkandi markhóp og á það einnig við 

um tilboð og afslætti. Líkt og niðurstöður könnunarinnar sýna þá sögðust þátttakendur oftar 

nýta sér auglýst tilboð eða afslætti þegar þeir þekktu vörumerkið en ef það væri ókunnugt. Þessi 

niðurstaða endurspeglar skilgreiningu Keller (1993) á viðskiptavinagrunduðu vörumerkjavirði, 

þar sem vörumerkjaþekking hefur áhrif á viðbrögð neytenda, þ.e. að viðbrögð neytenda eru 

meiri þegar um þekkt vörumerki er að ræða en ekki. Þess vegna, líkt og Binet og Field (2013) 

setja fram, eru skammtímaaðgerðir, þá þröngt miðaðar herferðir, ekki endilega tilboð eða 

afslættir, einnig nauðsynlegar samhliða langtímauppbyggingu vörumerkis til þess að breyta 

vaxandi eftirspurn í sölu strax.  

Viðmælendur eigindlegu rannsóknarinnar voru þó allir á því máli að alltof mörg fyrirtæki, mun 

fleiri en færri, væru ekki að neinu ráði í langtímauppbyggingu vörumerkja sinna þar sem 

áherslan er aðeins á sölutölur og þá til skamms tíma. Sú niðurstaða kemur heim og saman við 
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upplifun þátttakenda um magn tilboðs- og afsláttaauglýsinga í umferð á íslenskum markaði, en 

tæplega 70% þátttakenda verða mjög mikið varir við slíkar auglýsingar. Einnig var meirihluti 

þátttakenda sem segist ekki kaupa vörur af fyrirtækjum/vörumerkjum sem auglýsa reglulega 

afslætti eða tilboð nema á lækkaða verðinu. Sýnir það fram á að ofnotkun söluhvata, þá tilboða 

og afslátta, dregur úr því virði sem íslenskir neytendur leggja til vörumerkisins, þar sem í 

niðurstöðum á fyrri rannsóknum á viðfangsefninu sem fjallað var um sýndu mjög neikvæð 

tengsl milli tíðni tilboða/afslátta og vörumerkjavirðis. Vörumerkjaímynd- og virði er einn mesti 

fjársjóður fyrirtækja en einn af þeim kostum sem felast í vörumerkjavirði er einmitt svokölluð 

verðviðbót, þ.e. að neytendur eru tilbúnir að greiða hærra verð fyrir vöruna, það stendur frekar 

af sér niðursveiflur í hagkerfinu og stendur betur að vígi í harðnandi samkeppni. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á viðfangsefninu á Íslandi, því er þessi rannsókn mikilvægur 

grunnur til áframhaldandi rannsókna. Kostir rannsóknarinnar eru einna helst þeir að 

niðurstöður hennar hafa hagnýtt gildi sem og leiðbeinandi fyrir þá sem sinna markaðsmálum 

innan fyrirtækja. Hér á eftir má því finna hagnýtar tillögur ætlaðar markaðsfólki. 

5.1. Hagnýtar tillögur 

Tilgangur þessarar rannsóknar var meðal annars að setja fram hagnýtar tillögur byggðar á 

niðurstöðum rannsóknarinnar fyrir þá aðila sem sinna markaðsmálum fyrirtækja. Hér má finna 

leiðarljós í formi víddarlíkans sem miðar að árangri fyrirtækja til lengri tíma litið þegar kemur 

að notkun auglýsinga. 

Myndrit 6 - Víddarlíkan árangurs auglýsinga til lengri tíma litið 
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 Víddirnar eru fjórar og hafa þær allar áhrif á árangur fyrirtækisins til lengri tíma litið auk þess 

sem þær tengjast allar innbyrðis og hafa áhrif hver á aðra. 

Rannsókn 

Víddin sem trónir á toppi líkansins er rannsókn, innan þeirrar víddar er einnig aðgreining, 

vörumerkjaleiðarljós og stefna. Þessir þættir markaðsstarfsins haldast í hendur og leggja 

grunninn að starfinu sem unnið verður.  

Rannsókn: Mikilvægt er að leggjast í rannsóknarvinnu á markaðnum sem fyrirtækið starfar á 

sem og að líta inn á við. Spurningar sem ætti að leitast við að svara eru: Hvaða vörur eru 

framboðnar, handa hverjum og til að uppfylla hvaða þörf? Hverjar eru raunverulegu þarfirnar 

á markaðnum? Hverjir eru helstu samkeppnisaðilar, hvað eru þeir að bjóða og með hvaða 

hætti? Má eiga von á sviptingum í markaðsumhverfinu sem áhrif getur haft á vörur, starfsemi 

eða þarfir á markaðnum?  

Aðgreining: Að koma auga á raunverulegar þarfir neytenda er lykilatriði og að geta uppfyllt 

þær ásamt þeim kröfum og óskum sem þeir hafa. Því skiptir aðgreining frá samkeppnisaðilum 

sköpum og er hægt að gera það með margvíslegum hætti öðrum en áþreifanlegu vörunum 

sjálfum eða vöruverði, t.d. með þjónustuauka og/eða ímynd.  

Vörumerkjaleiðarljós: Með vörumerkjaleiðarljósi er heildarásjóna vörumerkisins hönnuð og 

ætti að vera ófrávíkjanleg. Með greinagóðu leiðarljósi er hægt að tryggja að vörumerkið miðli 

ávallt sömu skilaboðum til neytenda og byggi upp sterka, jákvæða og einstaka ímynd. Áður en 

lagt er af stað í notkun á mismunandi miðlum þarf að ákveða hvert markmiðið með hverjum 

miðli fyrir sig er og hvernig vörumerkið muni birtast fyrir sjónir, en vörumerkjaleiðarljós á að 

leiða þá ásjónu í ljós.  

Stefna: Stefna byggir á ofangreindu og þarf að innihalda áætlun um hvernig, hvar og með 

hvaða hætti fyrirtækið ætli að miðla virðistilboði sínu og ímynd til neytenda. Stefnan þarf að 

innihalda áætlanir og mælanleg markmið, bæði hvað varðar langtímaskilaboð og 

skammtímaskilaboð. Leggja þarf mat á frammistöðu og þann árangur sem næst svo hægt sé að 

nýta þau gögn til betrumbætingar. Rannsóknar víddin hefur mikil áhrif á hinar víddirnar og 

þeim árangri sem þær skila fyrirtækinu þar sem vinnan sem lögð er í rannsókn er grunnurinn 

að hinum. 
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Lykilþættir: 

• Koma auga á raunverulegar þarfir, kröfur og óskir 

• Vita hvernig fyrirtækið hyggst uppfylla þarfir betur en samkeppnisaðili 

• Aðgreina vörumerkið frá öðrum 

• Heilsteypt vörumerkjaleiðarljós 

• Setja stefnu um markaðssamskipti sem byggir á ofangreindu 

• Langtímaskilaboð og skammtímaskilaboð innan stefnunnar 

• Setja mælanleg markmið og nýta niðurstöður til betrumbætingar/aðlögunar á markmiðum 

Langtímaskilaboð og skammtímaskilaboð 

Víddirnar langtímaskilaboð og skammtímaskilaboð liggja lárétt sitthvoru megin við miðju á 

líkaninu og hefur víddin rannsókn áhrif á það starf sem unnið er í þeim. Fyrirtæki eru misjöfn 

í eðli sínu og á misjöfnum stöðum í líftímakúrfunni og þarf því hvert og eitt fyrirtæki að finna 

það jafnvægi sem skilar því mestum árangri með þessum mismunandi tegundum skilaboða.  

Langtímaskilaboð: Langtímaskilaboð snúast um að auka vörumerkjavitund, styrkja ímynd og 

huglægar tengingar neytenda við vörumerkið til lengri tíma, ásamt því að styrkja sambönd við 

núverandi viðskiptavini og búa til framtíðarviðskiptavini. Þau eru mikilvægur hlekkur í árangri 

fyrirtækja til lengri tíma litið og er varasamt að vanrækja þá vídd. Aukin vitund og sterkari 

ímynd stuðlar að langtímavexti og hagnaði. Velja þarf miðla sem henta skilaboðaforminu 

hverju sinni en þeir miðlar sem ná mikilli dekkun á markaðnum eru ákjósanlegir. Mikilvægt er 

að koma vörumerkinu fyrir sjónir flestra, þeirra sem eru nú þegar í markhópi/viðskiptavinir, 

sem og þeim sem ekki þekkja vörumerkið eða eru ekki í markhópi. Netmiðlar, þó fyrri 

rannsóknir flokki þá ekki sem fjöldamiðla, hafa þá eiginleika í dag að hægt er að ná til mikils 

fjölda sé þeim beitt með þeim hætti og eru þeir því taldir með hér.  

Lykilþættir: 

• Velja miðla sem ná mikilli dekkun 

• Auka vitund, miðla ímynd og tengjast neytendum 

• Hönnun skilaboðanna tekur mið af rannsóknar víddinni, ásjóna þeirra samkvæmt 

vörumerkjaleiðarljósi 

• Langtímaskilaboð hafa það ekki að markmiði að auka skammtímasölu, markmiðið er auka 

grunnsölutekjur til lengri tíma litið 

• Setja markmið sem skila árangri þegar litið er til vitundar um vörumerkið, ímyndar eða virðis 
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Skammtímaskilaboð: Skammtímaskilaboð miða svo að því að auka sölu þá stundina með því 

að auglýsa hvaða vörur eru framboðnar hverju sinni, til þess að uppfylla þarfir, kröfur og óskir, 

á réttum tíma á réttum stöðum. Skammtímaskilaboðum ætti að beina að þeim sem eru í 

markhópi eða núverandi viðskiptavinum, þeir eru móttækilegri fyrir þeim skilaboðum og meiri 

líkur eru á að þeir bregðist við auglýsingum með einhverjum aðgerðum. Mikil birting 

skammtímaskilaboða til neytenda sem ekki þekkja vörumerkið getur leitt til þess að þeir myndi 

engar eða neikvæðar huglægar tengingar við vörumerkið, þ.e. að þeir hugsi fyrst og fremst um 

vöruverð sem getur komið niður á langtímaárangri. Miðlanotkun er því með öðrum hætti þegar 

um skammtímaskilaboð eru að ræða. Miðlar sem hægt er að beina að þröngum hópum henta 

einna best í það verk.  

Tilboð og afslættir teljast til skammtímaskilaboða og ætti að forðast að nota þá aðferð eftir 

fremsta megni til þess að auka sölu. Regluleg tilboð og afslættir rýra virði vörumerkisins og 

leiðir af sér þá hættu á að festast í vítahring tilboða. Mikið er um landlæga afslætti, t.d. Black 

Friday, Single´s Day, Kauphlaup Smáralindar, Kringlukast Kringlunnar og Miðnæturopnunar 

(ef verslun er staðsett þar innanhúss), afmælishátíðir verslana og svo mætti lengi telja. Þess 

vegna er mikilvægt að ákveða hvenær skuli notast við slíka daga en ekki taka þátt í þeim öllum 

eða nýta kynningarráðann óhugsað til þess að auka sölu þá og þegar. 

Lykilþættir: 

• Velja miðla sem hægt er að miða að markhópum 

• Hafa áhrif á sölutekjur í allra nánustu framtíð 

• Hönnun skilaboðanna tekur mið af rannsóknar víddinni, ásjóna þeirra samkvæmt 

vörumerkjaleiðarljósi 

• Skilaboðin beinast að þörfum sem á markaðnum er á hverjum tíma 

• Miðla virðistilboði sínu til þess að uppfylla kröfur og óskir 

• Forðast að nota tilboð og afslætti til söluaukningar eftir fremsta megni 

• Til þess að hafa stjórn á notkun tilboða og afslátta ættu dagsetningar þeirra og/eða tíðni þeirra 

að vera í langtímaáætlunum sem ekki má bregða út af 

Samhæfð skilaboð 

Samhæfð skilaboð: Víddin á botni líkansins, samhæfð skilaboð, verður fyrir miklum áhrifum 

af öllum víddum og hefur hún mikil áhrif á árangur fyrirtækja til lengri tíma litið. Vinnan sem 

lögð er í hinar víddirnar þrjár stjórna áhrifum hennar á árangur auglýsinga til lengri tíma litið. 

Sérstaklega má líta til framsetningar vörumerkjaleiðarljóss en það á að leiða ásjónu 
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vörumerkisins í gegnum notkun mismunandi miðla, sem hafa mismunandi tilgang og 

styrkleika. Skilaboðin sem send eru eiga að vera samhæfð og samræmast hvert öðru, stefna að 

sama markmiði. Mikilvægt er að átta sig á að öll skilaboð sem fyrirtæki senda frá sér hafa áhrif 

á ímynd og virði vörumerkisins. Sterk ímynd er þegar flestir upplifa vörumerkið eins, fyrir 

hvað það stendur og hvaða virði það hefur fram að bjóða. 

Lykilþættir: 

• Samhæfð skilaboð stjórnast hvað mest af öðrum víddum 

• Neytendur mynda sér viðhorf um ímynd vörumerkisins í þessari vídd 

• Öll skilaboð hafa áhrif á upplifun neytenda af vörumerkinu 

• Samhæfð skilaboð auka líkur á að búa til sterka ímynd, þ.e. þegar flestir upplifa vörumerki eins, 

fyrir hvað það stendur og það sé einstakt 

Ef reynt er að tileinka sér þær upplýsingar sem settar hafa verið hér fram, mætti búast við meiri 

árangri þegar litið er til framtíðar. Markmið flestallra fyrirtækja er að tryggja afkomu til lengri 

tíma, skapa atvinnu ásamt arði fyrir eigendur. Líkt og komist hefur verið að í þessari rannsókn 

eru líkurnar meiri á að uppfylla þau markmið sé áhersla lögð á að miðla virði vörumerkja sinna 

til neytenda og ráðstafa markaðsfé með markvissari hætti. Með öðrum orðum, ekki sækja 

viðskiptavini í miklum mæli með tilboðum/afsláttum, heldur skal leggja áherslu á að styrkja 

vörumerkið með vel ígrunduðum skammtímaskilaboðum sem miða að því að uppfylla 

raunverulegar þarfir, þá er hægt að auka sölu ásamt því að umbreyta vaxandi eftirspurn í sölu. 

Vaxandi eftirspurn myndast þegar meiri áhersla en hefur verið er á langtímaskilaboð, sem 

eykur vitund og styrkir ímynd, það er fjárfesting til framtíðar. 
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6. Lokaorð 

Lagt var af stað í þessa rannsókn með þeim tilgangi að rannsaka hvernig íslensk fyrirtæki hagi 

auglýsingum sínum, hvort þau auglýsi með árangursríkum hætti þegar litið er til framtíðar og 

hvernig hinn almenni neytandi upplifi íslenskan markað. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að úrbóta 

er þörf á markaðssamskiptum fyrirtækja ef ná skal árangri til lengri tíma litið. Í rannsóknarferli 

sem þessu vakna upp margar spurningar, vangaveltur og nýjar hugmyndir að rannsóknarefni á 

viðfangsefninu, eða því náskyldu. Mikilvægt þótti rannsakanda að halda sig innan eigin ramma 

í framsetningu gagna en þess í stað verða þessar hugmyndir tíundaðar hér. 

Breytingar á miðlaumhverfi auglýsingabirtinga sem greindust voru umtalsverðar. Tímarnir 

breytast og mennirnir með hefur verið sagt, það þarf þó einnig að eiga við um þá sem sinna 

markaðsamálum fyrirtækja. Viðmælendur töluðu sérstaklega um hve örar breytingar innan 

netmiðla eru og þá einkum samfélagsmiðla, á þeim miðlum þarf að hafa sig allan við til þess 

að dragast ekki aftur úr. Leggjast mætti því í nákvæmar greiningar á áhrifamætti mismunandi 

miðla á íslenskum markaði, t.a.m. hvernig miðlablöndur væru árangursríkastar með markmið 

til skemmri- sem og lengri tíma. Mætti rannsaka það út frá lýðfræðibreytunum kyni og aldri, á 

hvaða miðlum hóparnir (kyn og aldur) eru móttækilegastir fyrir auglýsingum, hvers konar 

auglýsingar höfða best til þeirra og hvenær þeir bregðist við með þeim hætti að kaupa auglýsta 

vöru. 

Ekki var hægt að álykta um hvort vöruverð hafi áhrif á viðhorf þátttakenda til gæða vara þar 

sem ekki voru nægilega sterk tengsl þar á milli, hvorki jákvæð né neikvæð. Niðurstöður fyrri 

rannsókna höfðu þó leitt í ljós neikvætt samband þar á milli. Einn viðmælandi rannsóknarinnar 

talaði um að menningin á Íslandi einkenndist af tilboðum/afsláttum og að Íslendingar væru 

orðnir frekir á afslátt, í raun ætlist til þess að fá hann reglulega. Mætti því álykta sem svo að 

tíð tilboð hafi ekki mikil áhrif á gæði varanna í hugum þátttakenda vegna þessarar menningar 

þó svo þeir leggi minna virði til þeirra. Væri því áhugavert að rannsaka hvað hafi áhrif á viðhorf 

til gæða vara. 

Von rannsakanda er þó fyrst og fremst sú, að niðurstöður þessarar rannsóknar, ásamt hagnýtum 

tillögum sem settar voru fram með víddarlíkani, muni nýtast markaðsfólki í sínu starfi, eða hið 

minnsta veki það til umhugsunar um þau skilaboð sem vörumerki þeirra er að senda til 

neytenda. Að þau staldri við og athugi hvort skilaboðin séu líkleg til þess að færa þeim árangur 

til lengri tíma litið með hliðsjón af vörumerkjavirði.  
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8. Viðaukar 

8.1. Viðauki 1 – Mælitæki eigindlegrar rannsóknar 

Nafn:  

Menntun, staða, reynsla, örlítið um þig 

Fyrirtækið: 

Hver er starfsemi fyrirtækisins? 

Hvert er þitt starf innan fyrirtækisins? 

Almennt um málefnið: 

Hefur þú tekið eftir einhverjum trendum í markaðssetningu fyrirtækja síðustu misseri og 

hefurðu tekið eftir einhverjum breytingum síðustu ár? 

Álit á málefni: 

Hver er þín skoðun á auglýsingum (samsetningum á auglýsingum) á íslenskum markaði? 

Heldur þú að fyrirtæki almennt hugi að langtíma vörumerkjauppbyggingu? 

Með hvaða hætti? 

Hver er þín skoðun á söluhvetjandi auglýsingum, tilboðum? 

Hversu reglulega eða oft finnst þér ráðlegt að fyrirtæki bjóði upp á tilboð eða afslætti? 

Hvaða áhrif telur þú að ör tilboð hafi á virði vörumerkja?  

Er eitthvað sem þú telur almennt að fyrirtæki geri rangt í sínum auglýsingamálum? 

Eru einhver algeng mistök sem þú telur að ætti að forðast? 

Eitthvað sem þú verður var/vör við í sífellu? 

Notar það miðla “rétt”? 

 Telur þú íslenska markaðinn eitthvað frábrugðinn öðrum mörkuðum? 

Áhrifameiri miðlar aðrir en annars staðar? 
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Meiri samkeppni? Innlend eða við erlendar vefverslanir, fjölgun utanlandsferða? 

Möguleg lausn: 

 Hvernig telur þú að fyrirtæki geti byggt upp langtímavirði vörumerkja sinna? 

Aðferðir  

Miðlar 

Þekking eða skortur á? 

Úthýsing 

(Ef vandamál : Hjá hverjum telur þú vandamálið liggja? ) 

Markaðsfólki – stjórnendum - neytendum eða einhverju allt öðru? 
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8.2. Viðauki 2 – Mælitæki megindlegrar rannsóknar 

1. Ég tek helst eftir auglýsingum: 

á samfélagsmiðlum 

á vefmiðlum 

í sjónvarpi 

í útvarpi 

í dagblöðum 

í fjölpóst 

í tölvupóstii 

2. Auglýsingar sem höfða til mín og ég staldra við eða man eftir eru yfirleitt: 

á samfélagsmiðlum 

á vefmiðlum 

í sjónvarpi 

í útvarpi 

í dagblöðum 

í fjölpóst 

í tölvupóstii 

3. Hvers vegna staldrar þú við og skoðar auglýsingar betur?  

Veldu það sem á oftast við (hægt er að velja tvo valmöguleika) 

Þegar eitthvað sem mig vantar er auglýst 

Þegar vörumerki sem mér líkar við er að auglýsa 

Þegar tilboð eða afslættir eru auglýstir 

Þegar auglýsingin snertir mig og ég næ að tengja við hana 
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4. Hvenær bregst þú við auglýsingu með þeim hætti að kaupa vöruna sem auglýst er?  

Veldu það sem á oftast við (hægt er að velja tvo valmöguleika) 

Þegar eitthvað sem mig vantar er auglýst 

Þegar vörumerki sem mér líkar við er að auglýsa 

Þegar tilboð eða afslættir eru auglýstir 

Þegar auglýsingin snertir mig og ég næ að tengja við hana 

Vörumerki sem ég þekki ekki eða hef ekki átt viðskipti við:  

5. Þegar tilboð eða afslættir eru auglýstir þá myndi ég nýta mér það ef mig vantar 

vöruna: 

Mjög oft  –  Oft  –  Stundum  –  Sjaldan  -  Aldrei  

Vörumerki sem ég þekki ekki eða hef ekki átt viðskipti við:  

6. Þegar tilboð eða afslættir eru auglýstir þá myndi ég nýta mér það þó mig hafi ekki 

vantað vöruna: 

Mjög oft  –  Oft  –  Stundum  –  Sjaldan  -  Aldrei 

Vörumerki sem ég þekki eða hef átt viðskipti við:  

7. Þegar tilboð eða afslættir eru auglýstir þá nýti ég mér það ef mig vantar vöruna: 

Mjög oft  –  Oft  –  Stundum  –  Sjaldan  -  Aldrei 

Vörumerki sem ég þekki eða hef átt viðskipti við:  

8. Þegar tilboð eða afslættir eru auglýstir þá nýti ég mér það þó mig hafi ekki vantað 

vöruna: 

Mjög oft  –  Oft  –  Stundum  –  Sjaldan  -  Aldrei 

9. Tilboð eða afslættir eru með mjög reglulegu millibili, (4-6 vikna fresti eða oftar) þá bíð 

ég eftir að varan fari á tilboð/afslátt áður en ég kaupi það sem mig vantar: 

Mjög oft  –  Oft  –  Stundum  –  Sjaldan  -  Mjög sjaldan / Aldrei 

10. Tilboð eða afslættir eru með mjög reglulegu millibili (4-6 vikna fresti eða oftar), þá 

kaupi ég ekki vörur af því fyrirtæki nema þær séu á tilboði/afslætti: 

Á við  -  Á ekki við 
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11. Fyrirtæki sem eru með tilboð eða afslætti mjög reglulega bera vott um að þau selji 

ekki gæðavöru: 

Sammála  -  Frekar sammála  -  Hlutlaus  -  Frekar ósammála  -  Ósammála 

12. Fyrirtæki sem eru ekki með tilboð eða afslætti reglulega bera vott um að þau selji 

aðeins gæðavöru: 

Sammála  -  Frekar sammála  -  Hlutlaus  -  Frekar ósammála  -  Ósammála 

13. Ég verð mjög mikið vör/var við auglýsingar sem innihalda tilboð eða afslætti: 

Sammála  -  Frekar sammála  -  Hlutlaus  -  Frekar ósammála  -  Ósammála 

14. Ég er: 

Karlkyns - Kvenkyns 

15. Ég er: 

16-20 ára - 21-25 ára - 26-35 ára - 36-45 ára - 46-55 ára - 56-65 ára - 66 ára eða eldri 
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8.3. Viðauki 3 – Samþykkisyfirlýsing eigindlegrar rannsóknar 

 

 

 

SAMÞYKKISYFIRLÝSING 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er samsetning auglýsinga hjá íslenskum 
fyrirtækjum og áhrif þeirra á vörumerkjauppbyggingu og -virði. Markmiðið er að 
fanga þekkingu og reynslu á íslenskum markaði frá annars vegar starfandi 
markaðsstjórum og hins vegar sérfræðingum í greininni. Beitt verður 
eigindlegum rannsóknaraðferðum í formi hálfstaðlaðra viðtala. Niðurstöður 
verða þá bornar saman við niðurstöður erlendra rannsókna og fyrri skrif um 
fræðin. 

Með undirskrift minni staðfesti ég hér með að hafa kynnt mér ofangreindar 
upplýsingar um rannsóknina og fengið fullnægjandi svör við spurningum um 
atriði sem voru mér óljós. Ég staðfesti jafnframt að þátttaka mín í rannsókninni 
er af fúsum og frjálsum vilja. Þá er mér ljóst að ég get hætt þátttöku á hvaða 
tímapunkti sem er, án frekari útskýringa og eftirmála, þrátt fyrir undirritun 
þessarar yfirlýsingar. Mér er ljóst að rannsóknargögnum verður eytt að rannsókn 
lokinni, eigi síðar en tveimur árum frá úrvinnslu rannsóknargagna.  
  
________________________________________ 
Dagsetning 
  
________________________________________ 
Nafn þátttakanda 
  
Undirrituð, staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar um eðli og tilgang 
rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir. 
  
 _________________________________________ 
Rannsakandi

 



 

  

 


