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Útdráttur 

Vörumerkjavirði er eitt af lykilhugtökum í viðskipta- og markaðsfræði í dag. Hátt 

vörumerkjavirði getur haft í för með sér mikinn ávinning fyrir fyrirtæki eins og meiri 

hagnað, árangursríkari markaðsaðgerðir og meiri líkur á vali við kaup.  

Upprunaland vörumerkis er eitt vinsælasta og mest rannsakaða efnið í fræðum 

tengdum alþjóðaviðskiptum, markaðsfræði og á sviði neytendahegðunar.  

Þar sem vörumerkjavirði og upprunaland vöru eru bæði þættir sem geta haft áhrif á 

val neytenda við kaup, þá er viðfangsefni þessarar rannsóknar að kanna hvort ímynd 

upprunalands hafi áhrif á vörumerkjavirði hönnunarhúsgagna. Til að afmarka 

viðfangsefni rannsóknarinnar var notast við vörumerkið Arne Jacobsen sem er upprunið 

í Danmörku, því var notast við ímynd Danmerkur sem frumbreytu í rannsókninni. 

Byrjað var á megindlegri rannsókn þar sem spurningalisti var lagður fyrir með 

snjóbolta- og hentugleikaúrtaki á samfélagsmiðlum og í gegnum tölvupóst.   

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ímynd Danmerkur er góð. Hún var sú vídd 

sem var með hæsta meðaltal af þeim víddum sem mældar voru. Einnig gáfu 

niðurstöðurnar til kynna að ímynd Danmerkur hafi áhrif á vörumerkjavirði Arne 

Jacobsen í gegnum víddirnar vörmerkjavitund/hugrenningatengsl og vörumerkjatryggð 

en ekki í gegnum víddina skynjuð gæði. En engin tengsl voru staðfest milli víddarinnar og 

heildar vörumerkjavirðis.  
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1 Inngangur  

Með vaxandi alþjóðavæðingu markaða skiptir máli fyrir fyrirtæki að hafa sterk 

vörumerki. Í síauknum mæli eru vörumerki frá einu landi gerð aðgengileg neytendum í 

öðrum löndum (Shocker, Srivastava, og Ruekert, 1994). Því er mikilvægt að skilja 

innihald og uppbyggingu þekkingar neytenda á vörumerki (Keller, 1993) ásamt því að 

skilja uppsprettu virði vörumerkis (Pappu, Quester, og Cooksey, 2006).  

Með árangursríkum vörumerkjum er hægt að ná samkeppnisforskoti, því er hugtakið 

vörumerkjavirði í miklum metum bæði í viðskiptum og fræðilegum rannsóknum (Lassar, 

Mittal, og Sharma, 1995).  

Áhrif upprunalands hefur verið eitt mest rannsakaða efnið í alþjóðaviðskiptum og 

markaðsfræði frá því um miðja síðustu öld (Chen, Su, og Lin, 2011; Peterson og Jolibert, 

1995; Schaefer, 1997). Auk þess hefur upprunaland verið lykill í fræðum tengdum 

vörumerkjavirði og hegðun neytenda á sviði alþjóðamarkaðssetningar (Ahmed og 

d’Astous, 2006). 

 Vörumerkjavirði er sá virðisauki sem gefinn er vörumerki með hugsunum, orðum 

og aðgerðum neytenda, sem hægt er að auka á marga vegu og fyrirtæki geta nýtt það til 

að auka hag sinn (Leone o.fl., 2006). Aaker (1991) útskýrir að vörumerkjavirði séu kostir 

og gallar tengdir nafni og merki vörumerkis, sem bæta við eða draga frá verðmæti vöru 

eða þjónustu til fyrirtækis, eða til viðskiptavinar þess fyrirtækis. Keller (1993) lýsir 

vörumerkjavirði sem mismunandi áhrifum sem markaðssetning hefur á þekkingu 

neytanda á vörumerki.  

 Vörumerkjavirði hjálpar viðskiptavinum að túlka og geyma upplýsingar um 

vörumerki, eykur sjálfstraust þegar kemur að kaupum, en getur einnig aukið ánægju og 

notendaupplifun af vörunni (Aaker, 1991). Vörumerkjavirði er lykilatriði í velgengni 

vörumerkis og því er nauðsynlegt að skilja þá þætti sem stuðla að og draga úr styrkingu 

þess (Buil, de Chernatony, og Martínez, 2013).  

Ímynd upprunalands er heildar upplifun neytenda af vörum og þjónustu frá ákveðnu 

landi (Roth og Romeo, 1992).  Han og Terpstra, (1988) gáfu til kynna að áhrif ímyndar 

upprunalands gæti haft bein áhrif á skoðun neytenda á eiginleikum vöru og haft óbein 

áhrif á heildarmat þeirra á vöru í gegnum skoðun sína. 
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Upprunaland vöru og vörumerkjavirði eru því þættir sem geta haft úrslitavald í 

ákvörðunartöku á vali neytenda við kaup (Saydan, 2013).  

  Í þessari rannsókn verður kannað hvort ímynd upprunalands hafi áhrif á 

vörumerkjavirði hönnunarhúsgagna. Til að afmarka viðfangsefni rannsóknarinnar var 

notast við vörumerkið Arne Jacobsen sem er upprunið í Danmörku, því var notast við 

ímynd Danmerkur sem frumbreytu í rannsókninni.  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á ímynd upprunalands annars vegar og hins 

vegar á vörumerkjavirði, en ekki margar um áhrif ímyndar upprunalands á 

vörumerkjavirði. Rannsókn á áhrifum ímyndar upprunalands á vörumerkjavirði 

hönnunarhúsgagna hefur ekki verið gerð áður á Íslandi. Þessi rannsókn hefur því bæði 

hagnýtt gildi og fræðilegt þar sem alþjóðavæðing markaða er ein helsta áskorun 

fyrirtækja í dag. 

 Í rannsókninni verður leitast við að svara eftirfarandi tilgátum; 

1. Ímynd upprunalands hefur jákvæð áhrif á vörumerkjavitund/ 

hugrenningatengsl 

2. Ímynd upprunalands hefur jákvæð áhrif á skynjuð gæði 

3. Ímynd upprunalands hefur jákvæð áhrif á vörumerkjatryggð 

4. Vörumerkjavitund/hugrenningatengsl hafa marktæk jákvæð áhrif á 

vörumerkjavirði 

5. Skynjuð gæði hafa marktæk jákvæð áhrif á vörumerkjavirði 

6. Vörumerkjatryggð hefur marktæk jákvæð áhrif á vörumerkjavirði 

 

Í ritgerðinni verður byrjað á því að fjalla um hugtökin vörumerkjavirði, víddir 

vörumerkjavirðis (vörumerkjavitund, hugrenningatengsl, skynjuð gæði og 

vörumerkjatryggð), upprunaland vöru, ímynd upprunalands, samband vörumerkjavirðis 

og ímyndar upprunalands ásamt umfjöllun um hönnunarhúsgögn á Íslandi í fræðilegu 

samhengi. Næst verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, í framhaldi 



 

 

10 

niðurstöður rannsóknarinnar og í lokin  umræðukafli ásamt takmörkunum 

rannsóknarinnar og tillögum að frekari rannsóknum.  
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2 Vörumerkjavirði 

Vörumerkjavirði er virðisauki gefinn vöru eða vörumerki með aðgerðum, hugsunum og 

orðum neytenda. Vörumerkjavirði hefur margar birtingamyndir, hægt er að auka það á 

margvíslegan hátt og geta fyrirtæki nýtt það til auka hag sinn. (Leone o.fl., 2006).  

Vörumerkjavirði hefur verið skilgreint á marga mismunandi vegu. Aaker (1991)   talar 

um að vörumerkjavirði séu kostir og gallar tengdir nafni og merki vörumerkis, sem bæta 

við eða draga frá verðmæti vöru eða þjónustu til fyrirtækis, eða til viðskiptavinar þess 

fyrirtækis. Keller (1993) lýsir vörumerkjavirði út frá viðskiptavininum sem mismunandi 

áhrifum sem markaðsetning hefur á þekkingu neytanda á vörumerki. Yoo og Donthu 

(2001) skilgreina hins vegar vörumerkjavirði sem ólík viðbrögð neytenda á þekktu og 

óþekktu vörumerki, þegar báðar vörur hafa svipaða eiginleika og sambærilega stöðu á 

markaði.  

Keller  (1993, 1998) talar um vörumerkjavirði út frá viðskiptavininum en Aaker (1991, 

1996) um vörumerkjavirði út frá bæði fyrirtækinu og viðskiptavininum. Kenningar Aaker 

og Keller um vörumerkjavirði eiga margt sameiginlegt, meðal annars halda báðar því 

fram að vörumerkjavirði sé aukið virði vöru meðal annars sem afleiðing markaðsaðgerða 

vörumerkis (Keller, 2002).  

 Tveir helstu hvatar þess að skoða eða mæla vörumerkjavirði eru fjárhagslegur 

hvati til að meta virði vörumerkis á nákvæmari hátt fyrir reikningskil fyrirtækis, samruna, 

kaup eða afsal á fyrirtæki. Önnur ástæða þess að skoða vörumerkjavirði er til að auka 

ávinning markaðsaðgerða fyrirtækis (Keller, 1993). Einnig er mikilvægt að mæla 

vörumerkjavirði til að meta heilsu vörumerkis, til stefnumótunar í markmiðasetningu og 

markaðsmálum, og til að meta grundvöll fyrir stækkun vörulínu vörumerkis (Ailawadi, 

Lehmann, og Neslin, 2003).  

Lög um vörumerki nr. 45/1997. ,,Vörumerki eru sérstök auðkenni fyrir vöru eða 

þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi. Vörumerki geta verið hvers konar sýnilegt tákn 

sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustum 

annarra “. Hugmyndin um vörumerki þróaðist á seinni hluta síðustu aldar þegar nöfn og 

myndir af dýrum, staðir og þekkt fólk komu í stað nafna á framleiðendum og 

fyrirtækjum. Tilgangurinn var að styrkja tengingu nafns vörumerkis við vöru. Með þessu 
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vildu framleiðendur gera neytendum kleift að þekkja og muna betur eftir vörum þeirra, 

en einnig til að aðgreina hana frekar frá keppinautunum (Farquhar, 1989). 

Styrkur vörumerkis býr í huga neytenda. Hvað þeir hafa upplifað, lært og hvað þeim 

finnst almennt um það (Leone o.fl., 2006). Sterk vörurmerki hafa jákvæð áhrif á 

langtíma verðmætasköpun og hagnað fyrirtækja en einnig skiptir það máli fyrir fyrirtæki 

að hafa sterk vörumerki á markaði þar sem keppst er um í verði, líkt og gerist á flestum 

mörkuðum (Aaker, 1992). Að skilja innihald og uppbyggingu þekkingar neytenda á 

vörumerki er mikilvæg, því hún hefur áhrif á hvernig neytendur eða viðskiptavinir 

fyrirtækis hugsa um vörumerki þegar kemur að auglýsingum og markaðsefni fyrir 

vörumerkið (Keller, 1993).  

Að byggja upp vörumerkjavirði krefst þess að gefa vörumerki þekkt nafn, búa til 

sterka, jákvæða ímynd og skapa einstök hugrenningatengsl við vörumerkið (Keller, 

1993). Með því að styrkja víddir vörumerkjavirðis með markaðsaðgerðum geta fyrirtæki  

skapað, viðhaldið og aukið vörumerkjavirði vörumerkis (B. Yoo, Donthu, og Lee, 2000). 

Skynjun neytenda, val þeirra og hegðun er notuð til að skilgreina viðbragð þeirra við 

markaðsaðgerðum fyrirtækja (Keller, 1993). Vörumerki eru sögð vera með jákvætt 

vörumerkjavirði þegar viðskiptavinur bregst á jákvæðan hátt við vörunni, verði, 

kynningu eða dreifingu hennar, en hann gerir af völdum sömu markaðsráða á óþekktri 

vöru gædda sömu eiginleikum (Keller, 1993). Yoo, Donthu og Lee (2000) notuðu vöru frá 

Samsung sem dæmi og báru hana saman við vöru með sömu eiginleika en óþekkt nafn. 

Þeir útskýrðu að neytendur hefðu skoðun á því að ef vara væri frá Samsung, að hún væri 

frá Samsung gæfi eitthvað til kynna um vöruna og mótaði skoðun þeirra á henni. 

Vörumerkjavirði Samsung er því virðið sem neytendur skynja að fylgi nafninu, þegar hún 

er borin saman við vöru með óþekkt nafn.  

Rea, Wang og Stoner (2014) rannsökuðu hvort vörmerkjavirði hefði áhrif á viðbrögð 

neytenda þegar upp kæmi vandamál með vöru. Niðurstöður þeirra sýndu fram á það að 

neytendur væru jákvæðari gagnvart vöru með hátt vörumerkjavirði, í kjölfarið af 

vandamáli sem kæmi upp tengt vörunni, en þeir væru gagnvart vöru með lágt 

vörumerkjavirði. Þau sýndu einnig fram á að viðhorf neytenda gagnvart vörumerkinu og 

skynjun þeirra af trúverðugleika fyrirtækis með hátt vörumerkjavirði yrði fyrir minni 



 

 

13 

áhrifum vegna vandamála sem komu upp. Rannsókn þeirra undirstrikar því mikilvægi 

þess að fyrirtæki fjárfesti til langs tíma í að byggja upp vörumerkjavirði sitt. 

Vörumerkjavirði er lykilatriði í velgengni vörumerkis og að skilja þá þætti sem stuðla 

að og draga úr styrkingu þess er því nauðsynlegt (Buil o.fl., 2013).  

Samkvæmt Aaker (1992) hefur sterkt vörumerki fjórar víddir. Vitund, 

hugrenningatengsl, skynjuð gæði og tryggð. Saman mynda þær virði vörumerkis. Til að 

skilja virði vörumerkis þarf fyrirtæki eða framleiðandi að skilja hverja vídd fyrir sig. Þegar 

vörumerkjavirði er hátt þá hafa viðskiptavinir vörumerkis sterk og jákvæð 

hugrenningatengsl við vörumerkið, skynja að vörumerkið búi yfir miklum gæðum og séu 

tryggir því (B. Yoo o.fl., 2000). Vörumerkjavirði hjálpar viðskiptavininum að túlka og 

geyma upplýsingar um vöruna og vörumerkið. Það getur gefið þeim aukið sjálfstraust 

þegar kemur að kaupákvörðuninni, einnig aukið ánægju og notendaupplifun af vörunni 

(Aaker, 1991). 

2.1 Víddir vörumerkjavirðis 

Til að hægt sé að hámarka og viðhalda gildi vörumerkjavirðis verður maður að þekkja 

víddir þess. Saman mynda þær virði vörumerkis. Til að skilja virði vörumerkis þarf 

fyrirtæki eða framleiðandi vöru að skilja hverja vídd fyrir sig. Fræðimönnum greinir á 

hversu margar víddir vörumerkjavirði hefur.  

 

Samkvæmt Aaker (1991, 1992, 1996) hefur sterkt vörumerki fjórar víddir: 

 Vörumerkjavitund 

 Hugrenningatengsl  

 Skynjuð gæði 

 Vörumerkjatryggð.  

 

Aaker (1991) talar einnig um fimmtu víddina sem hann kallar ,,aðrar óáþreifanlegar 

eignir’’ vörumerkis. Undir hana falla t.d. einkaleyfi og viðskiptasambönd. Þessi vídd er 

yfirleitt ekki notuð við gerð markaðsrannsókna því hún hefur ekki bein áhrif á 

viðskiptavininn (Saydan, 2013). Því verður ekki notast við hana í þessari rannsókn. 
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Keller (1993) heldur því fram að víddir viðskiptavinagrundaðs vörumerkjavirðis séu 

tvær: 

 Vörumerkjavitund 

 Ímynd vörumerkis 

 

Víddirnar hafa innbyrðis tengsl. Þar sem vörumerkjavitund hefur jákvæð áhrif á 

hugrenningatengsl og skynjuð gæði, sem hafa svo áhrif á vörumerkjatryggð (Buil o.fl., 

2013).  

Mikil vörumerkjavitund og jákvæð ímynd vörumerkis ættu að auka líkindi þess að 

vörumerki verði fyrir valinu, ásamt því að skapa tryggð meðal neytenda og söluaðila og 

minnka hættu á skaðlegum markaðsaðgerðum samkeppnisaðila (Keller, 1993). 

2.1.1 Vörumerkjavitund 

Vörumerkjavitund er eiginleiki hugsanlegra kaupenda til að þekkja og muna að ákveðið 

vörumerki tilheyri ákveðnum vöruflokki (Aaker, 1991). Hún segir til um hversu líklegt og 

á hversu auðveldan hátt vörumerki komi upp í huga viðskiptavinar (Keller, 1993). 

Vörumerkjavitund er hægt að líkja við róf hjá neytendum sem fer frá því að fela í sér 

óvissu um tilvist vörumerkis, allt til þeirrar trúar að það sé eina vörumerkið í ákveðnum 

vöruflokki (Aaker, 1991).  Vörumerkjavitund getur því haft áhrif á viðhorf viðskiptavina 

til vörumerkis, hvernig þeir skynja það og þar með haft áhrif á val á vörumerki og tryggð 

(Aaker, 1996). Vörumerkjavitund skiptist í nokkur stig eða flokka. Eins og við sjáum á 

mynd 1 mynda þau pýramída. Þau eru að þekkja ekki vörumerkið (e.unaware of brand), 

að þekkja vörumerki (e.brand recognition), muna eftir vörumerki (e. brand recall) og svo 

efst í huga (e.top of mind) (Aaker, 1991).  
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Mynd 1. Pýramídi vörumerkjavitundar  

 

Að þekkja vörumerki er geta neytenda til að muna eftir og staðfesta fyrri reynslu sína 

af vörumerki, þegar minnst er á nafn vörumerkisins. Það að þekkja vörumerki getur haft 

þau áhrif að viðskiptavininum finnist það kunnuglegt og gefi honum því merki um gæði 

og hollustu. Að muna eftir vörumerki er geta neytenda að muna eftir vörumerki þegar 

talað er um ákveðinn vöruflokk. Að muna eftir vörumerki hefur mikil áhrif á val 

neytenda, það er hvaða vörumerki eru tekin til greina og svo síðar valin í kaupferlinu. 

(Aaker, 1992; Keller, 1993). Viðskiptavinir sem hafa sterka vörumerkjavitund eru líklegri 

til að muna eftir vörumerki og þá kaupa eða endurkaupa en viðskiptavinir með litla 

þekkingu á vörumerki (Tam, 2008). 

Þegar ákveðið vörumerki er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú ert beðin/n um 

að nefna vörumerki í ákveðnum vöruflokk, þá er það efst í huga (Aaker, 1996). 

Fyrir mörg vörumerki eru tákn og myndmál jafn mikilvæg og nafn þeirra. Svo 

mikilvæg að neytendur þekkja ekki nafn án myndar eða tákns og öfugt. Því getur 

styrkleiki vörumerkjavitundar breyst ef neytendum eru sýnd tákn eða myndmál, þar sem 
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nafnið er einungis hluti af stærri mynd vörumerkisins. Því er mikilvægt að þegar verið er 

að styrkja eða mæla vörumerkjavitund að nota bæði nafn, tákn eða myndmál og 

aðgreina þau ekki hvert frá öðru til að fá heildarmynd vörumerkis (Aaker, 1996).  

Vörumerkjavitund er mjög mikilvæg fyrirtækjum því hún er undirstaða þess hve sterk 

vörumerki fyrirtækja eru og þá sömuleiðis hversu farsæl (Aaker, 1992). 

 

2.1.2 Hugrenningatengsl 

Hugrenningatengsl vörumerkis er allt sem tengist vörumerkinu í huga neytenda (Aaker, 

1991; Keller, 1993).  Neytendur mynda hugrenningatengsl gagnvart hlutum eins og 

vörum, stöðum, vörumerkjum og upprunalöndum. Þessi hugrenningatengsl geta bæði 

verið leiðbeinandi og sterk (Pappu o.fl., 2006).  

Hugrenningatengsl hafa margar birtingarmyndir og geta þau endurspeglað eiginleika 

vörunnar, eða ákveðna þætti óháða vörunni sjálfri (Cheng‐Hsui Chen, 2001). Þeim er 

hægt að skipta niður í þrjá flokka; eiginleika (e. attributes), ávinning (e. benefits) og 

viðhorf (e. attitudes) (Keller, 1993). Eiginleikar eru þeir þættir sem einkenna vöru og 

þjónustu, hvað neytandinn telur að varan eða þjónustan er eða hefur í för með sér við 

að kaupa eða neyta hennar. Ávinningur er gildið sem viðskiptavinur gefur vöru eða 

þjónustu. Það er hvað viðskiptavinurinn telur að varan eða þjónustan geti gert fyrir sig. 

Viðhorf horfir síðan til heildarmats viðskiptavinar á vöru eða þjónustu og er því 

grundvöllur neytendahegðunar á markaði (Keller, 1993). Þessi tengsl eru svo 

mismunandi eftir því hversu einstök, jákvæð og sterk þau eru í minninu (Keller, 2002).  

Velgengni markaðsáætlana endurspeglast í að skapa jákvæð og hagstæð 

hugrenningatengsl. Að neytendur upplifi að vörumerki hafi eiginleika og ávinning sem 

uppfylli þarfir og langanir þeirra og myndi þannig jákvætt viðhorf gagnvart vörumerkinu 

(Keller, 1993). 

Hugrenningatengsl geta myndað virði á margan hátt fyrir fyrirtæki og viðskiptavini 

þess, meðal annars með því að hjálpa að sækja og meðhöndla upplýsingar, aðgreina 

vörumerkið, búa til jákvæð viðhorf og tilfinningar og búa til ástæðu til kaupa, sem og 

leggja undirstöðu að vörumerkjatryggð (Cheng‐Hsui Chen, 2001).  
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2.1.3 Skynjuð gæði 

Skynjuð gæði eru skynjun viðskiptavina á heildar gæðum eða yfirburðum vöru eða 

þjónustu með tilliti til fyrirhugaðrar notkunar eða tilgangs miðað við vöru og þjónustu 

samkeppnisaðila (Aaker, 1991). Skynjuð gæði er óáþreifanleg heildar tilfinning á 

vörumerki (Aaker, 1991). Eigin reynsla viðskiptavinar, einstakar þarfir og neysla geta 

haft áhrif á hvernig viðskiptavinur skynjar og metur gæði á persónubundinn hátt. Þannig 

geta skynjuð gæði viðskiptavinar á vörumerki aukið vörumerkjavirði þess (B. Yoo o.fl., 

2000).  

Skynjuð gæði skila auknu virði til fyrirtækis eða vörumerkis vegna þess að það eykur 

líkur á kaupum og aðgreinir vöruna frá öðrum sambærilegum vörum. Skynjuð gæði hafa 

áhrif á verð, auglýsingar og kynningarstarf. Þau geta gert alla þætti markaðssetningar 

árangursríkari og geta haft áhrif á framlengingu eða stækkun vörulínu vörumerkis 

(Aaker, 1992). 

 

2.1.4 Vörumerkjatryggð 

Tryggð við vörumerki er kjarni vídda vörumerkjavirðis (Aaker, 1996). Samkvæmt Aaker 

(1991) verður  vörumerkjatryggð bæði fyrir áhrifum vörumerkjavirðis en er einnig ein af 

víddum þess.  Keller (1993) talar hins vegar um að tryggð sé ekki ein af víddum 

vörumerkjavirðis heldur sé afleiðing þess. Sem á sér stað þegar jákvæðar skoðanir og 

viðhorf neytenda gagnvart vörumerkinu birtast í endurteknum kaupum neytenda á 

vörunni. 

 Vörumerkjatryggð er mælikvarði á hversu bundnir neytendur eru ákveðnu 

vörumerki (Aaker, 1991). Hún er skuldbinding til endurkaupa á vöru án frávika í 

framtíðinni, sem veldur endurteknum kaupum á vörumerki og fleiri vörum frá því 

vörumerki, þrátt fyrir utanaðkomandi áhrif og markaðsaðgerðir samkeppnisaðila (Oliver, 

1999). 

Tryggð endurspeglar því hversu líklegir neytendur eru til þess að kaupa eða skipta um 

vörumerki, ef breytingar verða meðal annars á verði, eiginleikum eða útliti vörunnar. 

Einnig ef þeir kaupa vöruna þrátt fyrir að samkeppnisaðilar bjóða upp á sambærilega 

vöru með betra verði, eiginleikum eða sem er hagkvæmara að nálgast (Aaker, 1991).  
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 Grunnvísir á vörumerkjatryggð er verðið sem viðskiptavinur er tilbúin til að borga 

fyrir vöruna eða vörumerkið í samanburði við önnur vörumerki með svipaðan eða sama 

ávinning. Skuldbinding og ánægja viðskiptavina er einnig góður vísir að 

vörumerkjatryggð en hún gildir þó aðeins um viðskiptavini sem kaupa vöruna nú þegar 

og gefur því ekki rétta mynd af vörumerkjatryggð neytenda við vörumerkið á 

markaðnum (Aaker, 1996). Því er gott að nota nokkrar mismunandi aðferðir til að fá 

rétta mynd af vörumerkjatryggð.  

Tryggir viðskiptavinir eru mikilvæg eign sem, ef rétt er nýtt og stjórnað, geta skapað 

virði á margvíslegan hátt fyrir fyrirtæki (Aaker, 1991). Þeir minnka kostnað þess að 

stunda viðskipti, þeir kaupa meira af vörumerkinu, mæla með því, auglýsa og kynna það, 

benda nýjum viðskiptavinum hvar þeir geta nálgast það, skapa meira umtal og þar af 

leiðandi meiri tekjur (Bowen og Chen, 2001; Reichheld og Schefter, 2000). Því er ódýrara 

að halda í og viðhalda sambandi við núverandi og gamla viðskiptavini en að nálgast nýja 

(Aaker, 1992). 

Til að öðlast tryggð viðskiptavina, þarf fyrirtæki og vörumerki þess að byrja á að 

öðlast traust þeirra (Reichheld og Schefter, 2000). Traust á vörumerki er byggt á fyrri 

reynslu við vörumerkið, traust hefur jákvæða tengingu við vörumerkjatryggð, sem hefur 

svo jákvæð áhrif á vörumerkjavirði. Að treysta vörumerki skilyrðislaust þýðir að það séu 

miklar líkur á og væntingar til þess að neytandinn muni hafa jákvæða upplifun af 

vörumerkinu (Delgado‐Ballester og Luis Munuera‐Alemán, 2005). Í þessu samhengi 

einblínir vörumerkjatryggð eða skuldbinding gagnvart vörumerki ekki á endurtekin kaup, 

heldur á innra eðlisfar og viðhorf gagnvart vörumerki, og því ferli sem felst í að viðhalda 

og hlúa að mikilvægu sambandi sem hefur skapast af trausti (Chaudhuri og Holbrook, 

2001). Traust á vörumerki sameinar því þekkingu og reynslu neytanda á vörumerki 

(Delgado‐Ballester og Luis Munuera‐Alemán, 2005). 

  Tryggð við vörumerki er mikilvæg að því leiti að víddirnar hugrenningatengsl og 

skynjuð gæði, geta verið metnar eftir getu þeirra til þess að hafa áhrif á 

vörumerkjatryggð (Aaker, 1996).  
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Vörumerkjatryggð er í eðli sínu frábrugðin öðrum víddum vörumerkjavirðis því hún er 

beintengd við upplifun þess að nota vöruna, og getur því ekki orðið til nema við kaup og 

notkun á vörunni, ólíkt við hinar víddirnar (Aaker, 1991).  

Vörumerkjatryggð er því vísir að framtíðarhagnaði, þar sem vörumerkjatryggð hefur 

bein áhrif á framtíðarveltu (Aaker, 1992). 
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3 Upprunaland vöru 

Áhrif upprunalands (e. Country Of Origin) hafa verið rannsökuð frá því um miðja síðustu 

öld (Schaefer, 1997). Það er eitt mest rannsakaða efnið í alþjóðaviðskiptum, 

markaðsfræði og á sviði neytendahegðunar (Chen o.fl., 2011; Peterson og Jolibert, 

1995). Auk þess hafa áhrif upprunalands verið lykill í fræðum tengdum vörumerkjavirði 

og hegðun neytenda á sviði alþjóðamarkaðssetningar (Ahmed og d’Astous, 2006).  

Upprunaland vöru hefur verið skilgreint á marga vegu. Roth og Romeo (1992) 

útskýrðu að rannsóknir á áhrifum upprunalands vöru leitist eftir því að skilja hvernig 

neytendur upplifa vörur sem koma frá ákveðnum löndum. Thakor (1996) talar um að 

rannsóknir á upprunalandi vöru snúi aðallega að því að ákveða hver séu áhrif skynjunar 

neytenda á löndum við mat þeirra á gæðum vöru og hvernig ferlið á bakvið val á vöru er.   

Upprunaland vöru hefur almennt verið byggt á þeirri kenningu að landið sem vara er 

framleidd í sé sama land og tengist vörumerki hennar (Prendergast, Tsang, og Chan, 

2010). Upprunaland vöru hefur verið miðlað til neytenda með orðasambandinu ,,búið til 

í’’ (e. made in) sem er utanaðkomandi vísbending vöru, óáþreifanlegur eiginleiki sem er 

frábrugðin útlitslegum auðkennum eða eiginleikum vörunar. Eiginleikum vöru er hægt 

að skipta í tvennt, í utanaðkomandi og eiginlega eiginleika hennar.  Eiginlegir eiginleikar 

eru þættir líkt og bragð, hönnun og snið. Utanaðkomandi eiginleikar eru hins vegar 

þættir eins og verð, nafn og trygging eða ábyrgð á vöru. Hver þáttur hjálpar síðan 

viðskiptavininum að móta skoðun sína á vörunni og meta hana (Bilkey og Nes, 1982). 

Upprunaland vöru tengist því vörunni líkt og verð og nafn vörumerkis, að því leiti að  

enginn af þessum vísum sýna fram á notagildi eða frammistöðu vörunar (Peterson og 

Jolibert, 1995). Það væri því hægt að fjarlægja ,,búið til í merkið’’ án þess að breyta 

efnislegu útliti eða samsetningu hennar. 

Fræðimenn virðast almennt á sama máli um að upprunaland vöru hafi áhrif á 

neytendur þegar kemur að vali á vöru, en eru ekki sammála um hversu mikil áhrifin eru 

(Schaefer, 1997). Fræðin sýna fram á ólík sjónarmið varðandi líkleg áhrif sem 

upprunaland vöru hefur á mat og val neytenda á vörum (Ahmed og d’Astous, 2008).  Eitt 

er að neytendur nota upprunaland vöru til að álykta um gæði vöru ef þeir vita lítið um 

vöruna eða vöruflokk (Schaefer, 1997). Önnur skoðun er sú að þegar mikið af 
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upplýsingum er til um vöru eða vöruflokk og neytendur þekkja vörumerki vel noti þeir 

síður utanaðkomandi vísbendingar eða þætti eins og upprunaland við val á vöru 

(Johansson, 1989). D’Astous og Ahmed (1992) sýndu fram á að neytendur notast meira 

við utanaðkomandi þætti líkt og upprunaland þegar um vöru sem mikil íhugun fer í 

kaupin (e. high involment) er að ræða. Papadopoulos og Heslop (1993), Roth og Romeo 

(1992) komust að því að upprunaland hefði mismikil áhrif á mat á vöru eftir 

vöruflokkum.  

Að skilgreina upprunaland vöru á markaði í dag getur verið flókið verkefni (Al‐ Sulaiti 

og Baker, 1998). Vörur eru ekki endilega búnar til í ákveðnum löndum. Þær eru búnar til 

á stöðum sem eiga landfræðilegar rætur að rekja til borga, fylkja, héraða, landa, 

landsvæða og heimsálfa (Nicolas Papadopoulos og Heslop, 1993). Og merkið ,, búið til í’’ 

eða getur þýtt framleitt í, sett saman í, hannað í, fundið upp í, aðsetur framleiðanda og 

oft er ,, búið til í’’ einfaldlega þar sem það þykir eftirsóknarvert (Nicolas Papadopoulos 

og Heslop, 1993).  

Upprunaland vöru er einn af mikilvægustu þáttunum sem hafa áhrif á ákvarðanir 

neytenda varðandi kaup. Það er skilgreint sem samansafn af huglægum skynjunum 

neytenda um vörur sem útvega mikilvæga sýn á trú, hugmyndir og áhrif áður en 

neytendur taka ákvörðun um kaup. Þess vegna hefur upprunaland vöru eða ,,búið til í’’ 

merkið þjónað þeim tilgangi að hjálpa fyrirtækjum að mæta aukinni samkeppni í 

alþjóðlegu umhverfi til að auka sölu (Saydan, 2013). 

3.1 Ímynd upprunalands  

Ímynd er í grundvallaratriðum almennt talin samansafn af og skoðun á innri og ytri 

eiginleikum hluta og flokkun hluta (Nicolas Papadopoulos og Heslop, 1993). Ímynd 

upprunalands er því hægt að lýsa sem samansafni og skoðun á innri og ytri þáttum sem 

sá sem í hlut á tengir við upprunaland vöru. Margir fræðimenn hafa fengist við að 

skilgreina hugtakið ímynd upprunalands og ber þeim saman um skilning þess í 

megindráttum. 

Nagashima (1970) var einn sá fyrsti til að útskýra ímyndina sem neytendur tengja við 

upprunaland vöru. Hann notaði hugtakið ,,búið til í’’ til að skilgreina upprunaland vöru. 

Hann útskýrði að ímynd upprunalands sé myndin, orðsporið, staðalímyndin sem 
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viðskiptamenn og neytendur tengja við vöru tiltekis lands. Hann útskýrði einnig að sú 

ímynd væri mótuð af breytum líkt og sögu lands, hefðum, þjóðareinkennum ásamt 

efnahagslegum og pólitískum bakgrunni þess. 

Bilkey og Nes (1982) skilgreindu hugtakið ímynd upprunalands sem almenna skoðun 

neytenda á gæðum vöru framleidda í ákveðnu landi. Roth og Romeo (1992) útskýrðu 

ímynd upprunalands sem heildar upplifun neytenda af vörum sem koma frá ákveðnu 

landi, og byggist skynjun þeirra á því sem landið framleiðir, ásamt styrk-, og veikleikum 

markaðar þess. Samkvæmt Martin og Eroglu (1993) er ímynd lands skilgreind sem 

heildin af öllum upplýsingum, ályktunum og lýsandi skoðunum sem einstaklingur hefur á 

ákveðnu landi. Papudopoulos og Heslop (1993) líktu ímynd upprunalands vöru við 

starfssvið hjá manneskju sem maður kynnist í veislu. Við spyrjum hvað viðkomandi gerir, 

eða finnst við þurfa að gera það, ef viðkomandi hefur ekki nú þegar sagt það. Þetta 

gerum við til að setja viðkomandi í samhengi og til að athuga hvort að maður eigi 

eitthvað sameiginlegt með viðkomandi. Þetta gerir maður til að hefja samræður eða í 

raun til að meta hvort maður vilji hefja samræður við viðkomandi yfir höfuð.  

Rannsakendur á mismunandi sviðum eru á einu máli um að ímynd myndist aðallega 

af tveimur þáttum: Hvötum og persónulegum þáttum. Hvatar myndast af ytri þáttum, 

efnislegum hlutum sem og fyrri reynslu viðkomandi. Persónulegir þættir eru hins vegar 

félagsleg og sálfræðileg einkenni þeirra sem ímyndina skynja (Baloglu og McCleary, 

1999). Ímynd lands gæti því þróast vegna reynslu sem einstaklingur hefur af landi, til 

dæmis af ferðalögum. Frá ytri þáttum líkt og auglýsingum eða umtali (e.word of mouth). 

Að lokum gæti ímynd einstaklings af landi mótast af ályktunum sem einstaklingur hefur 

dregið byggðar á fyrri reynslu af því til dæmis að nota vörur sem eiga uppruna sinn í því 

ákveðna landi (Martin og Eroglu, 1993).  

Viðhorf til vöru frá ákveðnu landi, er mismunandi eftir vöruflokkum (Bilkey og Nes, 

1982; Nicolas Papadopoulos og Heslop, 1993; Roth og Romeo, 1992). Neytendur eiga 

það til að tengja saman vöruflokk við land. Sem hefur þau áhrif að ef það eru tengsl milli 

lands og vöruflokks, þá hefur það jákvæð áhrif á skynjuð gæði viðskiptavinar af vörunni. 

Því er mikilvægt að ímynd lands, vara eða vöruflokkur passi saman. Ef það er tenging 

milli þessara tveggja í huga neytenda þá hefur það jákvæð áhrif á skynjuð gæði vörunnar 

(Hamzaoui Essoussi og Merunka, 2007). 
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Tilvist ímynda leiðir til myndun staðalímynda. Myndun þeirra er hluti af ferlinu sem 

fylgir flokkun hluta, sem manneskjur nota til að ráða við og skilja betur heiminn í 

kringum sig (Nicolas Papadopoulos og Heslop, 1993). Staðalímyndir landa geta verið 

jákvæðar eða neikvæðar. Því er meðhöndlun á ímynd upprunalands vöru mikilvægur 

þáttur í stefnumótun, markaðsaðgerðum og ákvörðunartöku hjá alþjóðlegum 

fyrirtækjum (Al‐ Sulaiti og Baker, 1998).  

Fyrri rannsóknir á ímynd upprunalands sem Bilkey og Nes (1982) tóku saman benda 

næstum allar á að ímynd upprunalands gegni beint eða óbeint því hlutverki að vera eins 

og geislabaugur (e. halo) í mati neytenda á óþekktu vörumerki eða vöru til að skera úr 

um gæði hennar. Kenningin um geislabaugs áhrifin var fyrst kynnt árið 1920. Thorndike 

(1920) útskýrði í rannsókn sinni að mat manneskju á góðum eða slæmum eiginleikum 

geti haft áhrif á heildarmat hennar á til dæmis persónu, landi eða vöru. Rannsóknin 

sýnir að fólk notar einstaka eiginleika til að alhæfa um alla aðra eiginleika, og sá 

eiginleiki sem fólk metur virkar þá eins og geislabaugur yfir alla aðra eiginleika. Hvort 

sem sá eiginleiki er góður eða slæmur. Þegar neytendur kannast ekki við vörur frá 

ákveðnu landi þá getur ímynd upprunalands þjónað sem geislabaugur sem neytendur 

nota til að álykta um eiginleika vöru. Þessar ályktanir geta síðan haft óbein áhrif á 

viðhorf þeirra til vörumerkis. Hins vegar þegar neytendur verða kunnugir vörum frá 

ákveðnu landi þá getur ímynd upprunalands dregið saman skoðanir neytenda á 

eiginleikum vöru og haft bein áhrif á viðhorf þeirra til vörumerkis (Han, 1989). 

Ímynd vöru getur verið sterkari eða veikari en alþjóðleg ímynd upprunalands hennar, 

þrátt fyrir það þá haldast þær í hendur. Það er, því jákvæðari ímynd manneskja hefur af 

tilteknu landi, því jákvæðari er hún í garð vara sem koma frá þessu tiltekna landi og 

öfugt (N Papadopoulos og Heslop, 2002). 

Þeir sem starfa við alþjóðamarkaðssetningu þurfa að skilja ímynd þess lands sem þeir 

vinna með. Því hún hefur áhrif á þeirra eigin vöru og keppinauta þeirra. Þeir þurfa að 

skera úr um hvort hún sé jákvæð eða neikvæð, hvort og hvernig hún hefur áhrif á 

hegðun og hvernig sé hægt að koma til móts við hana með markaðsaðgerðum. Þetta er 

mikilvægt svo að þeir geti nýtt sér jákvæðar hliðar og sporna gegn eða haldið 
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neikvæðum hliðum hennar í lágmarki (Hooley, Shipley, og Krieger, 1988; Martin og 

Eroglu, 1993).  
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4 Samband ímyndar upprunalands og vörumerkjavirðis  

Í síauknum mæli eru vörumerki frá einu landi gerð aðgengileg neytendum í öðrum 

löndum (Shocker o.fl., 1994). Í slíkum tilfellum þurfa þeir sem vinna með alþjóðleg 

markaðsmál að að skilja uppsprettu virði vörumerkis þeirra og skilja mikilvægi þess að 

gera ráð fyrir og bæta við upprunalandi vörumerkis við mælingar á vörumerkjavirði 

(Pappu o.fl., 2006). Að skoða hvernig upprunaland vörumerkis hefur áhrif á 

vörumerkjavirði og víddir þess, skynjuð gæði og hugrenningatengsl, getur aðstoðað 

fyrirtæki í að styrkja undirstöðu vörumerkis og vernda það (Pappu o.fl., 2006). 

Upprunaland vöru er þekkt fyrir að leiða til hugrenningatengsla í hugum neytenda  

(Aaker, 1991; Keller, 1993). Neytendur gætu því tengt lönd á borð við Frakkland og Spán 

við óáþreifanlega eiginleika eins og ,,áreiðanleika’’ og ,,endingu’’. Hugrenningatengsl 

neytenda við upprunalönd geta því haft áhrif á víddir viðskiptavinagrundaðs 

vörumerkjavirði vörumerkis frá ákveðnu landi (Pappu o.fl., 2006).  

 Leclerc, Schmitt, og Dubé (1994) rannsökuðu hugmyndina um erlenda eða 

framandi vörumerkjaþróun (e. foreign branding), þar sem fyrirtæki stafsetja eða bera 

fram nafn vörumerkis á erlendan eða framandi hátt og vekja þar með upp 

menningalegar staðalímyndir sem hafa áhrif á skynjun og viðhorf neytenda til 

vörumerkis. Rannsóknir þeirra gáfu til kynna að neytendur séu heillaðir af framandi 

vörumerkjum og vörumerkjum sem hljóma framandi. Því geta áhrif upprunalands verið 

hluti af vörumerkjavirði vissra nafna t.d. hafa japanskir framleiðendur uppskorið 

framúrskarandi árangur á mótórhjóla- og raftækjamörkuðum, að hluta til vegna 

hugrenningatengsla neytenda við eiginleika á borð við gæði og áreiðanleika (Shocker 

o.fl., 1994).  

Það var þó ekki fyrr en Japanir höfðu áunnið sér það að vera þekktir fyrir gæði að það 

varð algengara að Japanir notuðu nöfn sem hljómuðu Japönsk eins og Mitsubishi. Áður 

virðist sem nöfn á Japönskum vörumerkjum t.d. Sony og Canon hafi verið valin með það 

í huga að vera með hlutlausan uppruna fyrir neytendum (M. V. Thakor og Katsanis, 

1997).  

 M. V. Thakor og Katsanis, (1997) útskýrðu hins vegar að óæðra upprunaland vöru 

gæti saurgað nafn vörumerkis. Það stafar einna helst af eðli og umfangi ímyndar 
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upprunalands í huga neytenda. Ef til dæmis upprunaland vöru breytist frá landi sem 

neytendur hafa jákvæð hugrenningatengsl við til lands sem þeir hafa færri jákvæðar 

tengingar við, getur það eyðilegt nafn vörumerkisins og vörumerkjavirði þess rénað 

(Pappu o.fl., 2006).  

Í rannsókn Johansson og Nebenzahl (1986) fundu þeir út að ef japönsku merkin 

Honda og Mazda væru framleidd í Kóreu, Mexico eða Filippseyjum myndi það draga 

verulega úr aðdráttarafli vörumerkis þeirra samanborið við þegar þessar tegundir voru 

framleiddar í Japan. Nebenzhal og Jaffe (1996) komust að því að Sony í vöruflokki fyrir 

myndbandstæki varð fyrir rýrnun á ímynd þegar það var með ,,búið til í’’ merki framleitt 

í löndum Austur-Evrópu.  

Á sama tíma og óæðra upprunaland getur haft neikvæð áhrif á vörumerkjavirði þá 

getur náið samband milli vörumerkis og ímynd upprunalands verið tækifæri fyrir 

stjórnendur að nýta samlegðaráhrif eins og í dæmi Volvo bifreiða. Í tilviki Volvo byggist 

aðal aðdráttarafl vörumerkisins á öryggi, því græðir Volvo líklegast á því að vera tengt 

Svíþjóð sem er með orðstír fyrir skipulagðan markað og að láta velferðarmál sig varða 

(M. V. Thakor og Katsanis, 1997).   

 Pappu o.fl., (2006) skoðuðu muninn á viðskiptavinagrunduðu vörumerkjavirði frá 

þremur mismunandi upprunalöndum hjá neytendum í Ástralíu. Í rannsókninni var notast 

við tvo vöruflokka, bíla og sjónvörp. Pappu o.fl. (2006) greindu gögn sem bentu til þess 

að viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði væri mismunandi eftir upprunalandi 

vörumerkis og vöruflokki þess. Niðurstöðurnar greindu að áhrif upprunalands á 

vörumerkjavirði eigi sér stað þegar neytendur skynja efnislegan mun á milli landa með 

tilliti til hugrenningatengsla neytenda við vörumerkið og vöruflokk. Tenging sem 

neytendur mynda milli vöruflokks og lands er því talin stýra áhrifum upprunalands á 

víddir vörumerkjavirðis. Sem dæmi að vörumerkjavirði vörumerkis búið til í landi með 

sterka tengingu milli vöruflokks og lands, t.d. heimilistæki og Þýskaland, er líklega með 

verulega hærra vörumerkjavirði en sama vörumerki búið til í landi með veikari tengingu 

milli vöruflokks og lands , t.d. heimilistæki og Tæland (Pappu o.fl., 2006). 

Ímynd vörumerkis getur því verið mismunandi eftir því hvar það er framleitt. 

Rannsóknir benda til þess að það séu tengsl á milli vídda vörumerkjavirðis og ímynd 



 

 

27 

upprunalands vöru, einna helst að ímynd upprunalands vöru hafi áhrif á skynjuð gæði 

neytenda (Saydan, 2013). Það er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að skilja hvernig skynjuð 

gæði myndast í huga neytandans, til að geta tekið árangursríkar ákvarðanir varðandi 

staðsetningu á framleiðslu og hvernig sé best að miðla upplýsingum um upprunaland 

vöru til neytandans. Fyrirtæki verða því að meðhöndla upprunaland vöru sem hluta af 

markaðsráðum sínum. Því óhagstæð ímynd upprunalands getur haft neikvæð áhrif á 

skynjuð gæði og haft með því áhrif á vörumerkjavirði vörumerkis (M. V. Thakor og 

Katsanis, 1997).  

 Úflutningsráð í mörgum löndum viðurkenna að orðspor lands telst sem eign eða 

kostur sem myndar virði fyrir alla framleiðendur þess lands, og leita þau því oft leiða til 

að standa vörð um það með því að setja á t.d. lágmarks gæðastaðla fyrir útfluttar vörur 

(M. V. Thakor og Katsanis, 1997). 

 Ko o.fl. (2009) gerðu samanburðarrannsókn og skoðuðu  sambandið milli 

upprunalands vöru, vörumerkjavirðis og tryggð við vörumerki á markaði með íþróttaskó 

meðal Bandaríkjanna, Kína og Kóreu. Niðurstöður þeirra sýndu að upprunaland geti haft 

jákvæð áhrif á vörumerkjavirði. Einnig sýndu niðurstöðurnar að neytendur í Kína trúi því 

að jákvæð ímynd lands auki skynjun á upprunalandi, og að ímynd upprunalands og 

skynjun vöru frá upprunalandi valdi áhrifum upprunalands á vörumerkjavirði hjá 

amerískum neytendum. 

 Nath Sanyal og Datta (2011) skoðuðu áhrif ímyndar upprunalands á 

vörumerkjavirði lyfja. Með niðurstöðum rannsóknarinnar var sýnt fram á að ímynd 

upprunalands hefði jákvæð marktæk áhrif á vörumerkjavirði, í gegnum þættina 

vörumerkjavitund og styrk vörumerkis, og að upprunaland vöru sé einn af þáttunum 

sem neytendur nota við ákvörðunartöku við val á vöru, sérstaklega á markaði sem 

skiptir með neytendavörur.  

Vörumerkjavirði er margvítt og flókið hugtak. Til eru ýmsar útskýringar og tillögur að 

víddum við greiningu á vörumerkjavirði. Útskýring Aaker (1991) og Keller (1993) af 

víddum vörumerkjavirðis er ein af þeim mest viðurkenndu. Til eru mörg mælitæki sem 

mæla vörumerkjavirði. Saydan (2013) rannsakaði áhrif ímyndar upprunalands á 

vörumerkjavirði heimilistækja á Englandsmarkaði. Hann notaði til þess Tyrkneska 
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vörumerkið Beko. Hann skoðaði því hvort ímynd Tyrklands hafi áhrif á víddir 

vörumerkjavirði heimilistækja. Síðan skoðaði hann hvernig og hvort víddir 

vörumerkjavirðis hafi áhrif á heildar vörumerkjavirði vörumerkis. Niðurstöður hans 

sýndu fram á að ímynd upprunalands hafi áhrif á ferlið við mat neytenda á vörumerki frá 

ýmsum hliðum, og hafi þar með áhrif á vörumerkjavirði vörumerkis.  

 Í rannsókn sinni notar Saydan (2013) mælitæki sem Boonghee Yoo og Donthu (2001) 

þróuðu og staðfestu byggt á hugmyndum Aaker (1991) og Keller (1993). Mælitækið 

samanstendur af 10 atriðum en innheldur aðeins þrjár víddir, skynjuð gæði, 

vörumerkjatryggð og vídd sem samanstendur af vörumerkjavitund og 

hugrenningatengslum. Þetta finnst rannsakanda áhugaverð nálgun og því verður notast 

við tilgátulíkan Saydan af áhrifum ímyndar upprunalands á vörumerkjavirði. Á mynd tvö 

sjáum við tilgátulíkan Saydan og tákna örvarnar jákvæð áhrif breytu á aðra breytu. Allar 

tilgátur Saydan sem við sjáum á líkaninu stóðust í rannsókn hans frá 2013.  

 

Mynd 2. Tilgátulíkan Saydan 
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Eins og fram hefur komið áður, þá eru áhrif upprunalands mismunandi eftir 

vöruflokkum (Bilkey og Nes, 1982; Nicolas Papadopoulos og Heslop, 1993; Roth og 

Romeo, 1992). Því ætlar rannsakandi að notast við sömu rannsóknaspurningar og 

Saydan (2013) en notast við vöruflokkinn hönnunarhúsgögn. Í rannsókn M. V. Thakor og 

Katsanis (1997) er útskýrt að þegar vörur eru ekki einungis hannaðar með notagildi í 

huga, þegar þær eru líka tákn um munað og velmegun skipti upprunaland miklu máli. 

Neytendur geta borið tilfinningar til slíkra vara, þær geta haft menningarlegt gildi og 

geta haft ákveðna þýðingu fyrir þá eins og fágun og fegurð sem getur verið tilkomin 

vegna upplifun þeirra af upprunalandi vöru.  Því getur upprunaland skipt sköpum í mati 

neytenda á munaðar vöru eins og hönnunarhúsgögnum eftir Arne Jacobsen. Tilgátur 

rannsóknarinnar eru því eftirfarandi: 

1. Ímynd upprunalands hefur jákvæð áhrif á vörumerkjavitund/ 

hugrenningatengsl 

2. Ímynd upprunalands hefur jákvæð áhrif á skynjuð gæði 

3. Ímynd upprunalands hefur jákvæð áhrif á vörumerkjatryggð 

4. Vörumerkjavitund/hugrenningatengsl hafa  jákvæð áhrif á vörumerkjavirði 

5.  Skynjuð gæði hafa jákvæð áhrif á vörumerkjavirði 

6. Vörumerkjatryggð hefur jákvæð áhrif á vörumerkjavirði 
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5 Hönnunarhúsgögn á Íslandi 

 

Orðið og hugtakið hönnun var seint tekið til notkunar í íslenskri tungu og var það fyrst 

skráð í nýyrðasafn menntamálaráðuneytisins árið 1956. Þá kom það fram í nýyrðasafni 

tengt flugi sem var tekið saman af Halldóri Halldórssyni málfræðingi og doktor í 

íslenskum orðtökum (Arndís S. Árnadóttir, 2011)  

Undir lok 19. aldar fóru Íslendingar að huga að endurbótum á lélegum húsum og 

bæta húsnæðiskost sinn, flytja sig úr torfbæjum í vel byggð timburhús og svo síðar meir í 

steinhús. Húsakynnin urðu ekki aðeins betri heldur fóru Íslendingar einnig að beina 

sjónum sínum að heimilisprýði (Arndís S. Árnadóttir, 2011).  

Eitt af því sem þótti ábótavant á þessum nýju heimilum var að þau þóttu ekki þjóðleg 

því þau voru meira og minna gerð upp eftir útlenskum fyrirmyndum (Arndís S. 

Árnadóttir, 2011).  

Heimilisiðnaðarfélag Íslands var stofnað 12. Júlí 1913 og var megin tilgangur þess að 

varðveita íslenska gripi og menningarverðmæti („Heimilisiðnaðarfélagið - Saga 

félagsins“, e.d.). Heimilisiðnaðarfélag Íslands vildi einnig efla þjóðlegan iðnað, auka 

vandvirkni og fegurð. Vekja áhuga á honum og stuðla að sölu á íslenskum heimilisvörum 

á Íslandi og erlendis (Arndís S. Árnadóttir, 2011).  

 Árið 1928 efndi Heimilisiðnaðarfélagið til samkeppni um uppdrætti að íslenskum 

húsgögnum þar sem það þótti tímabært að þróa íslenskan húsgagnastíl og var því eitt af 

skilyrðunum að þau yrðu að vera þjóðleg (Arndís S. Árnadóttir, 2011).  

Á þessum árum urðu Íslendingar fyrir miklum áhrifum frá Norðurlöndunum og þá 

einna helst frá Danmörku. Þangað fór fólk bæði til að mennta sig og starfa og gæta má 

mikilla danskra áhrifa bæði í orðnotkun og heimilisprýði í upphaf 20. aldarinnar (Arndís 

S. Árnadóttir, 2011). Kaupmannahöfn og Danmörk hafa því lengi verið sá staður sem 

Íslendingar sækja fagurfræðilega sýn sína. Frá þeim tíma hafa Íslendingar flutt inn vörur 

frá Danmörku, allt frá dönsku postulíni og matvöru til húsgagna.  Vörur frá Danmörku 

þóttu mikill lúxus og urðu dönsk húsgögn mikil fyrirmynd fyrir innlenda 

húsgagnaframleiðendur. Einnig fóru margir íslenskir húsgagnasmiðir þangað til að 

mennta sig enn frekar eða sækja sér starfsreynslu  (Arndís S. Árnadóttir, 2011). 
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Húsgögn voru aðallega gerð og sett saman á húsgagnasmíðaverkstæðum, sem í lok 

ársins 1942 voru 45 talsins og tvöfaldaðist fjöldi þeirra á árunum 1942-1960. Engin 

eiginleg húsgagnaverksmiðja starfaði á Íslandi, að stálhúsgagnaverksmiðju undanskilinni 

(Arndís S. Árnadóttir, 2011).  

Mikill uppgangur var í framleiðslu á húsgögnum eftir stofnun lýðveldisins og í lok 

sjötta áratugarsins var einn stærsti útgjaldaliður í neyslu íslenskra heimila, húsgögn 

(Arndís S. Árnadóttir, 2011).   

 Eftir Iðnsýninguna 1952 breyttist húsgagnatískan og framleiðsla á 

nútímahúsgögnum að skandinavískri fyrirmynd hófst. Húsgögnin voru smíðuð í anda 

módernismans þar sem einfaldleiki og notagildi réðu ríkjum (Arndís S. Árnadóttir, 

2011).  

 Vegna hafta í landinu var val á húsgögnum mjög einfalt.  Íslenskir 

húsgangaframleiðendur sátu einir að markaðinum og urðu neytendur því að láta sér 

nægja að kaupa það sem húsgagnaverslanir buðu upp á eða versla sér húsgögn beint af 

verkstæðunum. Húsgagnaframleiðendur notuðu lítið íslensku húsgagnaarkitektana, 

heldur buðu nær einungis upp á eftirlíkingar af norrænni hönnun (e. Scandinavian 

design) frá hönnuðum á borð við Hans Wegner, Arne Jacobsen og Sonna Rosén.  Áttu 

húsgagnaframleiðendur á Íslandi því sinn þátt í að móta smekk heillar þjóðar á þessum 

árum (Arndís S. Árnadóttir, 2011).  

 Á þessum tíma studdu framleiðendur húsgagna lítið við nýsköpun og hönnun og 

þegar losnaði um höft á innfluttum vörum til Íslands urðu því erlend heimilishúsgögn 

mun vinsælli en innlend (Arndís S. Árnadóttir, 2011).  

 Félag húsgagna og innanhúsarkitekta var síðan stofnað 1955 og er það elsta 

fagfélag hönnuða á Íslandi. Hlutverk þess er að efla hönnun á Íslandi, auka þekkingu og 

standa vörð um og stuðla að bættum híbýlaháttum („Félag húsgagna- og 

innanhússarkitekta .Hlutverk og starfsemi“, e.d.).  
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5.1 Arne Jacobsen   

Arne Jacobsen er heimsfrægur danskur nútímaarkitekt. Hann er talinn faðir nútímalegra 

danskra húsgagna og upphafsmaður naumhyggjustíls Dana. Arne Jacobsen var fæddur 

og uppalinn í Kaupmannahöfn. Árið 1927 útskrifaðist hann sem arkitekt frá Konunglega 

danska Listaháskólanum í Kaupmannahöfn. Eftir því sem árin liðu fann hann sig í öðrum 

greinum tengdum arkitektúr. Svo sem húsgagnahönnun, ljósahönnun, veggfóðurs- og 

textílhönnun. Einnig hannaði hann hina ýmsu fylgihluti fyrir heimili svo sem hnúða og 

höldur, hnífapör og fleira („Arne Jacobsen“, e.d.).  

Á árunum eftir stríð var mikill vöxtur í framleiðslu Norðurlandanna á nýstárlegum 

hlutum fyrir heimilið. Þessir hlutir voru með sameiginleg einkenni sem voru notagildi, 

hagkvæmni og einfaldleiki í hönnun.  Þessi gildi voru eins konar einkunnar orð Arne 

Jacobsen og fengu þessar nýju áherslur á hýbílaháttum nafngiftina skandinavísk hönnun 

(e. Scandinavian design) frá umheiminum (Arndís S. Árnadóttir, 2011). 

Á þessum árum fór að gæta áhrifa Arne Jacobsen á Íslandi, bæði á íslenskum 

heimilum, stofnunum og í fyrirtækjum (Eyjólfur Pálsson munnleg heimild, 10. Maí 2019). 

Stóllinn sem ber nafnið Maurinn eftir Arne Jacobsen var notaður fyrir kirkjugesti í sal 

Neskirkju þegar hún var vígð árið 1957. Þá var stóllinn í upprunalegri útgáfu sem var 

einungis með þremur fótum (Eyjólfur Pálsson munnleg heimild, 10. Maí 2019). Á mynd 2 

má sjá Maurinn í Neskirkju (Ljósmyndasafn Reykjavíkur AKO 001 017 2-2.). Maurinn með 

þremur fótum mátti líka sjá í húsnæði Búnaðarbanka Íslands við Laugaveg árið 1957, 

eins og við sjáum á mynd 3 (Ljósmyndasafn Reykjavíkur AKO 001 059 3-2). Einnig mátti 

finna húsgögn Arne Jacobsen í sýningarsölum Þjóðminjasafns Íslands árið 1963, sem og 

við stofnun Borgarspítalans árið 1967 (Eyjólfur Pálsson munnleg heimild, 10. Maí 2019).  

Í dag er það verslunin Epal í Reykjavík sem selur hönnunarhúsgögn, ljós og muni eftir 

Arne Jacobsen. Epal var stofnuð 1975. Einu til tveimur árum síðar hófu þeir flytja inn 

vörur eftir Arne Jacobsen og er hún eina verslunin á Íslandi í dag sem selur húsgögn og 

ljós eftir hann (Eyjólfur Pálsson munnleg heimild, 10. Maí 2019). 

Meðal frægustu verka Arne Jacobsen eru stólarnir Maurinn sem hann hannaði árið 

1952, ,,Sjöan’’ hönnuð árið 1955 og Grand Prix stólinn hannaður árið 1957. Fyrir hann 
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fékk Arne Jacobsen æðstu viðurkenninguna á Mílanó Þríæringnum eða ,,Grand Prix’’ 

verðlaunin, sem stóllinn varð síðan kenndur við („Portfolio | Arne Jacobsen“, e.d.).  

Árið 1958 hannaði Arne Jacobsen stólana Svaninn og Eggið fyrir SAS Royal hótelið í 

Kaupmannahöfn. Þar sá hann bæði um að hanna innviði hótelsins og hótel bygginguna 

sjálfa. Hann hannaði Eggið fyrir anddyri og móttökusvæði hótelisins og er hann einn af 

hans frægari stólum í dag. Honum þótti það mikið tækifæri að fá umboðið til að hanna 

alla þætti hótel byggingarinnar ásamt húsgögnum. Með því kom hann kenningum sínum 

um að samþætta hönnun og arkitektúr í framkvæmd. („Hönnuðir“, e.d.).  

Nokkrar af hans þekktustu byggingum sem arkitekt eru Sas Royal hótelið í 

Kaupmannahöfn, Ríkisbanki Dana og St. Catherine’s háskólinn í Oxford, Bretlandi („Arne 

Jacobsen“, e.d.).  

Í dag eru stólar, lampar, kaffikönnur, hnífapör og aðrir hlutir eftir Danska númtíma 

hönnuði talin vera listræn og menningarleg afrek (Schovsbo og Teilmann-Lock, 2016). Til 

að mynda er MOMA (e. Museum of Modern Art) í New York með 18 muni hannaða af 

Arne Jacobsen í safni sínu („Arne Jacobsen | MoMA“, e.d.). 

Arne Jacobsen vann til margra danskra og alþjólegra verðlauna á lífsleiðinni, ásamt 

því að fá heiðurs doktors gráðu frá Oxford háskóla og Strathclyde Háskólanum í Glasgow 

(www.carlhansen.com, e.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Maurinn í Neskirkju 1957.  



 

 

34 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Maurinn í útibúi Búnaðarbankans við Laugaveg 1957.  
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6 Aðferð 

Hér verður farið yfir aðferðarfræði, gert grein fyrir þátttakendum rannsóknarinnar, 

mælitæki og framkvæmd. Í þessari rannsókn er markmiðið að kanna hvort ímynd 

upprunalands hafi áhrif á vörumerkjavirði hönnunarhúsgagna. Til að afmarka 

viðfangsefni rannsóknarinnar var notast við vörumerkið Arne Jacobsen sem er upprunið 

í Danmörku, því var notast við ímynd Danmerkur sem frumbreytu í rannsókninni. Eins og 

fram hefur komið áður var notast við mælitæki úr rannsókn Saydan (2013). Við 

framkvæmd rannsóknarinnar var notuð megindleg aðferðarfræði. 

 

6.1 Þátttakendur 

Í rannsókninni var notast við hentugleikaúrtak á samfélagsmiðlum, þar sem rannsakandi 

deildi vefslóð með spurningarlistanum. Einnig var notast við rafrænt snjóboltaúrtak þar 

sem rannsakandi sendi spurningalistann í gegnum tölvupóst á fjölskyldu og vini sem 

beðin voru um að svara og deila honum áfram. Alls fengust 112 svör og voru þau öll gild. 

 Meirihluti þátttakenda voru konur eða um 68.47 %. Aldurdreifing  var nokkuð 

ójöfn þar sem 48.65 % þátttakenda voru á aldursbilinu 30-39 ára. Upplýsingar um 

dreifingu á menntun þátttakenda var mjög ójöfn en þess má geta að um 45.05 % 

svarenda hafa lokið framhaldsnámi á Háskólastigi. Tekjudreifing þátttakenda var frekar 

jöfn og voru flestir eða 28.18 % með tekjur á milli 400-599 þúsund krónur fyrir skatt á 

mánuði og næst á eftir voru 27.27% með 600-799 þúsund krónur. Nánari upplýsingar 

um bakgrunnsbreytur þátttakenda má sjá í töflu 1. 
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Tafla 1. Kynja-, aldurs-, námsgráðu- og tekjudreifing þáttakenda 

 Hlutfall Fjöldi 

Kyn   

Karl 31.53% 35 

Kona 68.47% 76 

Aldur   

Undir 20 ára 0% 0 

20-29 ára 23.42% 26 

30-39 ára 48.65% 54 

40-49 ára 14.41% 16 

50-59 ára 6.31% 7 

Eldri en 60 ára 7.21% 8 

Námsgráða   

Grunnskólapróf 4.5% 5 

Stúdentspróf eða sambærilegt 7.21% 8 

Iðnnám eða sambærilegt 6.31% 7 

Grunnnám á Háskólastigi 36.04% 40 

Framhaldsnám á Háskólastigi 45.05% 50 

Ekkert að ofantöldu 0.9% 1 

Tekjur   

Lægri en 250 þúsund krónur 5.45% 6 

250-399 þúsund krónur 13.64% 15 

400-599 þúsund krónur 28.18% 31 

600-799 þúsund krónur 27.27% 31 

800-999 þúsund krónur 10% 11 

Hærra en 1.000.000 6.36% 7 

Vil/l ekki svara 9.09% 10 
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6.2 Mælitækið 

Í rannsókninni var lagður fyrir megindlegur spurningalisti. Þeir sem tóku þátt voru beðnir 

um að svara til um afstöðu sína til ýmissa fullyrðinga og svara spurningum um bakgrunn 

sinn. Spurningalistinn var fenginn úr fyrri rannsókn á þessu sviði eftir Saydan (2013). 

Hann var þýddur og aðlagaður að viðfangsefni rannsóknarinnar. Spurningalistann má sjá 

í viðauka 1. Spurningalistanum var skipt upp í þrjá hluta sem mældu ímynd 

upprunalands, víddir vörumerkjavirðis og heildar vörumerkjavirði. Hluti spurningalistans 

sem snýr að ímynd upprunalands innihélt 8 víddir upp úr rannsókn Shirin og Kambiz 

(2011) sem byggðu mælingar sínar á sýn Martin og Eroglu (1993) og Lin og Chen (2006) 

af ímynd upprunalands. Hlutinn sem snýr að víddum vörumerkjavirðis og heildar 

vörumerkjavirði innihélt 14 atriði, sem byggð voru á rannsókn Boonghee Yoo og Donthu 

(2001). Þau skiptust niður í að víddir vörumerkjavirðis voru mældar með 10 fullyrðingum  

um: Vörumerkjavirði/hugrenningatengsl 5 atriði, vörumerkjatryggð 3 atriði og skynjuð 

gæði 2 atriði. Heildar vörumerkjavirði var síðan mælt með 4 atriðum. Þeir sem tóku þátt 

í rannsókninni tóku síðan afstöðu til fullyrðinganna með 5 punkta Likert skala, frá mjög 

sammála til mjög ósammála.  

 Síðasti hluti spurningalistans voru spurningar sem snéru að 

bakgrunnsupplýsingum þátttakenda.  

 

 

6.3 Framkvæmd 

Uppsetning og gerð spurningalistans fór fram í QuestionPro. Spurningalistinn var 

forprófaður á nokkrum einstaklingum til að fara yfir uppsetningu, málfar og til meta 

hvort þátttakendur skildu hann rétt. Eftir forprófun bárust engar athugasemdir, því var 

engu breytt. Spurningalistanum var síðan deilt á facebooksíðu rannsakanda þann 22. 

mars 2019 ásamt því að vera sendur með tölvupósti á ættingja og vini. Til að draga úr 

þóknunaráhrifum var einnig notað snjóboltaúrtak þar sem ættingar og vinir voru beðnir 

um að senda könnunina áfram. Úrvinnsla gagna fór fram með tölfræðiforritinu SPSS og 

Excel. 
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7 Niðurstöður 

Í töflu 2 hér að neðan má sjá helstu tölfræði úr þeim niðurstöðum sem fengust við 

fyrirlögn á spurningalistanum.  Tafla 2 sýnir meðaltöl, staðalfrávik og fjölda svara á 

einstaka atriðum listans ásamt því að sýna sömu upplýsingar fyrir þær víddir sem 

spurningalistanum var ætlað að mæla.  Víddin ímynd Danmerkur er með meðaltalið 4,35 

og er það hæsta meðaltalið af þeim víddum sem voru mældar. Við getum því ályktað að 

ímynd Danmerkur hjá þátttakendum í rannsókninni sé góð.  Innri áreiðanleiki atriða 

innan víddanna var mældur, góður innri áreiðanleiki víddar bendir til þess að atriðin 

innan hennar séu að mæla sömu hugsmíð. Innri áreiðanleiki er hér táknað með 

Cronbachs’ alpha.  Cronbach’s Alpha gildi víddana var í öllum tilvikum ásættanlegt nema 

í vörumerkjatryggðarvíddinni þar sem það er 0,675 en miðað er við að Cronbach’s alpha 

gildið sé 0,7 eða hærra.  Hægt var að eyða út einu atriði af þremur (Ég myndi ekki kaupa 

hönnunarhúsgögn frá öðru merki, ef vörur frá Arne Jacobsen fást í búðinni) til þess að 

auka innri áreiðanleika víddarinnar en það hefði ekki skilað sér nema í örlítilli hækkun 

eða í 0,697. Í ljósi þess hve nálægt gildið er 0,7 var ákveðið að halda víddinni inni án þess 

að eyða út atriðinu.  Eins og má sjá á töflu 2 voru hin Cronbach’s alpha gildin öll yfir 0,8 

og telst það vera góður innri áreiðanleiki víddanna.  

 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði og mat á innri áreiðanleika fyrir atriði og víddir rannsóknarinnar 

 

  

Meðaltal Staðalafrávik  Fjöldi Cronbach’s 

Alpha 

Ímynd Danmerkur 4.3542 .43997  .816 

Danmörk er mjög efnahagslega þróað land 4.62 0.540 111  

Í Danmörku eru stjórnmálin mjög lýðræðisleg 4.21 0.648 111  

Danmörk er mjög iðnvætt land 4.23 0.789 109  

Lífskjör í Danmörku eru góð 4.68 0.507 111  

Danmörk er mjög tæknivætt land 4.37 0.660 111  

Vörur frá Danmörku búa yfir miklum gæðum 4.41 0.654 110  

Það er frábært að eiga vörur frá Danmörku 4.09 0.830 110  

Vörur frá Danmörku eru áreiðanlegar 4.28 0.663 111  

Vörumerkjatryggð 2.5606 0.80636  0.675 

Ég tel mig trygga/n Arne Jacobsen 2.95 1.160 110  
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Arne Jacobsen yrði mitt fyrsta val þegar 

kemur að hönnunarhúsgögnum 

2.68 0.906 111  

Ég myndi ekki kaupa hönnunarhúsgögn frá 

öðru merki, ef vörur frá Arne Jacobsen fást í 

búðinni 

2.06 1.021 111  

Skynjuð gæði 3.9955 0.81602  0.839 

Vörur frá Arne Jacobsen eru líklega miklar 

gæða vörur 

4.14 .862 111  

Það er líklegt að vörur frá Arne Jacobsen séu 

með mjög mikið notagildi 

3.85 .896 111  

Vörumerkjavitund 3.3193 1.07982  0.884 

Ég get aðgreint vörur Arne Jacobsen frá 

samkeppnisaðilum  

3.30 1.298 111  

Ég kannast við hönnun Arne Jacobsen 3.95 1.239 111  

Þættir sem einkenna Arne Jacobsen koma 

fljótt upp í huga mínum 

3.47 1.224 110  

Ég get auðveldlega munað eftir merki (e. 

logo) Arne Jacobsen 

2.49 1.290 110  

Ég á erfitt með að sjá fyrir mér vörur frá Arne 

Jacobsen 

3.39 1.441 111  

Vörumerkjavirði  2.7362 0.98826  0.894 

Ég kaupi frekar vörur Arne Jacobsen í stað 

annarra vörumerkja, þó að þær séu 

samskonar í útliti 

2.63 1.190 111  

Jafnvel þótt að annað vörumerki bjóði upp á 

vöru með sömu eiginleika og vara frá Arne 

Jacobsen, þá kýs ég Arne Jacobsen 

2.67 1.131 109  

Þó svo að annað vörumerki sé með jafn góðar 

vörur og Arne Jacobsen, þá kýs ég að kaupa 

Arne Jacobsen 

2.65 1.080 110  

 

Til þess að kanna samband á milli ímyndar Danmerkur og fylgibreytanna var fylgni 

þeirra á milli skoðuð. Í töflu 3 sjáum við að milli ímyndar Danmerkur og 

vörumerkjatryggðar er veik jákvæð fylgni. Milli ímyndar Danmerkur og skynjaðra gæða 

er fylgnin tæplega miðlungs jákvæð. Milli ímyndar Danmerkur og vörumerkjavitundar 

voru mjög veik jákvæð tengsl.  



 

 

40 

Tafla 3. Fylgni ímyndar Danmerkur við víddir vörumerkjavirðis 

 Vörumerkjatryggð Skynjuð gæði Vörumerkjavitund/hu

grenningatengsl 

Ímynd Danmerkur R(108) = 0,262; p 

<0,05  

 

R(108) = 0,392; p 

<0,05  

 

R(108) = 0,192; p <0,05  

 

Næst ber að skoða samband vörumerkjatryggðar, skynjaðra gæða og 

vörumerkjavitundar/hugrenningatengsla við vörumerkjavirði og því skoðum við fylgni á 

milli þessara breyta. Í töflu 4 sjáum við að á milli vörumerkjavirðis og 

vörumerkjatryggðar er sterk jákvæð fylgni og marktæk. Á milli vörumerkjavirðis og 

skynjaðra gæða er miðlungs jákvæð fylgni og á milli vörumerkjavirðis og 

vörumerkjavitundar er miðlungs jákvæð fylgni. Allir fylgniútreikningarnir voru marktækir 

og því getum við verið fullviss um að það sé fylgni á milli breytanna sem skoðaðar voru. 

Tafla 4. Fylgni Vörumerkjavirðis Arne Jacobsen við víddir vörumerkjavirðis 

 Vörumerkjatryggð Skynjuð gæði Vörumerkjavitund/hu

grenningatengsl 

Vörumerkjavirði R(108) = 0,648; p <0,05  

 

R(108) = 0,424; p <0,05  

 

R(108) = 0,487; p <0,05  

 

 

Til þess að prófa tilgáturnar um áhrif ímyndar á upprunalands var gerð 

aðhvarfsgreining. Áður en aðhvarfsgreiningar voru gerðar voru forsendur athugaðar. 

Sjálffylgni, marglínuleiki, dreifing leifar og misdreifni voru athuguð.  

Með ímynd Danmerkur sem frumbreytu og vörumerkjatryggð sem fylgibreytu var 

Durbin Watson gildið 2.1 sem er mjög gott. Stærsti VIF stuðullinn var 1 sem gefur til 

kynna að marglínuleiki sé ekki til staðar. Normalrit fyrir leifina benti til þess að hún væri 

normaldreifð. Hæsta Cook’s gildið var 0,168 sem bendir til þess að engir útlagar séu að 

skekkja gögnin. Því má segja að forsendur aðhvarfsgreiningar hafi verið uppfylltar.  

Með ímynd Danmerkur sem frumbreytu og skynjuð gæði sem fylgibreytu var Durbin 

Watson gildið 1,98 sem er mjög gott. Stærsti VIF stuðullinn var 1 sem gefur til kynna að 

marglínuleiki sé ekki til staðar. Normalrit fyrir leifina benti til þess að hún væri nánast 
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normaldreifð. Hæsta Cook’s gildið var 0,172 sem bendir til þess að engir útlagar séu að 

skekkja gögnin. Því má segja að forsendur aðhvarfsgreiningar hafi verið uppfylltar.  

Með ímynd Danmerkur sem frumbreytu og vörumerkjatryggð sem fylgibreytu var 

Durbin Watson gildið 1,72 sem er nokkuð gott. Stærsti VIF stuðullinn var 1 sem gefur til 

kynna að marglínuleiki sé ekki til staðar. Normalrit fyrir leifina benti til þess að hún væri 

nánast normaldreifð. Hæsta Cook’s gildið var 0,096 sem bendir til þess að engir útlagar 

séu að skekkja gögnin. Því má segja að forsendur aðhvarfsgreiningar hafi verið 

uppfylltar.  

Með víddir vörumerkjavirðis sem frumbreytur og vörumerkjavirði Arne Jacobsen sem 

fylgibreytu var Durbin Watson gildið 1,89 sem er mjög gott. Stærsti VIF stuðullinn var 

1,72 sem gefur til kynna að marglínuleiki sé ekki til staðar. Normalrit fyrir leifina benti til 

þess að hún væri normaldreifð. Hæsta Cook’s gildið var 0,08 sem bendir til þess að engir 

útlagar séu að skekkja gögnin. Því má segja að forsendur aðhvarfsgreiningar hafi verið 

uppfylltar.  

Forsendur fyrir aðhvarfsgreiningu stóðust því í öllum tilvikum. 

  Í töflu 5 eru niðurstöður aðhvarfsgreingar á tilgátum Tilgáta 1, 2 og 3 þar sem ímynd 

Danmerkur er frumbreyta en vörumerkjavitund/hugrenningatengsl, skynjuð gæði og 

vörumerkjatryggð eru fylgibreytur. Tilgáta 1 segir að ímynd upprunalands hafi áhrif á 

vörumerkjavitund og í töflu 5 sjáum við að skýringarhlutfallið (R²) er .037, það sem 

frumbreytan skýrir í heildarbreytileika fylgibreytunnar er því 3.7% sem er ekki 

sérstaklega hátt og hefur ekki mikið forspárgildi. Tengslin þar á milli voru þó staðfest 

miðað við 0.05% öryggisbil og því getum við staðfest Tilgáta 1. Tilgáta 2 segir að ímynd 

upprunalands hafi áhrif á skynjuð gæði. Hér var skýringarhlutfallið (R²) .154 skýrir þar 

Ímynd Danmerkur 15% af skynjuðum gæðum. Tengslin á milli frum- og fylgibreytu voru 

staðfest miðað við 0.01% öryggisbil og því er hægt að staðfesta tilgátu 2. Tilgáta 3 segir 

að ímynd upprunalands hafi áhrif á vörumerkjatryggð. Hér var skýringarhlutfallið (R²) 

.069 og jákvæð tengsl á milli frum- og fylgibreytu staðfest miðað við 0.05% öryggisbil og 

því er hægt að staðfesta Tilgáta 3. 
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Tafla 5. Niðurstöður aðhvarfsgreininga, ímynd Danmerkur sem frumbreyta 

 Frumbreyta Fylgibreyta β t-gildi p R² R 

T1 Ímynd 

Danmerkur 

Vörumerkjavitund/Hugrenningatengsl .192* 2.001 .048 .037 .192 

T2 Ímynd 

Danmerkur 

Skynjuð gæði .392** 4.385 .000 .154 .392 

T3 Ímynd 

Danmerkur 

Vörumerkjatryggð .262* 2.800 .006 .069 .262 

* Táknar marktekt miðað við 0.05% öryggisbil, ** Táknar marktekt miðað við 0.01% öryggisbil. 

 

Tilgáta 4 segir að vörumerkjatryggð hafi áhrif á vörumerkjavirði. Jákvæð tengsl voru 

staðfest miðað við 0.05% öryggisbil. Jákvæð tengsl á milli frum– og fylgibreytu voru 

staðfest miðað við 0.05% öryggisbil og því er hægt að staðfesta Tilgáta 4. Tilgáta 5 segir 

að skynjuð gæði hafi áhrif á vörumerkjavirði. Jákvæð tengsl var ekki hægt að staðfesta 

miðað við 0.05% öryggisbil og því er ekki hægt að staðfesta tilgátu 5 og er hún eina 

tilgátan sem ekki var hægt að staðfesta. Tilgáta 6 segir að vörumerkjavitund hafi áhrif á 

vörumerkjavirði. Jákvæð tengsl voru staðfest miðað við 0.01% öryggisbil. Því er hægt að 

staðfesta tilgátu 6.  

Tafla 6. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar, vörumerkjavirðisvíddir sem frumbreytur 

 Frumbreyta Fylgibreyta β t-gildi p R² 

T4 Vörumerkjatryggð Vörumerkjavirði .223* 2.366 .020  

T5 Skynjuð gæði Vörumerkjavirði .056 .593 .555  

T6 Vörumerkjavitund/Hugrenningatengsl Vörumerkjavirði .531** 6.550 .000  

* Táknar marktekt miðað við 0.05% öryggisbil, ** Táknar marktekt miðað við 0.01% öryggisbil. 
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8 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort ímynd upprunalands hefði áhrif á 

vörumerkjavirði hönnunarhúsgagna. Rannsóknarlíkanið sem notað var í rannsókninni 

var prófað á vörumerkinu Arne Jacobsen, sem er af dönskum uppruna. Rannsóknin var 

framkvæmd með því að skoða hvort ímynd Danmerkur skýrði að einhverju leiti víddir 

vörumerkjavirðis Arne Jacobsen og síðan hvort víddir vörumerkjavirðis Arne Jacobsen 

skýrðu vörumerkjavirði þess. Því voru settar fram eftirfarandi tilgátur; 

1. Ímynd upprunalands hefur jákvæð áhrif á vörumerkjavitund/ 

hugrenningatengsl 

2. Ímynd upprunalands hefur jákvæð áhrif á skynjuð gæði 

3. Ímynd upprunalands hefur jákvæð áhrif á vörumerkjatryggð 

4. Vörumerkjavitund/hugrenningatengsl hafa marktæk jákvæð áhrif á 

vörumerkjavirði 

5.  Skynjuð gæði hafa marktæk jákvæð áhrif á vörumerkjavirði 

6. Vörumerkjatryggð hefur marktæk jákvæð áhrif á vörumerkjavirði 

 

Niðurstöður fylgniútreiknings fyrir ímynd Danmerkur sýndu fram á að fylgni ímyndar 

Danmerkur við víddina vörumerkjatryggð var veik en jákvæð. Fylgni við víddina skynjuð 

gæði var tæplega miðlungs jákvæð og fylgni við vörumerkjavitund/hugrenningatengsl 

var mjög veik jákvæð. Allir þessir fylgniútreikningar voru marktækir sem gefur til kynna 

að þó fylgni sé í sumum tilvikum lág þá er hún samt staðfest sem bendir til þess að 

fylgnin byggi á raunverulegri fylgni á milli breyta en ekki á tilviljunum. Einnig sýndu 

niðustöðurnar að ímynd Danmerkur hafði marktæk tengsl við allar víddir 

vörumerkjavirðis. Í aðhvarfsgreiningu kom fram að ímynd upprunalands hafi jákvæð 

áhrif á vörumerkjavitund því er tilgáta 1 studd. Tilgáta 2 sem fullyrti að ímynd 

upprunalands hefði jákvæð áhrif á skynjuð gæði var einnig studd, ásamt tilgátu 3 að 

ímynd upprunalands hefði jákvæð áhrif á vörumerkjatryggð. Þetta kemur rannsakanda 
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ekki á óvart þar sem víddin ímynd Danmerkur kom vel út eða með meðaltalið 4,35 sem 

er hæsta meðaltalið af þeim víddum sem voru mældar. Því má álykta að góð ímynd 

þátttakanda á Danmörku hafi áhrif á víddir vörumerkjavirðis Arne Jacobsen. Því hefur 

mat neytenda á ímynd upprunalands tölverð áhrif á mat neytenda á vörumerkinu. Þetta 

er í samræmi við rannsókn Saydan (2013) sem kannaði vörumerkjavirði heimilistækja frá 

Tyrklandi á Englandsmarkaði. Niðurstöður hans sýndu fram á að ímynd Tyrklands hafði 

einnig jákvæð marktæk tengsl við allar víddir vörumerkjavirðis heimilistækja, skynjuð 

gæði, vörumerkjavitund/hugrenningatengsl og vörumerkjatryggð.  

Fylgniútreikningur vörumerkjavirðis Arne Jacobsen við víddir vörumerkjavirðis 

reyndust allar marktækar sem gefur til kynna að þó fylgni sé í sumum tilvikum lág þá er 

hún samt staðfest sem bendir til þess að fylgnin byggi á raunverulegri fylgni á milli 

breyta en ekki á tilviljunum. Jákvæð fylgni var milli allra breyta, þó var sterkust jákvæð 

fylgnin milli breytanna vörumerkjatryggðar og vörumerkjavirðis. Samkvæmt Aaker 

(1991,1996) verður vörumerkjatryggð fyrir áhrifum vörumerkjavirðis en einnig ein af 

víddum þess. Tryggð við vörumerki hefur því bein áhrif á vörumerkjavirði vörumerkis og 

öfugt. Skynjuð gæði voru með miðlungs jákvæða fylgni og 

vörumerkjavitund/hugrenningatengsl einnig.  

 Í aðhvarfsgreiningu á tilgátu 4 sem fullyrti að vörumerkjatryggð hafi jákvæð áhrif á 

vörumerkjavirði þá var hún tölfræðilega studd og gefur hún til kynna jákvæð tengsl á 

milli þessara tveggja breyta. Ekki var hægt að staðfesta tilgátu 5 sem fullyrðir að skynjuð 

gæði hafi áhrif á vörumerkjavirði og var hún eina tilgátan sem var með engin marktæk 

tengls milli víddar og vörumerkjavirðis. Tengsl milli vörumerkjavitundar/-

hugrenningatengsla við vörumerkjavirði voru mjög jákvæð. Því var tilgáta 6 studd. 

Saydan (2013) staðfesti allar sínar tilgátur að víddir vörumerkjavirðis hefðu áhrif á 

vörumerkjavirði heimilistækja. Í rannsókn hans hefur ímynd upprunalands áhrif á 

vörumerkjavirði í gegnum allar víddir vörumerkjavirðis, en í rannsókn höfundar hefur 

hún áhrif á þær allar nema víddina skynjuð gæði. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa því til kynna að ímynd Danmerkur hafi áhrif á 

vörumerkjavirði Arne Jacobsen í gegnum víddirnar vörmerkjavitund/hugrenningatengsl 
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og vörumerkjatryggð en ekki í gegnum víddina skynjuð gæði. En ekki voru greind 

marktæk tengsl á milli skynjaðra gæða og heildar vörumerkjavirðis.  

Áhrif ímyndar upprunalands á vörumerkjavirði hönnunarhúsgagna hafa aldrei verið 

rannsökuð á Íslandi. Er því rannsókn höfundar ákveðin viðbót við fræðin. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að ímynd upprunalands vöru er mikilvæg 

breyta sem geti haft áhrif á vörumerkjavirði vörumerkis. Hún sýnir að mat neytenda af 

ímynd upprunalands hafi áhrif á mat neytenda á vörumerki.  Því ættu þeir sem sjá um 

markaðsmál fyrirtækja sem starfa á alþjóðagrundvelli að veita ímynd upprunalands 

vörumerkis þeirra sérstaka athygli, bæði í þeim tilfellum þegar ímynd upprunalands er 

góð og þegar hún er slæm og gera ráðstafanir eftir því í markaðsaðgerðum sínum.  

Ímynd Danmerkur mældist mjög góð meðal íslenskra neytenda sem tóku þátt í 

þessari rannsókn og geta því söluaðilar Arne Jacobsen á Íslandi notað ímynd Danmerkur 

í markaðsaðgerðum sínum til að styrkja enn frekar vörumerkjavirði Arne Jacobsen á 

Íslandi. Rannsóknir sýna líka fram á það að jákvæð ímynd upprunalands getur færst yfir 

á aðra vöruflokka frá sama landi (Agarwal og Sikri, 1996). Því ættu niðurstöður þessarar 

rannsóknar sem snúa að ímynd upprunalands einnig að gagnast öðrum söluaðilum sem 

selja danskar vörur á íslenskum markaði.  

 

 

 

8.1 Takmarkanir við rannsóknina 

Þátttakendur í rannsókninni voru fengnir með hentugleika- og snjóboltaúrtaki. Ekki er 

því hægt að alhæfa um niðurstöður. Því er ekki gert ráð fyrir að rannsóknin endurspegli 

almennt viðhorf Íslendinga á ímynd Danmerkur og vörumerkjavirði hönnunarhúsgagna 

frá Arne Jacobsen. Aldursdreifing var nokkuð ójöfn og voru 48.65 % þátttakenda á 

aldrinum 30-39 ára. Einnig voru konur meira en helmingur þátttakenda eða 68.47% en 

það hefur sýnt sig að konur eru yfirleitt tilbúnari til að svara spurningakönnunum þegar 

um hentuleikaúrtak er að ræða (Auður Hermannsdóttir, 2011). 
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8.2 Tillögur að frekari rannsóknum 

Höfundi þætti áhugavert að endurgera rannsóknina fyrir annan vöruflokk, og notast við 

annað vörumerki, einnig upprunið í Danmörku. Ímynd Danmerkur mældist mjög góð og 

var sú vídd sem mældist hæst meðal þeirra vídda sem mældar voru. Því þætti höfundi 

áhugavert að rannsaka annan vöruflokk með sama upprunaland, því áhrif jákvæðrar 

ímyndar upprunalands í einum vöruflokk getur yfirfærst á aðra vöruflokka frá sama landi 

(Agarwal og Sikri, 1996). Við vitum einnig að áhrif upprunalands er mismunandi eftir 

vöruflokkum (Bilkey og Nes, 1982; Nicolas Papadopoulos og Heslop, 1993; Roth og 

Romeo, 1992).   

 Það væri einnig áhugavert að endurtaka rannsóknina með sama vöruflokk en 

annað upprunaland en Danmörku. Síðast þætti höfundi áhugavert að skoða hvort ímynd 

upprunalands hafi áhrif á vörumerkjavirði íslenskra hönnunarhúsgagna á erlendri grund. 
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Viðauki 1: Spurningalisti 

 

Hefur upprunaland áhrif á vörumerkjavirði hönnunarhúsgagna? 

Kæri þátttakandi 

Þessi rannsókn er hluti af meistaraverkefni í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum frá 

Háskóla Íslands. Tilgangur lokaverkefnisins er að skoða samband ímyndar upprunalands 

á vörumerkjavirði hönnunarvara. Það ætti að taka u.þ.b. 5 mínútur að klára könnunina 

sem er á rafrænu formi. Þér ber ekki skylda til að taka þátt í þessari rannsókn. Ef þú kýst 

að taka þátt er þér frjálst að svara ekki einstökum spurningum og þér er frjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem er án nokkurra eftirmála. Könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að 

rekja svör til einstakra þátttakenda. Engin laun eru veitt fyrir þátttöku. Ef einhverjar 

spurningar vakna í sambandi við rannsóknina eða eitthvað henni tengt endilega hafið 

samband við: Laufeyju Lúðvíksdóttur lil1@hi.is.  Ábyrgðarmaður er Gunnar Óskarsson 

Lektor við viðskiptafræðideild. Með því að hefja könnunina samþykkir þú þátttöku í 

rannsókninni. 

Vinsamlegast tilgreindu hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 

fullyrðingum um Danmörku 

 

Danmörk er mjög efnahagslega þróað land 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Í Danmörku eru stjórnmálin mjög lýðræðisleg 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
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Danmörk er mjög iðnvætt land 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Lífskjör í Danmörku eru góð 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Danmörk er mjög tæknivætt land 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Vörur frá Danmörku búa yfir miklum gæðum 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Það er frábært að eiga vörur frá Danmörku 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Vörur frá Danmörku eru áreiðanlegar 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
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Vinsamlegast tilgreindu hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 

fullyrðingum um Arne Jacobsen 

 

Arne Jacobsen yrði mitt fyrsta val þegar kemur að hönnunarhúsgögnum 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Ég myndi ekki kaupa hönnunarhúsgögn frá öðru merki, ef vörur frá Arne Jacobsen 

fást í búðinni 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Vörur frá Arne Jacobsen eru líklega miklar gæða vörur 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Það er líklegt að vörur frá Arne Jacobsen séu með mjög mikið notagildi 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Ég get aðgreint vörur Arne Jacobsen frá samkeppnisaðilum 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
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Ég kannast við hönnun Arne Jacobsen 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Þættir sem einkenna Arne Jacobsen koma fljótt upp í huga mínum 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Ég get auðveldlega munað eftir merki (e. logo) Arne Jacobsen 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Ég á erfitt með að sjá fyrir mér vörur frá Arne Jacobsen 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Ég kaupi frekar vörur Arne Jacobsen í stað annarra vörumerkja, þó að þær séu 

samskonar í útliti 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
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Jafnvel þótt að annað vörumerki bjóði upp á vöru með sömu eiginleika og vara frá 

Arne Jacobsen, þá kýs ég Arne Jacobsen 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Þó svo að annað vörumerki sé með jafn góðar vörur og Arne Jacobsen, þá kýs ég að 

kaupa Arne Jacobsen 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Ef annað vörumerki er með alveg eins vörur og Arne Jacobsen á allan hátt, finnst mér 

samt skynsamlegra að kaupa Arne Jacobsen 

o Mjög sammála 
o Fremur ósammála 
o Hvorki né 
o Fremur ósammála 
o Mjög ósammála 
 

Hvert er kyn þitt? 

o Karl 
o Kona 
o Annað 
 

Hver er aldur þinn? 

o Undir 20 ára 
o 20-29 ára 
o 30-39 ára 
o 40-49 ára 
o 50-59 ára 
o Eldri en 60 ára 
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Hæsta námsgráða sem þú hefur lokið? 

o Grunnskólapróf 
o Stúdentspróf eða sambærilegt 
o Iðnnám eða sambærilegt 
o Grunnnám á Háskólastigi 
o Framhaldsnám á Háskólastigi 
o Ekkert að ofantöldu 
 

Hverjar eru heildartekjur þínar á mánuði fyrir skatt? 

o Lægri en 250 þúsund krónur 
o 250 – 399 þúsund krónur 
o 400 – 599 þúsund krónur 
o 600 – 799 þúsund krónur 
o 800 – 999 þúsund krónur 
o Hærri en 1.000.000 krónur 
o Vil/l ekki svara 
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