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Útdráttur 

 
Sterkt vörumerki þarfnast aðhalds, skýrar sýnar, vinnu og þolinmæði. 

Vörumerkjastjórnun er það stefnumótandi ferli sem felur í sér hönnun og innleiðingu 

markaðsaðgerða sem og aðferðum til vörumerkjauppbyggingar, mælinga og stjórnunar 

á vörumerkjavirði (e. brand equity). Í fræðinni er mikið magn af gögnum er varða 

vörumerkjastjórnun hjá stærri fyrirtækjum en afar lítið er að finna sem viðkemur 

örfyrirtækjum.  

 
Rannsóknin er eigindleg (e. qualitative) könnunarrannsókn með 

þversniðsrannsóknarsniði. Gögnum var aflað í gegnum 10 hálf-opin viðtöl við 

stjórnendur íslenskra örfyrirtækja þar sem rannsakandi studdist við viðtalsramma og 

leitaðist eftir svörum sem varðar vörumerkjastjórnun viðkomandi fyrirtækja. 

 

Rannsókninni er ætlað að gefa greinargóða mynd á stöðu vörumerkjastjórnunar hjá 

íslenskum örfyrirtækjum og skoða skilning stjórnenda á helstu markaðsaðgerðum sem 

beita þarf við vörumerkjastjórnun, ásamt því hvort þeim sé raunverulega beitt. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að vörumerkjastjórnun í fræðilegum 

skilningi er hverfandi lítil meðal íslenskra örfyrirtækja. Fræðilegur skilningur 

stjórnenda á þáttum sem tengjast vörumerkjastjórnun er afar lítill. Hins vegar virðast 

þeir þó meðvitaðir um að það séu margir þættir sem snúa að 

vörumerkjastjórnunarferlinu sem og markaðssetningu almennt sem þeir þyrftu að sinna 

en gera þó ekki. Ástæðan fyrir því virðist vera takmarkanir þess að reka lítið fyrirtæki 

en þeir þættir sem helst voru nefndir sem ráðandi þættir í því hvernig viðmælendur gætu 

sinnt vörumerkjum sínum var tímaleysi, skortur á fjármagni og skortur á 

sérfræðiþekkingu. 
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Abstract 

 
A strong brand needs support, clear vision, hard work and patience. Strategic brand 

management is the process of designing and implementing marketing efforts and 

methods for brand building, measuring and brand equity management. The literature 

contains a vast amount of articles regarding brand management in big businesses but 

almost nothing regarding their micro counterparts. 

 

This is  a qualitative cross-sectional exploratory study. Data was gathered through 10 

semi-structured interviews with managers of icelandic micro-businesses. 

The purpose of the study is to give an overview of the state of brand management in 

icelandic micro-businesses and to explore the extent of managers knowledge of the 

marketing efforts needed in brand management and if they are applied. 
 

The findings show that brand management from the academic perspective of traditional 

marketing literature is almost non-existent in icelandic micro-businesses. The managers 

academic understanding of efforts connected to brand management is limited. They do 

however seem to be aware of the many efforts regarding the brand management process 

that need to be done, although they do not have the capacity to implement them. The 

main reasons behind the lack of implementation seem to be the implications and 

limitations of managing a small company. The main components affecting managers 

capacity to effectively manage their brands are seemingly lack of time, finances and 

marketing expertise. 
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1. Inngangur 
Sterkt vörumerki (e. Brand) getur verið gulls ígildi og því er mikilvægt fyrir fyrirtæki 

að huga vel að vörumerkjauppbyggingu. Stefnumótandi vörumerkjastjórnun (e. 

strategic brand management) felur í sér hönnun og innleiðingu markaðsaðgerða sem og 

aðferðir til vörumerkjauppbyggingar, mælinga og stjórnunar á vörumerkjavirði (Keller, 

2013). 

Það getur verið erfitt fyrir lítil fyrirtæki að sinna vörumerkjauppbyggingu á skilvirkan 

hátt, aðallega vegna takmarkaðs fjármagns og auðlinda, m.a. í formi sérfræðiþekkingar 

(Keller, 2013) en á Íslandi eru meirihluti fyrirtækja með 10 starfsmenn eða færri og 

99% eru með færri en 50 starfsmenn (Magnús Árni Skúlason, Kári S. Friðriksson & 

Gunnar Haraldsson, 2018). Íslensk fyrirtæki flokkast yfirleitt eftir stærð eða árlegri 

veltu, en samkvæmt Samtökum Atvinnulífsins skiptast þau í eftirfarandi flokka: 

Örfyrirtæki sem eru með færri en 10 starfsmenn, lítil fyrirtæki sem eru með 10-49 

starfsmenn, meðalstór fyrirtæki sem eru með 50-249 starfsmenn og stór fyrirtæki sem 

eru með fleiri en 250 starfsmenn (Vægi lítilla og meðalstórra fyrirtækja, 2017). 

Samkvæmt þessari skilgreiningu má þá flokka einyrkja (e. sole proprietorship/sole 

trader) sem örfyrirtæki, en einyrki er sjálfstætt starfandi atvinnurekandi en ekki 

launamaður („Verktakar, einyrkjar“, e.d.) og er þá eini starfsmaður fyrirtækisins. 

Í úttekt Íslandsbanka á litlum og meðastórum fyrirtækjum (LMF) hérlendis er stuðst 

við þrengri skilgreiningu en tíðkast í Evrópu, en ef stuðst væri við sömu staðla og í 

öðrum Evrópuríkjum væru fá fyrirtæki á Íslandi sem kalla mætti stór. Í þeirri úttekt eru 

fyrirtæki flokkuð eftir árlegri veltu: örfyrirtæki (e. microbusiness) eru þau fyrirtæki sem 

velta á bilinu 5-25 milljónum króna, lítil fyrirtæki (e. small business) þau sem velta 25-

100 milljónum króna, meðalstór (e. medium business) þau sem velta 100-500 

milljónum og loks þau sem velta yfir 500 milljónum flokkast sem stór fyrirtæki (e. large 

business) (Magnús Árni Skúlason o.fl., 2018).  

Á vef Ríkisskattstjóra flokkast örfyrirtæki sem þau fyrirtæki sem uppfylla tvennt af 

eftirfarandi þrennu: eru með efnahagsreikning upp á 20 milljónir króna eða minna, eru 

með ársveltu undir 40 milljónum króna eða fyrirtæki sem eru ekki með meira en þrjú 

ársverk að meðaltali („Einfaldari ársreikningaskil – ‘Hnappurinn’“, 2016). 
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1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 
Tilgangur þessarar rannsóknar var að afla gögnum er varða vörumerkjastjórnun 

íslenskra örfyrirtækja og voru einyrkjar meðtaldir í þeirri skilgreiningu. Stuðst var við 

flokkun fyrirtækja eftir fjölda starfsmanna. Rannsóknin er eigindleg (e. qualitative) 

könnunarrannsókn með þversniðsrannsóknarsniði. Gögnum var aflað í gegnum 10 hálf-

opin viðtöl þar sem rannsakandi studdist við viðtalsramma og leitaði eftir svörum sem 

varðar vörumerkjastjórnun viðkomandi fyrirtækja. 

 

Rannsókninni er ætlað að gefa greinargóða mynd á stöðu vörumerkjastjórnunar hjá 

íslenskum örfyrirtækjum og skoða skilning stjórnenda á helstu markaðsaðgerðum sem 

beita þarf við vörumerkjauppbyggingu, ásamt því hvort þeim sé raunverulega beitt. 

Greina þarf hvaða þættir, ef einhverjir, koma í veg fyrir að stjórnendur íslenskra 

örfyrirtækja geti sinnt vörumerkjastjórnun eins og best væri á kosið. 

 

Skoða skal einnig hvort þær markaðsaðgerðir sem beitt er í vörumerkjastjórnun séu í 

samræmi við helstu kenningar og hvort örfyrirtækin fari eftir þeim skrefum sem fræðin 

fjallar helst um. Ætlunin er að komast að því hvaða markaðsaðgerðum sé beitt, hvernig, 

og á hvaða vettvangi. 

 

Helsta markmið rannsóknarinnar er þó vinnsla á eins konar leiðarvísi sem ætlaður er 

fyrir íslensk örfyrirtæki til að styðjast við í vörumerkjastjórnun, með hagnýtum ráðum 

byggðum á fræðigrunni og svörum viðmælenda í viðtalsrannsókninni þar sem við á. 

Einnig verður fjallað um hvað ber helst að varast í vörumerkjastjórnun örfyrirtækja. 

 

Rannsóknarspurningin er því: 

Hvernig er vörumerkjastjórnun íslenskra örfyrirtækja háttað? 

Eru þær markaðsaðgerðir sem stuðst er við í samræmi við kenningar í 

vörumerkjastjórnun og helstu skref sem koma fram í fræðunum? 

 

Þeim frumgögnum sem aflað var er ætlað að svara þeim spurningum sem varpað er hér 

fram sem rannsóknarmarkmiðum. Þau eru eftirfarandi: 

 

1. Rannsaka skal með viðtalsrannsókn þekkingu stjórnenda íslenskra örfyrirtækja 

á vörumerkjastjórnun og þáttum tengdum henni. 
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2. Rannsaka skal á hvaða vettvangi markaðsaðgerðum er helst beitt. 

3. Greina skal hvaða þættir, ef einhverjir, koma í veg fyrir árangursríka 

vörumerkjastjórnun. 

4. Greina skal út frá niðurstöðum viðtalsrannsókarinnar hverju sé ábótavant í 

vörumerkjastjórnun íslenskra örfyrirtækja og mætti betur fara. 

5. Setja skal saman drög að leiðarvísi fyrir stjórnendur íslenskra örfyrirtækja til að 

styðjast við í vörumerkjastjórnun. 
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1.2 Framsetning og uppbygging 

	

	
Myndrit	1:	Framsetning	og	uppbygging	
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir fyrirliggjandi gögnum er varða 

rannsóknarefnið og skilgreiningar á hugtökum í markaðsfræði, eins og hugtök sem 

tengjast vörumerkjastjórnun og ferlið sem liggur að baki vörumerkjauppbyggingu. 

Einnig verður fjallað um frumkvöðlamarkaðssetningu, muninn á litlum fyrirtækjum og 

stórum og hagnýt ráð frá fræðimönnum um hvaða leiðir teljast heppilegar til 

vörumerkjauppbyggingar hjá litlum fyrirtækjum. Það verður að segjast að þó megi 

finna gríðarlegt magn fræðigreina er varða vörumerkjastjórnun stórra og jafnvel 

alþjóðlegra fyrirtækja sé mun minna af greinum sem fjalla um markaðssetningu og 

vörumerkjastjórnun lítilla til meðalstórra fyrirtækja (LMF) (e. SME 

marketing)(Berthon, Ewing, & Napoli, 2008). Að lokum er varla neitt að finna um bæði 

markaðssetningu og vörumerkjastjórnun örfyrirtækja þannig að stuðst verður að 

einhverju leyti við gögn er varða LMF markaðssetningu og 

frumkvöðlamarkaðssetningu í rannsókninni. Segja má að lögmál vörumerkjastjórnunar 

séu svipuð þegar það kemur að örfyrirtækjum og litlum fyrirtækjum þó þau séu ekki 

alfarið þau sömu. Einnig verður fjallað ítarlega um frumkvöðlamarkaðssetningu sem 

nýtir sér mun frjálslegri nálgun á markaðsfræði en áður hefur tíðkast. 

 

2.1 Markaðsfræði 

Markaðsfræði, einnig kölluð markaðssetning eða markaðsfærsla, snýst um að bera 

kennsl á og koma til móts við mannlegar þarfir. American Marketing Association 

skilgreinir markaðsfræði á eftirfarandi hátt: „Markaðsfræði eru þær aðgerðir, safn 

stofnana og ferla til að skapa, koma á framfæri, afhenda og skiptast á tilboðum sem sem 

búa yfir virði fyrir neytendur, viðskiptavini, hagsmunaaðila og samfélagið í heild sinni“ 

(Kotler & Keller, 2016). Christian Grönroos (2006) gagnrýndi þó þessa skilgreiningu 

og segir markaðsfræði frekar vera ákveðinn fókus á viðskiptavini sem gegnsýrir 

skipulagsaðgerðir og ferla innan fyrirtækja, sem snýr að því að afhenda loforð í formi 

virðistilboðs. Þessi fókus gerir fyrirtækjum kleift að uppfylla þær væntingar sem 

skapast vegna þessa loforða (Grönroos, 2006). Hér liggur áherslan á loforðið og 

uppfyllingu þess. Markaðsstjórnun snýr síðan að ferlinu þar sem valdir eru þeir 

markhópar sem fyrirtæki ætla sér að þjóna og viðhalda með því að sérsníða 

markaðsráða sína og færa þannig þessum markhópum aukið virði. Með öðrum orðum 

snýr hún snýr að þeirri áætlanagerð, skipulagningu og stýringu aðgerða sem ætlað er að 
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„viðhalda viðskiptatengslum við ákveðna markhópa til að ná markmiðum fyrirtækja“ 

(Kotler & Keller, 2016). 

 

2.2 Markaðsráðarnir 
Markaðsráðarnir fjórir eða 4P er hugtak sem markaðsfræðingurinn McCarthy setti fram 

árið 1964 og hefur víða verið notað af markaðsfræðingum í gegnum tíðina. Hugmyndin 

á bakvið þessa fjóra markaðsráða er umgjörð, sett af stjórnanlegum breytum sem 

fyrirtæki geta nýtt sér til að hagræða ímynd sinni og velgengni á markaði (Kotler & 

Keller, 2016; Rafiq & Ahmed, 1995). Breyturnar eru eftirfarandi: 

Vara (e. product) er hjarta alls starfs fyrirtækis. Í stuttu máli má segja að vara inniheldur 

virðistilboð fyrirtækisins til neytenda, en í henni felst það sem neytandinn festir kaup á 

til þess að uppfylla þarfir eða langanir hans. Vara getur verið bæði áþreifanleg og 

óáþreifanleg og skiptist helst í þrjár gerðir: óvaranlegar vörur sem eru áþreifanlegar og 

oftast er neytt einungis einu sinni eins og t.d. matur; varanlegar vörur sem eru líka 

áþreifanlegar en eru notaðar yfir tímabil eins og t.d. bifreið eða fatnaður; og loks 

þjónusta sem er óáþreifanlegt ferli sem framkvæmt er af einum aðila öðrum til hagsbóta 

og er breytileg að því leyti að það fer eftir því hver framkvæmir hana hvernig 

lokaútkoman verður í það skiptið (Kotler & Keller, 2016). Venjulega er rætt um 

þrískipta uppbyggingu vara; fyrst kemur kjarni vörunnar (e. core benefit) sem 

inniheldur ávinninginn sem neytendur hljóta af því að neyta vörunnar; svo kemur 

raunverulega varan (e. basic product) sem er áþreifanlegt form hennar eða það sem við 

getum snert; og svo loks virðisauki vörunnar (e. augmented product) sem er safn þeirra 

óáþreifanlegu þátta sem neytandi fær þegar hann fjárfestir í vörunni, það sem fylgir 

vörunni án þess að teljast hluti af raunverulegu vörunni, t.d. trygging sem fylgir með 

heimilistækjum (Kotler & Keller, 2016).  

Verð (e. price) er sú upphæð sem krafist er fyrir vöru eða þjónustu. Verðlagning getur 

verið flókið mál fyrir fyrirtæki og aðferðir við verðlagningu mishentugar eftir 

vöruflokkum fyrirtækisins. Verð er afstætt fyrirbæri og ekkert eitt verð er „rétt“. Hér 

skiptir markhópagreiningin miklu máli til að komast að rétta verðinu sem markhópurinn 

er tilbúinn að greiða fyrir vöruna. Fyrirtæki geta verðlagt á marga mismunandi vegu en 

tvær helstu leiðirnar eru verðlagning sem byggist á kostnaði og verðlagning sem byggir 

á virði (Kotler & Keller, 2016). Þegar fyrirtæki verðleggja byggt á kostnaði er oftast 

litið til þess að verð dekki framleiðslukostnað og annan fastan kostnað fyrirtækisins. 

Verðlagning sem byggist á virði styðst við þá hugmynd að kaupákvarðanir neytenda 
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eru byggðar á því hvernig viðskiptavinir skynja verðin og hvað þeim finnst virðið vera, 

ekki á verðlagningu markaðsmanna (Kotler & Keller, 2016). Verðlagning er eini 

markaðsráðurinn sem snýr að tekjum fyrirtækisins en hinir markaðsráðarnir þrír snúa 

allir að kostnaði fyrirtækisins, þ.e.a.s. vara, staður og kynning fela allir í sér kostnað og 

verð er eini markaðsráðurinn sem vegur á móti þessum kostnaði og skapar tekjur fyrir 

fyrirtækið. 

Staður (e. place) felur í sér þær dreifileiðir eða milliliði sem varan fer í gegnum til að 

ná til viðskiptavinarins. Helstu milliliðirnir eru heildsalar og smásalar. Þessi 

markaðsráður hefur áhrif bæði á markaðsráðana verð og kynningu, en taka þarf t.d. mið 

af því hvort varan fari í gegnum stórt eða smátt dreifikerfi og hvort hún verði seld á 

mörgum eða fáum stöðum þegar hugað er að verðlagningu. Sömuleiðis þarf 

kynningarstarf fyrirtækja að taka mið af því hversu mikla þjálfun, fræðslu og aðstoð 

smásalar þurfa til þess að selja vöruna (Kotler & Keller, 2016).  

Kynning (e. promotion) er síðasti markaðsráðurinn og snýr að því hvernig fyrirtæki 

koma markaðsskilaboðum sínum á framfæri. Hann felur í sér söluhvata, auglýsingar, 

beina markaðssetningu, persónulega sölu, almannatengsl og stafræna markaðssetningu 

(Kotler & Keller, 2016; Rafiq & Ahmed, 1995). Nánar verður farið í þessa þætti í kafla 

2.15.4. 

 

Margir, sérstaklega aðilar úr þjónustuiðnaðinum og þeir sem starfa á fyrirtækjamarkaði 

(e. B2B), hafa þó gangrýnt umgjörðina með markaðsráðunum fjórum og kallað hana of 

einfalda og villandi. Markaðsfræðingarnir Boom og Bitner lögðu til árið 1981 að bæta 

people (fólk), physical evicence (form) og processes (ferli) við upprunalegu umgjörðina 

og þar af leiðandi var orðið 7P til. Boom og Bitner höfðu hins vegar hugsað sér 7P 

einungis fyrir þjónustuiðnaðinn en sumir fræðimenn vilja ganga enn lengra og að allur 

iðnaður innan markaðsfræðinnar ættu að tileinka sér þessa umgjörð (Rafiq & Ahmed, 

1995). Samkvæmt Levitt (1981) er það svo að „allir selja óáþreifanlega hluti á 

markaðinum sama hvað er framleitt í verksmiðjunni...“ (Levitt, 1981). Hann segir 

einnig í raun og veru ekkert til sem heitir þjónustuiðnaðurinn, heldur eru þetta einungis 

iðnaður þar sem þjónustuþátturinn er annað hvort meiri eða minni en í öðrum iðnaði 

því „allir eru í þjónustu“ (Levitt, 1972). Þetta er svipað og það sem Shostack (1977) 

heldur fram, að það séu fáir, ef í raun einhverjir, sem selja bara þjónustu eða selja bara 

vöru. Cowell fer árið 1984 enn lengra og segir í raun engan mun á markaðssetningu á 

vörum eða þjónustu (Rafiq & Ahmed, 1995). 
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Þó að fyrirtækin stýri sjálf markaðsráðunum product (vara), price (verð) og promotion 

(kynning), þá er í flestum tilvikum utanaðkomandi aðili sem sér um markaðsráðinn 

place (vettvangur) eða dreifingu. Þessir utanaðkomandi aðilar þurfa sjá fyrir starfsfólki 

til að kynna eiginleika vörunnar og markaðssetja hana. Þegar þetta er skoðað kemur 

bersýnilega í ljós hversu mikilvæg þjálfun starfsfólksins sem á að veita þessa þjónustu 

á fullnægjandi hátt er, en þetta heyrir undir markaðsráðinn people (fólk). Enn fremur 

getur bæði fjarvera og viðvera annarra viðskiptavina haft áhrif á upplifun 

viðskiptavinanna. Þurfti þeir t.a.m. að bíða lengi í röð á kassa í matvöruverslun er líklegt 

að það hafi neikvæð áhrif á upplifunina og geri það að verkum að viðskiptavinir velji 

að beina viðskiptum sínum annað í næstu innkaupaferð. Hér sér utanaðkomandi aðilinn 

enn og aftur um ferlið (e. process), allavega að einhverju leyti, sem og formið (e. 

physical evidence) þar sem viðskiptavinir geta nálgast vöruna, þ.e.a.s. verslunina og 

umhverfi hennar (Rafiq & Ahmed, 1995).  

 

2.3 Kenningar í vörumerkjastjórnun 

Fræðimenn hafa löngum áttað sig á mikilvægi stefnumótaðrar vörumerkjastjórnunar 

(Berthon o.fl., 2008; Keller, 2013; Noble, Sinha, & Kumar, 2002). Í rannsóknum hafa 

tvær stefnur hafa komið fram, sú fyrri snýr að því að þróa umgjörð sem nær yfir 

vörumerkjastjórnunarferlið í heild sinni til að leiðbeina stjórnendum við ákvarðanatöku 

en hin aðferðin snýr að hinum ólíku þáttum ferlisins (Berthon o.fl., 2008). 

Keller (2013) segir stefnumótandi vörumerkjastjórnun (e. strategic brand management) 

fela í sér hönnun og innleiðingu markaðsaðgerða sem og aðferðir til 

vörumerkjauppbyggingar, mælinga og stjórnunar á vörumerkjavirði (e. brand equity). 

Hátt vörumerkjavirði þýðir að virði vöru eykst við það að tengjast vörumerki og þeim 

skynjunum og tilfinningum neytenda sem bundnar eru við viðkomandi vörumerki 

(Keller, 2003; Spence & Essoussi, 2010). 

Ferli stefnumótandi stjórnun vörumerkja skiptist í eftirfarandi fjóra þætti: 

Að bera kennsl á og hanna áform vörumerkisins: Hér þarf skýra hugmynd um hvað 

vörumerkið á að standa fyrir og hvernig skal staðfæra það gagnvart samkeppnisaðilum 

(Keller, 2013). 

Að hanna og framkvæma markaðsaðgerðir: Hér þarf að velja grunnþætti vörumerkisins 

(e. brand elements), þær markaðsaðgerðir sem ætlað er að styðja við þá og aðrar óbeinar 

tengingar vörumerkisins, t.d. við fyrirtæki eða eiganda, upprunaland, dreifingarleiðir 

o.s.frv (Keller, 2013).  
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Mælingar og þýðingar á frammistöðu vörumerkis: Hér þarf að ákveða við hvaða 

mælieiningar verður stuðst til að mæla vörumerkjavirði. Mælikerfi fyrir 

vörumerkjavirði er sett rannsóknarferla til að tryggja tímalegar og nákvæmar mælingar 

sem hægt er að bregðast við. Þetta er afar mikilvægt til að hafa góða yfirsýn yfir stöðu 

vörumerkisins svo hægt sé að taka taktískar ákvarðanir til styttri tíma og stefnumótandi 

ákvarðanir til lengri tíma. Þetta mælikerfi inniheldur þrjár aðgerðir: endurmat á 

vörumerki (e. brand audit) þar sem staða vörumerkisins gagnvart neytendum og 

samkeppninni er greind; vörumerkjaeftirfylgni (e. brand tracking) þar sem gögnum frá 

neytendum er reglulega safnað saman, oft í gegnum megindlegar (e. quantitative) 

rannsóknir; og loks með því að hanna stjórnunarkerfi fyrir vörumerkjavirði (e. brand 

equity management system) þar sem settir eru á fót ferlar til að aðstoða við skilning og 

notkun vörumerkjavirðis innan fyrirtækisins (Keller, 2013). 

Rækta og viðhalda vörumerkjavirði: Stjórnun vörumerkjavirðis tekur á sig víðari 

skilning þegar það kemur að því að skilja hvernig markaðsaðgerðir sem snúa að 

vörumerkjastjórnun ættu að endurspegla hag fyrirtæksins og hvort eigi að uppfæra eða 

breyta þeim. Ferlið skiptist í þrjá þætti: 

1. Að hanna umgjörð vörumerkisins, sem snýr að því að búa til almennan leiðarvísi sem 

viðkemur þeim markaðsaðgerðum sem beitt verður við stjórnun vörumerkisins og 

hvaða grunnþætti (e. brand elements) skal nota yfir alla þá vöruflokka sem seldir eru af 

fyrirtækinu. 

2. Stjórnun vörumerkjavirðis yfir tíma, hér er mikilvægt að átta sig á því að hverskonar 

breytingar á markaðsaðgerðum yfir tíma geta haft áhrif á vörumerkjavirði og mikilvægt 

er að búa til langtíma markaðsáætlun til að styðjast við. 

3. Stjórnun vörumerkjavirðis yfir landamæri, menningu og markaðshluta, hér þarf að 

líta til alþjóðlegra þátta sem kunna að hafa áhrif á vörumerkjavirði og aðlaga 

markaðsaðgerðir eftir þeim (Keller, 2013). 

 

2.4 Vörumerki 
Vörumerki hafa verið til í aldaraðir til þess að aðgreina vörur frá einum framleiðanda 

frá vörum annarra. Enska orðið fyrir vörumerki, brand, kemur frá forn-íslenska orðinu 

brandr sem þýðir að brenna. Fé var og er sumsstaðar enn brennimerkt til að bændur 

þekki sín dýr frá öðrum (Keller, 2013). Þó það megi deila um hversu mannúðlegt það 

sé að brennimerkja viti bornar skepnur má þó með sönnu segja að vörumerking sé 

almennt af hinu góða, bæði fyrir neytendur og fyrir framleiðendur. 
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Segja má að þekking neytanda á vörumerki spili stóran þátt í viðbrögðum þeirra á 

markaðsaðgerðum viðkomandi fyrirtækis (Spence & Essoussi, 2010). Vörumerki 

hjálpa neytendum að vita hvaðan varan kemur og hver ber ábyrgð á henni. Einnig 

hjálpar reynsla af vörunni og markaðsaðgerðum fyrirtækisins neytendum að mynda sér 

skoðun á hvaða vörumerki uppfylla þarfir hans og hvaða vörumerki gera það ekki 

(Keller, 2013). Þekking neytenda á vörumerkjum dregur einnig úr neikvæðum þáttum 

eins og áhættu tengdri vörunotkuninni sjálfri. Áhætta vegna kaupa á vöru skiptist í 

nokkrar tegundir: hún getur tengst notkunargildi eða virkni vörunnar; snúið að því hvort 

varan sé líkleg til þess að skapa líkamlega áhættu fyrir þann sem hennar neytir; valdið 

fjárhagslegri áhættu t.d. ef varan er ekki verðsins virði; valdið félagslegri áhættu í formi 

smánunar þeirra sem hennar neytir; valdið sálfræðilegri áhættu og loks valdið 

tímatengdri áhættu, t.d. ef varan stenst ekki kröfur og tími fer í að finna aðra vöru í 

staðinn (Keller, 2013). 

 

Merking (e. branding) býr til umgjörð yfir hugrenningartengsl neytandans og 

skipuleggur þekkingu neytandans á vörunni á hátt sem auðveldar kaupákvörðunarferlið 

til muna og býr til virði fyrir fyrirtækið. Í grunninn hjálpa vörumerki fyrirtækjum að 

bera kennsl á vörur sínar en vörumerki aðstoðar líka með lagalegu hliðina varðandi 

einstakra eiginleika vörunnar. Einkaleyfi getur fengist á t.d. nafninu, hönnun sem 

tengist vörumerkinu eins og lógó, framleiðsluferlinu og umbúðum (Keller, 2013). 

American Marketing Association (AMA) skilgreinir vörumerki sem „Nafn, heiti, 

merki, tákn eða hönnun, eða sambland af þessu öllu, sem notað er til að skilgreina vöru 

eða þjónustu í þeim tilgangi að aðgreina hana frá vörum samkeppnisaðila” (Keller, 

2013). Þessi skilgreining er þó ansi takmörkuð að því leyti að hún gefur til kynna að í 

hvert sinn sem fyrirtæki skapar nýtt lógó, nafn eða tákn fyrir vöru hafi nýtt vörumerki 

orðið til (Keller, 2013). Segja má að vörumerki sé mun flóknara fyrirbæri, eitthvað sem 

býr í huga neytandans, þær tilfinningar og hugsanir sem vara vekur upp, skynjuð heild 

sem á rætur sínar í raunveruleikanum en endurspeglar oft á tíðum ósjálfráðar skynjanir 

viðskiptavinarins (Keller, 2003). Fræðimenn hafa því tekið upp á að gera skilgreiningu 

milli vörumerkis með litlum upphafsstaf (e. brand) og vörumerkis með stórum 

upphafsstaf (e. Brand) og má segja að seinni skilgreiningin falli undir það síðarnefnda, 

eða Brand (Keller, 2013). Í þessari rannsókn verður fjallað um vörumerki í skilningi 

seinni skilgreiningunar, Brand. 
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Alþjóðleg vörumerki (e. global brands) eru vörumerki þar sem staðfærsla, 

markaðsaðgerðir, persónuleiki, ímynd og tilfinningar eru að mestu leyti eins frá einu 

landi til annars (Aaker & Joachimsthaler, 1999). Þetta getur auðveldað fyrirtækjunum 

ýmislegt, til dæmis þurfa þau ekki að halda utan um ótal markaðsherferðir sem eru 

ólíkar frá einu landi til annars og eins þurfa þau bara að eiga í viðskiptum við eina 

auglýsingastofu til að hanna umgjörð herferðarinnar (Keller, 2013). 

 

2.5 Grunnþættir vörumerkja 
Grunnþættir vörumerkis (e. brand elements) eru þeir aðgreinanlegu þættir sem 

neytendur tengja við vörumerkið, eins og t.d. nafn vörumerkisins, lógó, slagorð, 

leturgerð eða tákn og hönnun eða umbúðir. Í kafla 2.8 um vörumerkjauppbyggingu er 

lögð áherslu á notkun þessara grunnþátta til að auka vörumerkjavitund hjá neytendum 

og auðvelda sterk og jákvæð hugrenningartengsl við vörumerkið, eða til að tryggja 

viðeigandi skoðanir eða tilfinningar neytenda gagnvart vörumerkinu (Keller, 2013). 

Við notkun grunnþátta er stuðst við eftirfarandi viðmið: 

Eftirminnilegir: Auðvelt að þekkja þá og muna eftir þeim (Keller, 2013). 

Þýðingarmiklir: Grunnþættirnir þurfa að vera auðkennandi á þann hátt að þeir lýsi 

vörumerkinu eða vörunni og hjálpi neytendanum þannig að bera kennsl á um 

hverskonar vöru um er að ræða. Sömuleiðis þurfa þeir að vera sannfærandi í þeirri 

merkingu að þeir hjálpi til við að sannfæra neytandann um aðgreinandi þætti og aðstoði 

þannig við kaupákvörðunarferlið (Keller, 2013). 

Viðkunnalegir: Grunnþættirnir þurfa að vera skemmtilegir og áhugaverðir og nota ríkt 

og lýsandi myndmál sem neytendur eru líklegir til að finnast fagurfræðilega ánægjulegt. 

Þetta er afar mikilvægt þar sem neytendur eru oft líklegir til þess sleppa því að kynna 

sér vörur vel áður en þeir taka ákvörðun um kaup (Keller, 2013). Hér getur aðlaðandi 

lógó og umbúðir spilað lykilhlutverk. 

Yfirfæranlegir: Hægt að yfirfæra þá innan og yfir vöruflokka, yfir landamæri og 

mismunandi menningu. Þessi þáttur getur endurspeglað vörumerkjavirði vegna hversu 

verðmætt vörumerkið er þegar bætt er við vöruflokki eða farið er inn á nýja markaði. 

Hér getur verið mikilvægt að nafn vörumerkisins sé ekki of afmarkað en einnig þurfa 

fyrirtæki að vera viss um að þýðing nafnsins á tungumáli nýja markaðarins sé ekki út í 

hött eða merki eitthvað neikvætt á viðkomandi tungumáli (Keller, 2013). 

Sveigjanlegir: Mikilvægt er að ekki sé of flókið að uppfæra grunnþættina yfir tíma, 

bæði vegna breytinga í viðhorfi og gildum neytenda en einnig til að halda vörumerkinu 
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nútímalegu. Hér er sérstaklega hægt að líta til myndefnis eins og lógóa og karaktera 

vörumerkisins (Keller, 2013). 

Verjanlegir: Hér er átt við að hægt sé að verja þá með einkaleyfum gagnvart óprúttnum 

samkeppnisaðilum og hermikrákum (Keller, 2013). 

 

2.6 Vörumerkjavirði 

Hugtak sem birtist ítrekað þegar rætt er um vörumerki er vörumerkjavirði (e. brand 

equity). Fyrir fyrirtæki liggur vörumerkjavirði í því aukna virði sem liggur í skoðunum 

og upplifunum neytenda á vörumerkinu, sem skilar sér í fjárhagslegum ávinningi í 

formi þess að hafa áhrif á kauphegðun neytenda (Keller, 2003). Með öðrum orðum 

liggur styrkur vörumerkis í huga neytandans og er afleiðing fyrra markaðsstarfs og 

markaðsskilaboða. 

 

2.7 Stefnumiðuð markaðsfærsla 
Staðfærsla vörumerkis (e. brand positioning) ætti ávallt að vera þungamiðja alls 

markaðsstarfs fyrirtækis. Skilvirk staðfærsla vörumerkis krefst innsæis í huga 

markhópsins en útkoma árangursríkrar staðfærslu hjálpar fyrirtækinu að ná forskoti á 

markaði (Keller, 2013). Hún inniheldur flókið samspil af skynjunum, upplifunum og 

tilfinningum sem neytendur mynda gagnvart vörunni samanborið við samkeppnisvörur 

(Shimp & Andrews, 2012). Staðfærsla snýst um að hanna virðistilboð fyrirtækisins og 

ímynd þess svo neytendur myndi jákvæð og sterk hugrenningartengsl við vöruna. Þetta 

er meðal annars gert með því að tengja áþreifanlegar og óáþreifanlegar 

vörumerkjatengingar (e. brand associations) við ákveðin einkenni vörunnar eða 

vörumerkisins (Keller, 2013). Við myndun á ákjósanlegri staðfærslu vörumerkis eru 

helst þrjú atriði sem huga þarf að: 
Markhópurinn: Að velja rétta markhópinn skiptir gífurlega miklu máli vegna þess að 

mismunandi neytendur hafa ólíkar skynjanir og tilhneigingu til að velja ákveðið 

vörumerki. Markhópur er valinn með markaðshlutun (e. market segmentation) þar sem 

markaðinum er skipt niður í smærri einingar. Því vandaðri og nákvæmari sem 

markaðshlutunin er því auðveldara er fyrir fyrirtækið að miða markaðsaðgerðir sínar 

að neytendum sem bregðast við þeim (Keller, 2013). Markaðshlutun er hægt að 

framkvæma út frá mismunandi breytum, svo sem hegðun, persónuleika, 

landfræðilegum og lýðfræðilegum breytum (Kotler & Keller, 2016). Markhópurinn 

þarf að uppfylla nokkur skilyrði; hann þarf að vera mælanlegur og stærð hans nægileg 



	

	23	

til þess að það sé þess virði að þjónusta hann og það þarf að vera hægt að beina 

markaðsskilaboðum beint að honum og sneiða fram hjá öðrum markhópum í leiðinni. 

Með öðrum orðum þarf hann að vera aðgreinanlegur, ínáanlegur og fyrirtækið þarf að 

geta gert eitthvað fyrir hann (Shimp & Andrews, 2012). 

Eðli samkeppninnar: Með því að greina markhópinn greina fyrirtækin í raun óbeint 

samkeppnisaðilana vegna þess að þau fyrirtæki sem þegar sinna sama markhópi eru 

sjálfkrafa samkeppnisaðilar viðkomandi fyrirtækis. Einnig er mikilvægt fyrir fyrirtæki 

að átta sig á eðli samkeppninnar, en hún getur líka tengst fleiri atriðum en bara 

markhópnum, eins og t.d. samkeppni um notkun á dreifingaraðila (Keller, 2013). Síðan 

er líka til óbein samkeppni þar sem vörur sem eru jafnvel í öðrum vöruflokki en vörur 

viðkomandi fyrirtækis veitir þeim samt sem áður samkeppni. Þetta getur t.d. átt við 

fyrirtæki sem selur píanó, en það getur verið í samkeppni við fyrirtæki sem framleiða 

húsgögn, eða jafnvel ferðaskrifstofur sem selja lúxusferðir (Keller, 2013). 

Aðgreinandi og sameiginlegir þættir: Þessir þættir fela í sér hvað varan hefur 

sameiginlegt með samkeppnisvörum og hvað aðgreinir hana frá þeim. Aðgreinandi 

þættir (e. points-of-difference/POD) eru formlega skilgreindir sem þeir eiginleikar sem 

neytendur tengja við vörumerkið á jákvæðan hátt og telja sem þætti sem vörumerkið 

hefur fram yfir sambærileg vörumerki. Helstu þættir aðgreiningar geta tengst 

hagnýtsgildi vörunnar eða þættir tengdir frammistöðu eða ímynd vörunnar (Keller, 

2013). Sameiginlegir þættir (e. points-of-parity/POP) eru þættir sem eru ekki endilega 

sérstakir vörumerkinu heldur styrkleikar sem þeir deila með öðrum samkeppnisaðilum 

(Keller, 2013). Að greina sameiginlega þætti er mikilvægt fyrir vörumerki til þess að 

vera jöfn samkeppninni en einnig til að ná samkeppnisforskoti með aðgreinandi þáttum, 

en ef vissum sameiginlegum þáttum er ekki náð í vörumerki þá skipta aðgreinandi 

þættirnir litlu máli. Vörumerkið verður að uppfylla ákveðna grunnþætti 

vörumerkjaflokksins áður en það getur farið að bæta við sig aðgreinandi þáttum (Keller, 

2013). 

 

2.8 Uppbygging vörumerkja 

Samkvæmt Keller (2013) má skipta uppbyggingu vörumerkis í fjóra þætti eða skref 

sem eru öll háð því að fyrra skref hafi tekist vel til og tengist því að ná fram ákveðnum 

markmiðum tengdum neytendum. Fyrsta skrefið er að tryggja auðkenningu (e. identity) 

vörumerkisins í hugum neytenda og tengja við ákveðinn vöruflokk eða fullnægingu 

þarfar. Annað skrefið er að tryggja merkingu vörumerkisins (e. brand meaning) eða að 
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festa vörumerkið í sessi í hugum neytenda á jákvæðan og sterkan hátt, meðal annars 

með því að tengja áþreifanlegar og óáþreifanlegar vörumerkjatengingar (e. brand 

associations) við ákveðin einkenni. Þriðja skrefið er að ná fram viðeigandi viðbrögðum 

frá neytendum við þessari auðkenningu og merkingu vörumerkisins. Fjórða og síðasta 

skrefið er svo að nýta sér þessi viðbrögð í að byggja upp vörumerkjatryggð (e. brand 

loyalty) og viðskiptasamband milli vörumerkisins og neytandans (e. brand relationship) 

(Keller, 2013). Í næstu fjórum köflum hér fyrir neðan verður farið ítarlegra í hvern og 

einn þátt. 

 

2.8.1 Vörumerkjaauðkenni 

Að skapa vörumerkjaauðkenni (e. brand identity) þýðir að skapa djúpa 

vörumerkjavitund (e. brand salience) hjá neytendum og að vörumerki fyrirtækisins sé 

þeim efst í huga eða augljós valkostur þegar það kemur að sambærilegum vörum. Hér 

þurfa fyrirtæki að átta sig á því hvaða tákn eða merki nýtast þeim sem hvatar til að 

minna á sig og leggja metnað í að skilja í hvaða aðstæðum vörumerkið þeirra er efst í 

vitund viðskiptavina sinna (Keller, 2003). Djúp vörumerkjavitund mælir mismunandi 

þætti vörumerkjavitundarinnar (e. brand awareness), en vörumerkjavitund á við um 

getu neytenda til að bera kennsl á vörumerkið við mismunandi aðstæður og tengja þætti 

eins og nafn fyrirtækisins, lógó, myndefni og annað slíkt við vörumerkið (Keller, 2013). 

 

2.8.2 Merking 

Að skapa merkingu (e. brand meaning) snýst um að búa til vörumerkjaímynd (e. brand 

image) sem felur í sér það sem einkennir vörumerkið í hugum neytenda. Hér þarf einnig 

að fjalla um staðfærslu vörumerkisins (Keller, 2013). 

 

2.8.3 Vörumerkjasambönd 

Vörumerkjasambönd (e. brand relationships) snúa að því að hversu miklu leyti 

viðskiptavinir tengja sig við vörumerkið og það samband sem myndast út frá því í 

hversu miklu samræmi við vörumerkið þeir telja sig vera (e. brand resonance). Þessi 

vörumerkjasambönd er hægt að greina út frá ákafa og virkni (Keller, 2003). Með ákafa 

sambands er átt við dýpt sambandsins og vörumerkjatryggðar viðskiptavinarins. Með 

virkni er átt við hversu oft viðskiptavinur notar og kaupir vörur frá vörumerkinu en 

einnig hversu mikið viðskiptavinur leitast við að eiga samskipti við vörumerkið. 
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2.8.4 Vörumerkjatenging 

Vörumerkjatenging (e. brand association) eru þeir áþreifanlegu eða óáþreifanlegu 

þættir sem viðskiptavinir tengja við ákveðin einkenni vörumerkisins (Keller, 2003).  

 

2.9 CBBE (Customer-Based Brand Equity) pýramídi Kellers 

Keller (2001) telur að til að ná fram þessum fjórum skrefum tengdum 

vörumerkjauppbyggingu sem fram komu hér að ofan þurfi að huga að sex öðrum 

þáttum. Þessir sex þættir eru settir fram í pýramída sem hann kallar CBBE (Customer-

Based Brand Equity) eða viðskiptavinamiðað vörumerkjavirði. Samkvæmt Keller þurfa 

sterkustu vörumerkin að ná framúrskarandi árangri í öllum þessum þáttum en 

grunntilgangur pýramídans er að geta greint styrkleika vörumerkja út frá því hvernig 

neytendur hugsa, skynja og haga sér gagnvart þeim (Keller, 2001). Þessir sex þættir 

eru: 

1. Að byggja upp djúpa vörumerkjavitund (e. brand salience) hjá neytendum. Þessi 

þáttur snýr að hversu meðvitaður neytandinn er um vörumerkið og í hvaða 

aðstæðum, ásamt því að hversu miklu leyti vörur fyrirtækisins eru honum efst í 

huga eða augljós valkostur þegar það kemur að sambærilegum vörum á 

markaði. Djúp vörumerkjavitund er sérstaklega mikilvæg þegar neytendum er 

annað hvort sama um hvaða vöru þeir kaupa í vöruflokki eða skortir þekkingu 

til að velja á milli vörumerkja (Keller, 2001).  

2. Að sjá til þess að frammistaða vörunnar eða vörumerkisins (e. brand 

performance) sé fullnægjandi (Keller, 2001).  

3. Að tryggja viðeigandi vörumerkjaímynd (e. brand imagery). Þessi ímynd snýr 

að óáþreifanlegum þáttum eins og hvernig varan fullnægir sálfræðilegum og 

félagslegum þörfum neytenda og hvernig neytendur hugsa huglægt um 

vörumerkið frekar en hvað varan í raun og veru gerir (Keller, 2001). 

4. Að tryggja viðeigandi skoðanir neytenda gagnvart vörumerkinu (e. brand 

judgements). Þessi þáttur snýr að því hvernig neytendur mynda sér persónulegar 

skoðanir á vörumerkinu út frá vörumerkjaímynd (Keller, 2001). 

5. Að rækta viðeigandi tilfinningar neytenda gagnvart vörumerkinu (e. brand 

feelings). Þessi þáttur snýr að tilfinningalegum viðbrögðum neytenda og hvaða 

tilfinningar og skynjanir vörumerkið, ásamt markaðsskilaboðum þess, vekja 

upp hjá þeim (Keller, 2001).  
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6. Að vinna að viðskiptasambandi milli neytenda og vörumerkisins og hvernig 

vörumerkið samræmist gildum neytandans (e. brand resonance) eða hvernig 

honum finnst vörumerkið passa við sig. Þetta endurspeglast í dýpt 

viðskiptasambandsins og viðskiptatryggð neytandans gagnvart vörumerkinu. 

Samkvæmt pýramída Kellers er þessi þáttur sá mikilvægasti þegar það kemur 

að uppbyggingu vörumerkjavirðis (Keller, 2001). 

 

 
Mynd	1:	CBBE-pýramídi	Kellers	(Keller,	2001,	bls.	7)	

 

2.10 The brand report card 

Í grein sem birtist fyrst í Harvard Business Review árið 2000 setur Keller fram kenningu 

um tíu einkenni sem sterkustu vörumerkin eiga sameiginleg. Þau eru: 

Vörumerkið afhendir framúrskarandi virðistilboð: Með þessu er átt við að fyrirtækið 

skilji virkilega hvaða ávinning neytendur vilja fá með því að neyta vörunnar. 

Ávinningurinn er ekki einungis eiginleikar vörunnar heldur einnig ímynd 

vörumerkisins, þjónustan, áþreifanlegir og óáþreifanlegir þættir sem saman skapa 

aðlaðandi heild. 

Vörumerkið heldur sér nútímalegu: Hjá sterkum vörumerkjum er vörumerkjavirði 

bundið bæði við gæði vörunnar og óáþreifanlega þætti eins og notendaímynd (e. user 

imagery) eða hvaða týpa neytenda notar vörumerkið, notkunarímynd (e. usage 

imagery) eða í hvaða aðstæðum vörumerkið er notað, persónuleika vörumerkisins (t.d. 

hresst, alvarlegt, einlægt, spennandi), tilfinninguna sem vörumerkið reynir að vekja hjá 

viðskiptavinum og tegund sambandsins sem vörumerkið leitast eftir að skapa við 

viðskiptavini. Sterkustu vörumerkin ná að standa framarlega í vöruframboði og geta 

aðlagað óáþreifanlegu þættina svo þeir eigi við á hverjum tíma, án þess að missa sjónar 

á grunngildum vörumerkisins. 
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Verðstefnan er í samræmi við skynjun viðskiptavina á virði: Að ná fram jafnvægi þegar 

það kemur að gæðum vörunnar, hönnun, eiginleikum, kostnaði og loks verðinu getur 

verið flókið en ef það er rétt framkvæmt er það vel þess virði. Hér er mikilvægt að 

stjórnendur hafi í huga að verðlagning vöru hefur mikil áhrif á skynjun neytenda á 

henni, hvort sem hún þykir kosta of mikið eða of lítið. 

Vörumerkið er rétt staðfært: Hér þarf að huga vel að aðgreinandi og sameiginlegum 

þáttum. 

Vörumerkið er staðfast/samkvæmt sjálfu sér: Að viðhalda sterku vörumerki þýðir að 

finna jafnvægi milli stöðugleika í markaðsaðgerðum og þeim breytingum sem þarfnast 

til að forðast stöðnun. 

Safn vörumerkja og stigveldi á rétt á sér: Flest stærri fyrirtæki eru ekki aðeins með eitt 

vörumerki heldur skapa þau og viðhalda mismunandi vörumerkjum fyrir mismunandi 

markaðshluta. Vörulínur eru oft seldar undir mismunandi vörumerkjum og ólík 

vörumerki innan fyrirtækisins hafa mismunandi aðdráttarafl. Í þessum tilvikum er þá 

vörumerki fyrirtækisins sjálfs eins og regnhlíf yfir hin vörumerkin innan þess. Þessi 

mismunandi vörumerki vekja athygli neytenda á vöruframboði fyrirtækisins og stuðla 

öll að virði aðalvörumerkisins, en varast ber að láta vörumerkin skarast. Það getur verið 

hættulegt að leyfa vörumerki að vera of víðtækt eða að sameina tvö vörumerki undir 

sama hatti. 

Vörumerkið notar og samþættir fullt framboð markaðsaðgerða til að skapa 

vörumerkjavirði: Þessi hluti snýr að því að vera meðvitaður um hlutverk mismunandi 

markaðsaðgerða í sköpun vörumerkjavirðis. Sterkustu vörumerkin nýta allar auðlindir 

sínar (eins og vefsíðu, dreifileiðir, auglýsingar, kynningarefni, styrki o.s.frv.) en passa 

á sama tíma upp á samræmi í skilaboðum sínum og að grunngildi vörumerkisins sé 

ávallt skýrt. 

Vörumerkjastjórar skilja hvað vörumerkið stendur fyrir í huga neytenda: Hér þarf að 

hafa í huga heildarímynd vörumerkisins, þær mismunandi skynjanir, tilfinningar, 

skoðanir og hegðun sem viðskiptavinir tengja við vörumerkið, sama hvort þessi ímynd 

hafi verið sköpuð viljandi eða ekki. 

Vörumerkið fær góðan og langvarandi stuðning: Að skapa rétta vörumerkjavirðið tekur 

tíma og þarfnast skuldbindingar. Grunnstoð fyrir vörumerkjavirði er dýpt meðvitundar 

viðskiptavinanna gagnvart vörumerkinu, ásamt sterkum og jákvæðum 

hugrenningartengslum. 
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Fyrirtækið fylgist með uppsprettum vörumerkjavirðis: Sterk vörumerki notast við sífellt 

endurmat á vörumerki (e. brand audit), sem felur í sér greiningu á „heilsu“ 

vörumerksisins. Það skoðar núverandi staðfærslu vörumerkisins samanborið við 

samkeppnina, skilvirkni vörumerkisins, stefnu, grunngildi þess, aðgreinandi og 

sameiginlega þætti, álit viðskiptavina og margt annað. Endurmat á vörumerki er sérlega 

gagnlegt þegar það er framkvæmt reglulega (Keller, 2000). 

 

2.11 Frumkvöðlar og lítil til meðalstór fyrirtæki 
Rannsakendur hafa í gegnum árin reynt að bera kennsl á ólíka eiginleika sem einkenna 

frumkvöðla og sérstaklega hvernig þeir skera sig frá stjórnendum lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja. Þó það sé erfitt að benda á augljósa eiginleika þá eru viss einkenni sem hægt 

er að tengja við frumkvöðlahegðun en þessir eiginleikar geta reynst erfiðir að mæla og 

jafnvel breyst með tímanum (Gilmore, 2011).  

Eitthvað sem hefur lengi loðað við frumkvöðla er sú hugmynd að þeir séu líklegri en 

aðrir til að taka áhættu. Þeir eru ábyrgir fyrir því að koma nýjum viðskiptahugmyndum 

eða fyrirtækjum á fót en þetta getur verið tímafrekt og áhættusamt ferli. Samkvæmt 

Dickson og Giglierano (1986) getur áhætta fyrir frumkvöðla verið tvennskonar, annað 

hvort snýr hún að því að  „sökkva bátnum“ eða „missa af bátnum“. Að „sökkva bátnum“ 

þýðir í raun að fara í gjaldþrot eða að hætta rekstri og að „missa af bátnum“ þýðir að 

missa af mikilvægu tækifæri til áframhaldandi uppbyggingar fyrirtækisins (Dickson & 

Giglierano, 1986). 

Þó skiptar skoðanir séu meðal fræðimanna hvort frumkvöðlar séu í eðli sínu líklegir til 

þess að stunda áhættuhegðun þá hafa sumar rannsóknir sýnt að þeir skynji áhættu 

öðruvísi en ekki-frumkvöðlar. Samkvæmt rannsókn sem Palich og Bagby framkvæmdu 

1995 þá voru frumkvöðlar líklegri til þess að sjá fleiri styrkleika en veikleika þegar þeir 

voru kynntir fyrir ímyndaðri viðskiptahugmynd. Einnig sáu þeir fleiri tækifæri í 

viðskiptaumhverfinu heldur en ógnir og voru almennt jákvæðari gagnvart framtíð 

ímyndaða fyrirtækisins heldur en ekki-frumkvöðlar (Gilmore, Carson, & O’Donnell, 

2004). 

Mörgum frumkvöðlum mistekst þó á byrjunarstigum viðskiptaþróunar vegna þess að 

það er erfitt ferli að fara frá mótun viðskiptahugmyndar til starfandi fyrirtækjareksturs. 

Frumkvöðlar starfa oft einir á byrjunarstigi reksturins. Oft á tíðum reynist fjármögnun 

rekstursins þeim erfið og bankar hikandi við lánsveitingar. Þar af leiðandi getur það 

tekið þá talsverðan tíma að finna heppilega leið til fjármögnunar en einnig til að byggja 
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upp tengslanet og markaðsfræðiþekkingu, sem getur heft þá verulega í að koma 

rekstrinum af stað (Gilmore, 2011). 

 

LMF stjórnandi eða eigandi getur eða getur ekki verið frumkvöðulslegur (e. 

entrepreneurial). Hann getur hafa stofnað fyrirtækið sjálfur og verið viðriðinn við 

daglegan rekstur þess og þar af leiðandi haft minni tíma til skipulagningar og 

framtíðarsýnar og þess vegna almennt frekar verið skynjaður frekar sem stjórnandi en 

frumkvöðull (Berthon o.fl., 2008; Gilmore, 2011). Það sem frumkvöðlar og 

eigendur/stjórnendur LMF fyrirtækja hafa sameiginlegt hins vegar er að þeir þurfa að 

stunda markaðssetningu á þann hátt sem hentar litlum eða vaxandi fyrirtækjum sem 

hafa ekki auðlindir eða innviði eins og stærri fyrirtæki (Gilmore, 2011). Samkvæmt 

Schollhammer og Kuriloff (1979) eru þó viss einkenni sem lítil fyrirtæki eru líkleg til 

þess að hafa: 

- Þau þjóna vanalega staðbundnum og innlendum markaði og eru með litla 

markaðshlutdeild (Carson, 1985) Með ört vaxandi netsölu má hinsvegar gera 

ráð fyrir því að lítil fyrirtæki séu ekki takmörkuð við innlenda markaði þó 

markaðshlutdeildin haldist lítil. 

- Þau eru í eigu eins eða fárra aðila, líkleg til þess að vera rekin af eigendum 

sjálfum og þau eru sjálfstæð í þeirri merkingu að þau eru ekki hluti af flóknu 

viðskiptakerfi eða deild innan stórs fyrirtækis (Carson, 1985). 

- Stjórnunarhættir eru oftast á persónulegu nótunum, framkvæmdastjórar þekkja 

starfsmenn persónulega og koma að öllum flötum reksturs fyrirtækisins og bera 

oft einir ábyrgð á ákvörðunartökum (Berthon o.fl., 2008; Carson, 1985; 

Skúlason o.fl., 2018). 

- Algengt er að stjórnendur lítilla fyrirtækja vanti formlega menntun sem er 

viðskiptafræðilegs- eða stjórnunarlegs eðlis, sem getur skapað ýmis vandamál 

fyrir fyrirtækið og að lokum aukið líkurnar á gjaldþroti (Carson, 1985). 

 

Algengustu vandamálin sem lítil fyrirtæki standa frammi fyrir eru eftirfarandi: 

Vöntun á auðlindum: með þessu er aðallega átt við vöntun á fjármagni, 

markaðsfræðiþekkingu og tíma (Berthon o.fl., 2008; Carson, 1985; Gilmore, 2011). 

Vöntun á sérfræðiþekkingu: stjórnendur eða eigendur lítillra fyrirtækja eiga það til að 

vera fjölfræðingar frekar en sérfræðingar, það er að segja þeir hafa breitt kunnáttusvið 

eða eru sérfræðingar í þeirri tækni eða framleiðslu sem viðkemur vöru þeirra en skortir 
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sérfræðiþekkingu í viðskiptatengdum greinum er varða rekstur fyrirtækja (Carson, 

1985; Gilmore, 2011). Auk þess eru sérfræðingar í markaðsmálum oft þeir síðustu til 

þess að verða ráðnir inn í lítil fyrirtæki, en fjármála- eða framleiðslusérfræðingar eru 

oftar en ekki látnir ganga fyrir (Carson, 1985). 

Lítil umsvif: lítil fyrirtæki eru með færri starfsmenn og fá færri eða minni pantanir og 

viðskiptavini en stór fyrirtæki. Vegna lítillrar sérfræðiþekkingar á markaðsmálum og 

takmarkaðs fjármagns til að eyða í auglýsingar hefur markaðsefni frá þeim lítil áhrif á 

fjölmiðla og skila léttvægilegum árangri miðað við stærri fyrirtæki (Carson, 1985). 

 

Að skilja frumkvöðlamarkaðssetningu byggist á að skilja hvernig LMF 

eigendur/stjórnendur stunda viðskipti og taka ákvarðanir til að afhenda virðisstilboð sitt 

með þeim takmörkunum sem fylgir vöntun á auðlindum, sérfræðiþekkingu, umsvifum 

og stærð (Gilmore, 2011). Í ljósi þessa verður orðið frumkvöðull notað yfir bæði 

frumkvöðla í orðisins fyllstu merkingu sem og eigendur/stjórnendur LMF fyrirtæka 

héðan í frá. 

 

Fyrirtæki með takmarkað fjármagn, eins og oft ber vitni með frumkvöðlastarfsemi, geta 

ekki eytt miklu í markaðsefni og þurfa þar af leiðandi að hugsa út fyrir kassann þegar 

það kemur að kynningu vörumerkja. Oft treysta frumkvöðlar á jákvætt umtal (e. word 

of mouth) og því mikilvægt fyrir þá að viðhalda góðum orðstír (Gilmore, 2011). 

 

Í stuttu máli er frumkvöðlamarkaðssetning ólík hefðbundinni markaðssetningu að því 

leyti að hún notar þætti úr hefðbundinni markaðssetningu en á sveigjanlegri, 

tækifærissinnaðri og hagsýnni hátt sem treystir frekar á innsæi frumkvöðlanna en 

fræðina sem slíka. Hér eru þær markaðsaðgerðir sem stuðst er við aðlagaðar að 

fyrirtækinu og tækifærum á markaði (Gilmore, 2011; Renton, Daellenbach, Davenport, 

& Richard, 2015). Frumkvöðlamarkaðssetning samanstendur af nokkrum þáttum: hún 

er blanda af því að aðlaga hefðbundna markaðsfræðiumgjörð og ferli svo það henti 

betur frumkvöðlastarfsemi, nýjum viðskiptahugmyndum eða litlum fyrirtækjum; 

nýtingu á tengslaneti í markaðsstarfi og bætingu þess; notkun og þróun á grunnþáttum 

markaðsstjórnunar og loks notkun nýstárlegrar markaðssetningar þegar tækifæri býðst 

(Gilmore, 2011). 
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Mynd	2:	Frumkvöðlamarkaðssetning	(Gilmore,	2011,	bls.	139)	

	
2.11.1 Vörumerkjastjórnun innan frumkvöðlamarkaðssetningar 

Vörumerkjastjórnun hefur til þessa ekki verið forgangsatriði hjá litlum fyrirtækjum og 

virðast mörg þeirra ekki átta sig á því að þau búi yfirleitt yfir vörumerkjum, eins og t.d. 

hin hefðbundna litla matvörubúð á horninu. Ef þau átta sig á því er ólíklegt að þau hafi 

þekkingu og auðlindir til þess að sinna vörumerkinu á stefnumótaðan máta (Inskip, 

2004; Merrilees, 2007; Spence & Essoussi, 2010). 

Almenningur virðist helst tengja vörumerki við auglýsingar og því eðlilegt að draga þá 

ályktun að vörumerkjastjórnun sé einungis fyrir stór fyrirtæki með mikið fjármagn á 

bakvið sig. Að auki er lítið af rannsóknum sem beinast að vörumerkjastjórnun lítilla 

fyrirtækja og enn færri sem snúa að sprotafyrirtækjum (Merrilees, 2007).  

 

2.12 Nýsköpun leidd af vörumerkjastjórnun 

Merrilees (2007) hefur þó út frá þeim rannsóknum sem til eru, sett fram kenningu um 

nýsköpun leidda af vörumerkjastjórnun (e. brand-led new venture development), þar 

sem mörkun er þungamiðja viðskiptaþróunar. Þetta þýðir auðvitað ekki að þættir eins 

og vöruþróun, nýsköpun, greining nýrra viðskiptatækifæra, öflun fjármagns og 

viðskiptavina skipti ekki máli, heldur að mörkun geti verið leið til að samþætta alla fleti 

nýrrar viðskiptaþróunar. Samkvæmt honum er hægt að álykta átta mögulegar 

afleiðingar vegna mörkunar (e. branding) hjá litlum fyrirtækjum, en þær eru 

eftirfarandi: 
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Fyrirtækjamörkun (e. corporate branding) getur búið til yfirgripsmikið samþætt 

verkfæri fyrir alla starfssemi fyrirtækisins: Með fyrirtækjamörkun er átt við þegar 

áhersla er lögð á fyrirtækið sjálft sem vörumerki en ekki einungis vörurnar sem það 

framleiðir.  

Stofnandi eða eigandi fyrirtækisins þarf sjálfur að taka ábyrgð á öflun hluthafa eða 

fjármögnunar: Í flestum litlum fyrirtækjum er stofnandinn, framkvæmdastjórinn og 

rekstrarstjórinn einn og sami einstaklingurinn og ber því líklega ábyrgð á allri öflun 

fjármögnunar. Þetta getur skapað aukið álag fyrir einstakling sem þegar þarf að sinna 

mörgum hlutverkum innan fyrirtækisins. 

Mörkun getur fært nýsköpunarferlinu skerpu og aga: Mörkun er í eðli sínu verkfæri til 

þess að færa fyrirtækjum fókus, hún heldur utan um grunngildi vörumerkisins sem 

verður miðlað til markhópsins. Sköpunarkraftur og nýsköpun eru tiltölulega óskipulögð 

í eðli sínu og hverskonar verkfæri til að færa ferlinu skipulag, aga og skerpu eru af hinu 

góða. Sterkt fyrirtækjavörumerki sér til þess að réttu hugmyndirnar eru þróaðar áfram 

og minni orku eytt í þær sem ekki gagnast. Annar þáttur í nýsköpunarferlinu er aðkoma 

neytandans, en fræðimenn hafa mikið fjallað um þátt neytandans í nýsköpun og 

vöruþróun hjá bæði stórum og litlum fyrirtækjum. Aðrir fræðimenn hafa bent á að 

syllumarkaðir (e. niche segments) og menningarkimar (e. sub-cultures) geta yfirfært 

sína eigin meiningu á vörumerki, sem þá verða einskonar samansafn af mismunandi 

merkingum. Þetta þýðir að neytendur taka virkan þátt í að byggja upp vörumerki með 

framleiðendunum og er þáttur sem sérstaklega lítil fyrirtæki geta nýtt sér til framdráttar. 

Mörkun getur virkað eins og einhvers konar filter á greiningu nýrra viðskiptatækifæra: 

Árangursrík greining nýrra viðskiptatækifæra felur í sér að frumkvöðlar geti komið 

auga á og notfært sér nýjar hugmyndir og tækifæri á markaðinum. Sumar rannsóknir 

hafa gefið til kynna að kvenkyns frumkvöðlar séu betri í að koma auga á ný lífvænleg 

viðskiptatækifæri en karlkyns starfsbræður þeirra. Burtséð frá því geta frumkvöðlar 

litið á mörkun sem tækifæri til greiningar á viðskiptatækifærum í sjálfu sér og spurt sig 

„hvaða mögulegu mörkunartækifæri eru til á markaðinum?“ Þannig verður mörkun að 

heildrænu verkfæri til að styðjast við til að hluta markaðsupplýsingar í minni og 

auðmeltanlegri bita, því hún hjálpar til við að flokka endalaus viðskiptatækifæri í minni 

vöndla af mögulegum sigurvegurum. 

Mörkun getur fært viðskiptaáætluninni aukna skerpu: Í viðskiptaáætluninni kemur fram 

hver varan og markhópurinn er og hvernig á að koma virðistilboðinu til skila til hins 

endanlega neytanda. Viðskiptaáætlun þarf að koma auga á mögulegar auðlindir og 
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tækifæri og hvernig á að sameina þær til að mynda samkeppnisforskot og getur mörkun 

fært ítarlegri skerpu í það ferli. Sérstaklega getur verið árangursríkt ef frumkvöðlar bæta 

strategíunni sem verður beitt við vörumerkjauppbyggingu í viðskiptaáætlun 

sprotafyrirtækisins. 

Mörkun eykur aðgengi að fjármagni: Eins og fram kemur að ofan skerpir mörkun 

viðskiptaáætlunina sjálfa, en vel unnin viðskiptaáætlun og þróað viðskiptamódel eykur 

verulega líkurnar á fjármögnun, t.d. í formi samþykktrar lánaumsóknar hjá banka. 

Annað sem getur hjálpað við fjármögnun er orðspor fyrirtækisins og jafnvel 

frumkvöðulsins sjálfs. 

Vel útfærð mörkun aðstoðar við öflun nýrra viðskiptavina, bæði á byrjunarstigi 

sprotafyrirtæksins sem og á síðari stigum: Mikið hefur verið fjallað um kosti mörkunar 

með tilliti til öflunar á viðskiptavinum en lítið af rannsóknum hafa snúið að fyrirtækjum 

á sprotastigi eða byrjunarstigi. Þær sem hafa verið framkvæmdar hafa þó gefið sterklega 

til kynna að mörkun vörumerkja á frumstigi (e. embryonic brand) geti hjálpað við öflun 

fyrstu viðskiptavinanna. 

Vel útfærð mörkun aðstoðar við öflun nýrra dreifingaraðila, bæði á byrjunarstigi 

sprotafyrirtæksins sem og á síðari stigum: Þetta á sérstaklega við um 

framleiðslufyrirtæki sem þarfnast dreifingaraðila svo sem heildsala og smásala til að 

koma vörunni sinni til hins endanlega neytanda (Merrilees, 2007). 

 

2.13 Markaðshneigð og vörumerkjahneigð 

Markaðshneigð er ákveðin menning innan fyrirtækja þar sem hugsað er út frá þörfum 

viðskiptavina í allri starfsemi fyrirtækisins. Vandamál getur hins vegar skapast þegar 

ofuráhersla er lögð á þarfir viðskiptavinarins í þeirri merkingu að vörumerkið taki á sig 

stöðugar breytingar sem svörun við breytingum á fyrrnefndum þörfum. Þarfir og 

langanir viðskiptavina eru auðvitað mikilvægar en mega ekki hafa neikvæð áhrif á 

stöðugleika vörumerkisins (Urde, Baumgarth, & Merrilees, 2013). Á móti kemur 

vörumerkjahneigð sem er fyrirtækjamenning þar sem vörumerkið er miðpunktur allrar 

starfseminnar. Það er nálgun sem leggur áherslu á „sköpun, þróun og viðhald 

vörumerkjaauðkenna (e. brand identity) í sífelldu samspili við markhóp með ætluninni 

að skapa langvarandi samkeppnisforskot í formi vörumerkja“ (Urde, 1999). 

Vörumerkjahneigð er nálgun sem lýsir fyrirtækjum sem leitast bæði eftir að uppfylla 

þarfir viðskiptavina sem og að gera vörumerki að stefnumótuðum miðpunkti 

markaðsstarfssins (Urde o.fl., 2013). 
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2.14 Personal branding 
Eins og kemur fram í kafla 2.3 í fjórða þætti ferlis stefnumótandi vörumerkjastjórnunar, 

þá nýta fyrirtæki sér stundum tengingar við eiganda. Persónuleg mörkun (e. personal 

branding) snýst um að líta á einstaklinga sem vörumerki og á þetta sérstaklega við í 

hinum stafræna heimi. Samkvæmt Rangarajan, Gelb og Vandaveer (2017) þá búa allir 

einstaklingar yfir einkennum sem lífsreynslur og samskipti við aðra hafa skapað og 

þessi einkenni eru hluti af vörumerki þessa einstaklinga (Rangarajan, Gelb, & 

Vandaveer, 2017). Flestir einstaklingar skilja eftir sig stafræn fótspor í formi 

upplýsinga á netinu. Sum af þessum fótsporum eru ekki undir einstaklinginn komin, 

eins og hvað aðrir skrifa um viðkomandi, en sumt getur hann stjórnað sjálfur með því 

að vanda vel hvað hann birtir um sjálfan sig og hvernig (Labrecque, Markos, & Milne, 

2011).  

 

2.15 Markaðssamskipti 

Þessi kafli fjallar um helstu leiðir sem fyrirtæki geta nýtt sér til að koma 

markaðsskilaboðum sínum á framfæri til neytenda og á hvaða vettvangi. Farið verður í 

samþætt markaðssamskipti og kenningar í kringum þau og hvaða áhrif notkun þeirra 

getur haft á fyrirtæki. Einnig verður fjallað um kynningarráðana með sérstakri áherslu 

á starfræn markaðssamskipti þar sem markaðssamskipti fyrirtækja eru sífellt að færast 

meira yfir á stafræna miðla. 

 

2.15.1 Markaðssamskipti og markhópagreining 

Til að tryggja að markaðsefni og markaðssamskipti skili tilætluðum árangri og að 

markaðsfjárfestingin (e. ROMI) skili sér þarf að huga vel að gæðum 

markhópagreiningarinnar, sérstaklega áður en farið er í auglýsingabirtingar í 

fjölmiðlum. Mikilvægt er að markhópurinn sé mælanlegur, nægilega stór og að það sé 

hægt að beina markaðsskilaboðunum beint til hans og sneiða fram hjá öðrum 

markhópum í leiðinni (Shimp & Andrews, 2012). Þetta er gert til þess að minnka svo 

kallaða markaðssóun (e. marketing waste) en með því er átt við það markaðsfé sem 

tapast vegna þess að skilaboðin eru birt á miðlum þar sem auglýsingin er líka að ná til 

neytenda utan markhópsins sem hafa ekki not fyrir eða áhuga fyrir vörunni (Shimp & 

Andrews, 2012). 
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2.15.2 IMC/CIMC 

Til að koma í veg fyrir að markaðsskilaboð sem varða vörumerkjauppbyggingu á 

framfæri til viðskiptavina séu mistúlkuð, er mikilvægt að fyrirtæki nýti sér samþætt 

markaðssamskipti (e. integrated marketing communication/IMC) sem fela meðal 

annars í sér að skilaboðunum er komið á framfæri í gegnum fleiri en eina samskiptaleið. 

Þá eru notuð verkfæri eins og kynningarráða (e. promotional mix), en  undir þá heyra 

auglýsingar, söluhvatar, almannatengsl, persónuleg sala, bein markaðssetning og 

stafræn markaðssetning (Shimp & Andrews, 2012). Fjallað verður nánar um 

kynningarráðana í kafla 2.15.4. 

 

Samþætt markaðssamskipti (hér á eftir kallað IMC) bjóða upp á viðskiptamiðaða 

umgjörð fyrir stefnumótuð samskiptaferli til að keyra áfram frammistöðu fyrirtækja og 

getur rekið upptök sín til þeirrar hugmyndar að tengja saman markaðsmarkmið og 

samskipti í gegnum mismunandi fjölmiðlarásir eða vettvanga (Mulhern, 2009). IMC er 

ætlað að tryggja að öll skilaboð og samskiptaáætlanir fyrirtækis séu samræmd og dreift 

yfir allar fjölmiðlarásir og einn mikilvægasti munurinn á hefðbundnum 

markaðssamskiptum og IMC er að í IMC eru fleiri hagsmunaaðilar sem koma að 

markaðssamskiptunum, svo sem starfsmenn fyrirtækisins, samstarfsaðilar, 

dreifingaraðilar o.s.frv (Mulhern, 2009; Shimp & Andrews, 2012). 

Lykilatriði fyrir IMC er að þau gögn er varða neytendahegðun séu aðgengileg til þess 

að auðvelda markaðshlutun, meta virði viðskiptavina, mæla viðbrögð neytenda við 

markaðssamskiptum og auðvelda notkun mælitækja á árangur markaðsstarfs. Þetta ýtir 

undir að ákvarðanataka í markaðsmálum sé byggð á sönnunum og mælanlegum 

gögnum frekar en eigindlegum kenningum (Mulhern, 2009). Þó að hugmyndin um 

samþættingu markaðssamskipta sé ekki ný af nálinni felst nýjungin í IMC í þeim 

tæknilegu framförum sem gerir fyrirtækjum kleift að nýta sér þau núna, en framfarir í 

samskipta- og upplýsingaiðnaðinum hafa sérstaklega keyrt áfram þróunina (Šerić, Gil-

Saura, & Ruiz-Molina, 2014). Það má segja að í stað þess að vera byltingarkennd fræði 

þá hafi IMC komið sem eðlilegt framhald af hefðbundnum markaðssamskiptum og 

þeim breytingum sem urðu á markaði, hjá fjölmiðlum og hjá neytendum (Kliatchko, 

2005). Ekki má vanmeta þá neytendainnsýn sem verður til vegna þess magns gagna 

sem fæst með notkun stafrænna miðla, en neytendainnsýn hefur hingað til verið talin 

þekking á hvötum og hegðun neytenda sem hefur verið aflað í gegnum eigindlegar 

rannsóknaraðferðir (Mulhern, 2009). Gríðarlegt magn gagna á neytendahegðun og 
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notkun miðla dýpka þessa innsýn til muna, en algengt vandamál í markaðssamskiptum 

hefur verið að ekki hefur fyllilega notast við þá neytendainnsýn sem fengist hefur í 

skipulagningu og stefnumótunarferli markaðssamskipta (Mulhern, 2009). Til að koma 

í veg fyrir að rof verði á samþættingu rannsókna í neytendainnsýn og skipulagningu á 

markaðssamskiptum, þarf að skapa samfellt flæði upplýsinga um neytendur. Með því 

gefa stafrænir miðlar möguleika á ítarlegri innsýn í heim neytenda í rauntíma, en í 

stafrænu umhverfi er neytendainnsýn ekki eitthvað sem er framkvæmt á sérstökum 

tímapunkti heldur eitthvað sem er sífellt að uppfærast (Mulhern, 2009). Vegna þess hve 

IMC er háð gagnasöfnun um neytendur er stór hluti af ferlinu sem viðkemur IMC 

stjórnun og utanumhald gagnagrunns (Šerić o.fl., 2014).  

 

Því fleiri vettvangar sem bjóðast því erfiðara verður að samþætta starfið, en stafræn 

tækni býður upp á endalausa möguleika í staðsetningu auglýsinga og þannig verður 

skipulag þessara samskipta eitthvað sem ekki er hægt að framkvæma án ákveðinnar 

sjálfvirkni. Vandamál sem IMC stendur frammi fyrir er að algóriþmar sem staðsetja 

auglýsingabirtingar eftir leitarorðum, samhengi eða neytendainnsýn samþætta ekki 

markaðsskilaboðin sem neytendum birtast eftir tíma og miðli, þ.e.a.s. 

markaðssamskipti fyrirtækja birtast ekki endilega neytandanum í eðlilegri röð eða 

samhengi (Mulhern, 2009). 

 

Heimasíður fyrirtækja eru í raun og veru þungamiðja markaðssamskipta og helsta 

auglýsing þeirra út á við en líka vettvangur fyrir samskipti milli fyrirtækja og 

viðskiptavina þeirra (Shimp & Andrews, 2012). Með tilkomu stafrænna miðla geta 

fyrirtæki haft mismunandi samskipti við mismunandi hagsmunaaðila og einnig geta 

hagsmunaaðilar haft samskipti sín á milli á annan hátt en áður, til dæmis með 

einkunnagjöf á samfélagsmiðlum (Mulhern, 2009).  

 

Þó að IMC sé í raun hugsað sem „út-inn“ nálgun í markaðssamskiptum (eða 

markaðssamskiptin frá sjónarhorni viðskiptavinarins) í staðinn fyrir „inn-út“ nálgun 

hefðbundinna markaðssamskipta, þá er furðu lítið af rannsóknum sem snúa að skynjun 

viðskiptavina á téðum markaðssamskiptum (Šerić o.fl., 2014). Sumir hafa fært rök fyrir 

mikilvægi þess að samþætt markaðssamskipti séu viðskiptavinamiðuð (e. customer-

integrated marketing communication/CIMC), hér á eftir kallað CIMC. Ástæðan fyrir 

þessu sé breytt hlutverk viðskiptavinarins í nútíma markaðsumhverfi með tilkomu allra 
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þeirra samskiptarása sem nú bjóðast, en viðskiptavinir eru oft á tíðum tengdir fleiri en 

einu tæki samtímis og geta hafnað skilaboðum fyrirtækja ef þeir svo kjósa. Ásamt þessu 

hafa fyrirtæki nú aðgang að gagnagnótt (e. big data) sem þau geta nýtt sér með auknum 

fókus á viðskiptavinamiðaða markaðssetningu (Finne & Grönroos, 2017). 

 

Mælieiningar fyrir virði vara eða þjónustu færast í auknum mæli í áttina að virði í 

notkun (e. value-in-use), eða það virði sem viðskiptavinir fá með því að nota vöru. Þó 

að fjallað hafi verið um þetta virði í fræðunum þarf að kafa dýpra í þau samskipti sem 

Finne og Grönroos (2017) kalla samskipti í notkun (e. communication-in-use). 

Samskipti í notkun eru þá skilgreind sem sá skilningur sem viðskiptavinurinn leggur í 

þau markaðsskilaboð sem honum berast og sem hann skynjar sem samskipti, sem 

mynda virði í notkun fyrir hann í ákveðnum tilgangi (Finne & Grönroos, 2017). 

 

Með því að sameina samþætt markaðsstarf við samskipti í notkun verður CIMC til. Í 

hefðbundnum samþættum markaðsskilaboðum (e. IMC) liggur sá skilningur að 

samskipti verða ekki til í tómarómi heldur í víðara samhengi, samskiptarásirnar eru 

bæði hefðbundnir miðlar en líka persónuleg sala og aðstoð starfsfólks, en sumt af því 

er erfitt fyrir fyrirtæki að stjórna (Finne & Grönroos, 2017). Fyrirtæki reyna að samhæfa 

öll skilaboð sín í eina rödd með sjálfsköpuðum tólum innan fyrirtækisins og hætta er á 

að með þessu séu áherslurnar fyrirtækjatengdar en ekki viðskiptavinamiðaðar. Þetta 

kalla höfundar samskipti frá lokaðri uppsprettu (e. closed source) en á hinum endanum 

eru samskipti frá opinni uppsprettu (e. open source) þar sem viðurkennt er hlutverk 

viðskiptavinarins sjálfs í sköpun ímyndar fyrirtækisins út frá samskiptaferlinu. Þó að 

fræðimenn fjalli í auknum mæli um hlutverk viðskiptavinarins í ferlinu er skilningurinn 

á hvað eigi að samþætta enn mjög fyrirtækjamiðaður. Í dag þurfa fyrirtæki að hlusta á 

viðskiptavini sína og greina þá snertipunkta þar sem þau virkilega ná til þeirra, en sem 

dæmi getur viðskiptavinur setið passívur fyrir framan sjónvarp sem kveikt er á, 

samtímis sem hann er virkur á samfélagsmiðlum og spjalli innan þeirra. Samskipti frá 

fyrirtækjum gefa aðeins virði ef þau nýtast í notkun og þar af leiðandi birtast sem 

virðissköpun sem fer lengra en sýnileg mörk fyrirtækisins. CIMC er öðruvísi en önnur 

sjónahorn í þeim skilningi að það notar viðskiptavininn og stafrænt vistkerfi hans (e. 

eco system) sem byrjunarpunkt og í staðinn fyrir að leggja áherslu á útkomu skilaboða 

frá einum ákveðnum sendanda eins og í auglýsingaherferðum, þurfa fyrirtæki að færa 
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fókusinn yfir á virðissköpunarferli viðskiptavinarins og hvaða skilaboð mynda virði 

fyrir hann og hvernig (Finne & Grönroos, 2017). 

 

2.15.3 Athygli og hlutverk hennar í móttöku markaðsskilaboða 

Athygli er lykilatriði í móttöku markaðsskilaboða vegna þess að ef hún er ekki til staðar 

staldrar neytandinn ekki við skilaboðin né hugleiðir þau frekar. Ef skilaboðum er ekki 

veitt athygli fara þau ekki í gegnum það ferli að færast úr skammtímaminni okkar yfir 

í langtímaminni. Athygli er skipt í tvö þrep: 

Ómeðvituð athygli (e. involuntary attention) felur í sér að viðkomandi fer sjálfkrafa að 

hugleiða hvata, án þess að hafa mikið fyrir því. Dæmi um þetta er einstaklingur sem 

bregst við hávaða í umhverfi sínu án þess að ætla sér það (Shimp & Andrews, 2012). 

Meðvituð athygli (e. voluntary attention) er þegar einstaklingur meðvitað beinir allri 

athygli sinni að einhverjum hvata og það er sú tegund athyglis sem fyrirtæki leitast helst 

eftir að skapa. Ætlunin með markaðsskilaboðunum er að neytendur sjái skilaboðin og 

fari meðvitað og einbeitt að leita að frekari upplýsingum til þess að mynda sér skilning 

og skoðun á vörunni. Þessi skoðun mun svo vonandi skila sér í kaupum eða breytingu 

á viðhorfi gagnvart vörunni (Shimp & Andrews, 2012).  

 

2.15.4 Kynningarráðarnir 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um kynningarráðana (e. promotional mix) sem eru 

þær kynningarleiðir sem fyrirtæki nýta sér til þess að koma markaðsskilaboðum á 

framfæri. Undir kynningarráðana heyra auglýsingar, bein markaðssetning, persónuleg 

sala, söluhvatar, almannatengsl og loks stafræn markaðssetning. 

 

2.15.4.1 Auglýsingar 

Það má segja að auglýsingar sé sá liður í markaðsstarfi fyrirtækja sem er mest sýnilegur.  

Þær eru skilgreindar sem hverskonar greidd ópersónuleg birting hugmynda, vara eða 

þjónustu í boði fyrirtækis (Shimp & Andrews, 2012). Auglýsandi er tilgreindur í 

auglýsingunni og þessar birtingar geta farið í gegnum hefðbundna fjölmiðla eins og 

sjónvarp, dagblöð, tímarit eða umhverfisauglýsingar. Birtingin er ópersónuleg vegna 

þess að hún birtist fjölda neytenda samtímis og býður ekki upp á víxlverkum eða 

gagnvirkni (Shimp & Andrews, 2012). 
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Mikilvægt er að fyrirtæki séu með vel skilgreind auglýsingamarkmið (e. advertising 

objective) þar sem fram kemur hvaða árangri tilskilin auglýsingaherferð á að skila 

(Kotler & Keller, 2016). Auglýsingar skiptast í eftirfarandi:  

Fræðandi auglýsingar (e. informative advertising) hafa það að markmiði að upplýsa 

markaðinn um ákveðna eiginleika eða ávinninga sem vörumerki eða fyrirtæki býður 

upp á. Þær eru meðal annars notaðar til þess að upplýsa neytendur um ný vörumerki og 

byggja upp jákvæða ímynd vörumerkis en þær eru einnig gagnlegar þegar fyrirtæki 

selja flóknar vörur sem markhópurinn á jafnvel erfitt með að skilja (Kotler & Keller, 

2016). 

Sannfærandi auglýsingar (e. persuasive advertising) eru notaðar þegar fyrirtæki vilja 

byggja upp markaðshlutdeild eða verja stöðu á markaði gagnvart samkeppnisaðilum. 

Þær ganga út á að sannfæra neytendur um að velja þeirra vöru fram yfir vöru 

samkeppnisaðila og ganga út frá því að markhópurinn þekki þegar vöruflokkinn eða 

eðli vörunnar (Kotler & Keller, 2016).  

Áminnandi auglýsingar (e. reminder advertising) eru til þess ætlaðar að styrkja og efla 

fyrri markaðsskilaboð fyrirtækis. Þessi tegund auglýsinga er mikilvæg þegar vara hefur 

verið lengi á markaði og aðstoðar t.d. við að halda vörumerkinu áfram efst í huga 

neytenda (Kotler & Keller, 2016).   

Viðstuðningsauglýsingar (e. reinforcement advertising) eru notaðar til þess að sannfæra 

viðskiptavininn um að hann hafi valið rétt. Dæmi um þetta eru bílaauglýsingar þar sem 

sýndur er ánægður viðskiptavinur að njóta eiginleika bílsins (Kotler & Keller, 2016). 

 

Meðal þeirra ávinninga sem neytendur öðlast vegna auglýsinga, eru hagnýtir og 

tilfinningalegir þættir taldir vera þeir mikilvægustu (Shimp & Andrews, 2012). 

Hagnýtu ávinningarnir eru oft tengdir við grunnþarfir eins og líkamlegar þarfir eða þörf 

fyrir öryggi og snúa að því að neytendur vilji leysa ákveðið vandamál. Tilfinningalegu 

ávinningarnir snúa helst að undirliggjandi þörfum neytenda tengdri örvun, persónulegri 

tjáningu, samfélagslegu samþykki eða sjálfsáliti (Zhang, Sun, Liu, & Knight, 2014). Í 

auglýsingagerð geta fyrirtæki notað mismunandi nálganir til þess að höfða til neytenda, 

meðal annars nálgun sem snýst um skynsemi (hagnýtni vörunnar) eða nálgun sem snýst 

um tilfinningar (Shimp & Andrews, 2012). Þegar skynsemisnálgun er notuð í 

auglýsingum er lögð áhersla á ítarlegar upplýsingar eða sannfærandi rök fyrir því að 

viðskiptavinir eigi að kaupa ákveðna vöru, eins og gert er í fræðandi auglýsingum. 

Þegar tilfinningaleg nálgun er notuð er áherslan hins vegar lögð á að vekja upp 
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tilfinningaleg viðbrögð við vörunni (Zhang o.fl., 2014) en sú aðferð hentar sérstaklega 

vel þegar auglýsa á vörur sem náttúrulega tengjast tilfinningalegum málefnum, eins og 

tryggingar, skartgripir og jafnvel matur (Shimp & Andrews, 2012). Rannsóknir gefa 

einnig til kynna að ákvörðun um að kaupa lúxusvöru sé að mestu leyti tilfinningaleg og 

að kauphegðun sé bein afleiðing þess hvernig neytandi skynjar að vörumerki komi til 

með að skila þeim tilfinningalega ágóða sem þeir fá af því að kaupa og nota vöruna 

(Murray, 2016). 

 

2.15.4.2 Persónuleg sala   

Persónuleg sala byggir á persónulegum og gagnvirkum samskiptum, oft augliti til 

auglitis. Hún þykir eitt sterkasta vopn markaðsfólks til að sannfæra viðskiptavini, 

skilgreina þarfir þeirra og sérsníða sölupunkt. Aftur á móti þykir hún afar kostnaðarsöm 

aðgerð, aðallega vegna launakostnaðs söluaðilans. Á sama tíma getur hann bara 

þjónustað einn viðskiptavin í einu og ferlið þar af leiðandi tímafrekt. Mikilvægt er að 

framlínustarfsmenn fyrirtækja séu vel meðvitaðir um staðfærslu vörumerkisins og til 

hvers er ætlað af þeim, en þar sem þeir eru helsti snertipunktur viðskiptavina við 

fyrirtækið hafa þeir gríðarlega mikil áhrif á orðspor fyrirtækisins (Shimp & Andrews, 

2012). 

 

2.15.4.3 Bein markaðssetning  

Bein markaðssetning felur í sér miðlun uppýsinga um vöru, þjónustu eða virði með það 

að leiðarljósi að ná fram umsvifalausum viðbrögðum. Samskiptin eru bein og oft 

gagnvirk við vel valda viðskiptavini en ólíkt persónulegri sölu er það ekki augnliti til 

augnlitis. Undir beina markaðssetningu heyrir t.d. símasala, pöntunarlistar og 

markpóstur. Bein markaðssetning á að vera þess eðlis að þær upplýsingar sem henni 

fylgir birtist þeim sem hafa áhuga og hag af því að taka á móti þeim (Shimp & Andrews, 

2012). 

 

2.15.4.4 Söluhvatar   

Söluhvatar eru skammtímaaðgerðir sem miða að því að ýta undir aukna neyslu á vöru 

eða þjónustu með því að bjóða upp á aukin verðmæti fyrir neytendur, t.d. í formi tilboða, 

en neytendum finnst þeir oft vera skynsamir þegar þeir nýta sér söluhvata. Þeim er 

einnig ætlað að hvetja neytendur til þess að prófa vöru í fyrsta skipti (Shimp & 
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Andrews, 2012). Galli við söluhvata er að þeir skerða hagnað af sölu vörunnar og geta 

einnig haft slæm áhrif á vörumerkjaímyndina (Keller, 2013). 

 

2.15.4.5 Almannatengsl 

Almannatengsl eru skipulagðar aðgerðir sem ætlað er að stuðla að góðvild milli 

fyrirtækis og hagsmunaaðila eins og viðskiptavina, starfsfólks, dreifingaraðila o.s.frv. 

Aðgerðum er beitt, meðal annars með fréttatilkynningum, til að ná athygli fjölmiðla og 

koma á framfæri upplýsingum er varða hluti eins og kynningu fyrirtækisins, ímynd, 

viðburði og vöruframboð. Almannatengsl eru ólík auglýsingum að því leyti að 

umfjallanir í fjölmiðlum eru oftast ókostaðar. Þetta ýtir undir að neytandinn líti á 

upplýsingarnar sem trúverðugar þar sem þær koma frá óháðum aðila. 

Almannatengslum er oft beitt í krísustjórnun (e. crisis management) þegar draga á úr 

áhrifum vegna ills umtals eða óheppilegum atvikum sem kunna að hafa áhrif á sýn 

almennings á fyrirtækið (Shimp & Andrews, 2012). 

 

2.15.4.6 Stafræn markaðssetning  

Í samfélagi sem er sítengt internetinu og verður stafrænna með hverjum degi, er eðlilegt 

að sama þróun verði í sambandi við auglýsingar. Undir stafræna markaðssetningu falla 

netauglýsingar, aðferðir til leitarvélabestunar, vefborðar, PPC (e. pay per click), 

samfélagsmiðlamarkaðssetning, snjallsíma markaðssetning og markaðssetning í 

gegnum tölvupóst (Shimp & Andrews, 2012). Stafrænt efni er svo skilgreint sem allt 

efni sem birtist eða dreifist á stafrænu formi eða sem mynd- eða hljóðrænt efni á 

stafrænu formi sem dreift er í gegnum internetið (Shapiro & Varian, 1999; Truong & 

Simmons, 2010). 

 

Í hefðbundnum markaðssamskiptun er ætlunin að koma skilaboðum á framfæri í 

gegnum fjölmiðla eða hefðbundna miðla en í stafrænum markaðssamskiptum snýst 

þetta um stafrænan heim algóriþma, tengslaneta og sjálvirkra kerfa til að stjórna 

tengingum milli upplýsinga og fólks (Mulhern, 2009). Þessi sjálfvirku kerfi breyta 

skipulagi og stefnumótun markaðssamskipta í ferli sem líkist frekar gagnagreiningu 

sem er viðskiptalegs eðlis. Hefðbundin markaðssamskipti hafa hingað til gengið út á að 

ná til stórs áhorfendahóps og koma skilaboðum sínum á framfæri til hans. Með aukinni 

notkun stafrænna miðla og tæknivæðingar er auglýsingaiðnaðurinn, með sín þróuðu 

viðskiptalíkön og ferla til að ná til markhópa, að breytast í heim þar sem landfræðilega 
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miðuð markaðsskilaboð á prenti og í ljósvakamiðlum sameinast gagnamiðuðum og 

viðeigandi markaðssamskiptum sem ekki þarf að para við fréttir eða afþreyingu 

(Mulhern, 2009). 

 

Þó að fyrirtæki leggi sífellt meiri fjármuni í stafrænar auglýsingar virðist sem svo að 

stór hluti þeirra skili ekki tilætluðum árangri (Wielki & Grabara, 2018). Hin 

hefðbundna þrýstiaðferð (e. push strategy), sem felur í sér fyrirfram ákveðið ferli þar 

sem ein uppspretta sendir sömu auglýsingu eða efni á marga viðtakendur en engrar 

gagnvirkni samskipta gætir, virðist hægt og bítandi vera að missa mátt sinn (Truong & 

Simmons, 2010). Hins vegar hefur internetið styrkt neytendur og gert þeim kleift að 

draga sig í hlé frá ólínulegum samskiptum og taka frekar þátt í frjálsu flæði upplýsinga. 

Þannig hafa þeir getað gengið á eftir samskiptaleiðum við fyrirtæki með gagnvirkni að 

leiðarljósi, en einnig við aðra neytendur (Rowley, 2004; Truong & Simmons, 2010). 

 

Jensen (2008) segir stafrænar auglýsingar skiptast í eftirfarandi þrjá flokka: 

Display auglýsingar (e. display advertising) eins og vefborða, pop up auglýsingar og 

innskotsauglýsingar (e. interstitials) sem birtast t.d. á meðan síða er að hlaðast niður. 

Leitarvélabestun (e. search engine optimization/SEO) eða leitarvélamarkaðssetning (e. 

search engine marketing/SEM). Leitarvélabestun skiptist í hefðbundna (e. organic) 

leirarvélabestun þar sem markaðsfólk leitast eftir að ná sem bestri 

leitarvélastaðsetningunni án þess að borga fyrir hana, og greidda (e. search engine 

advertising/SEA) eins og flestir þekkja frá Google Ads. Þó að hefðbundin 

leitarvélabestun sé talin best til lengdar getur sú greidda nýst vel til að ná mikilli traffík 

yfir stuttan tíma. 

Tengingarferli (e. affiliate programs) þar sem hlekkur á síðuna sem ætlað er að auglýsa 

birtist á síðu gestgjafa. Gestgjafinn fær borgað fyrir hvert skipti sem einhver ýtir á 

hlekkinn og gerir kaup í gegnum hann (Jensen, 2008). 

 

Jensen heldur áfram og flokkar stafræna stjórnun viðskiptatengsla í þrennt: 

Beinan netpóst (e. direct email) sem veitir markaðsfólki aukið frelsi til að aðlaga efnið 

að syllumörkuðum. 

Stað- og tímabundna þjónustu (e. context-based services) þar sem markaðsfólk getur 

miðað á markhópa eftir staðsetningu eða tímasetningu, t.d. þegar neytandi fær skilaboð 

um tilboð frá uppáhalds veitingastaðnum sínum þegar hann keyrir framhjá honum. 
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Fjarnám (e. e-learning) þar sem lærdómur og menntun færist yfir á stafrænt form 

(Jensen, 2008). 

 

Staðsetning auglýsinga í hefðbundnum miðlum hefur lengi verið byggð á notkun forrita 

sem úthluta markaðsfjármagni til mismunandi miðla eftir áætluðu áhorfi eða fjölda 

lesenda en hin stafræna þróun markaðssamskipta hefur gert þetta ferli enn sjálfvirkari. 

Algóriþmar geta nú staðsett auglýsingar eftir notkun neytenda á leitarorðum sem 

tengjast vörunni og þannig séð til að miða á réttan markhóp (Mulhern, 2009). Einnig 

geta fyrirtæki nú miðað á neytendur eftir hegðun á heimasíðum þeirra og birt 

auglýsingar fyrir vörur sem þau vita fyrir víst að viðkomandi hafi áhuga á (Shimp & 

Andrews, 2012) en þessi stafræna þróun þýðir að fjölmiðlafyrirtæki geta ekki lengur 

einungis þrifist á því að taka gjald fyrir birtingu auglýsinga (Mulhern, 2009). 

 

2.15.4.7 Afstaða neytenda gagnvart stafrænum auglýsingum 

Stórt vandamál innan stafrænnar markaðssetningar er afstaða neytenda, en hún verður 

sífellt neikvæðari og vissar tegundir auglýsinga túlkast sem uppáþrengjandi (Truong & 

Simmons, 2010). Fleiri rannsóknir hafa gefið til kynna að neytendum finnst vefborðar 

og pop up auglýsingar uppáþrengjandi og trufla þá í því sem þeir ætla sér að gera inni 

á viðkomandi heimasíðu. Sérstaklega pop up auglýsingar voru líklegar til þess að fara 

svo í taugarnar á neytendum að þeir vildu forðast auglýsingar í kjölfarið. Það er afar 

mikilvægt að fyrirtækin átti sig á þessu til að koma í veg fyrir að neytendur á endanum 

forðist vörumerki þeirra vegna neikvæðra hugrenningatengsla. Bæði er mikilvægt að 

pop up auglýsingar séu ekki of stórar og áberandi og vefborðar passi vel við umhverfi 

sitt og pörun við viðeigandi heimasíður til staðar (Rowley, 2004; Truong & Simmons, 

2010). 

Líkurnar á því hvort neytandi ýti á stafræna auglýsingu sem birtist honum á heimasíðu 

fer eftir því hversu viðeigandi honum þykir sú auglýsing vera. Það getur verið 

kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að birta óviðeigandi auglýsingu, sérstaklega á áberandi 

staðsetningu, í þeirri merkingu að hún getur dregið úr framtíða líkum á því að neytandi 

ýti á auglýsingar frá því fyrirtæki (Varian, 2006). Það líður vanalega tími á milli þess 

að neytandi sér auglýsingu þangað til að hann fer að leita sér upplýsingar um vöru 

tengda henni og því er mikilvægt að auglýsingar skapi sterk hugrenningartengsl sem 

endast yfir það tímabil (Chatterjee, 2008). 
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Síðastliðin ár hefur notkun svokallaðra auglýsingahindrana (e. ad-blockers) aukist 

gífurlega mikið. Þetta eru ókeypis forrit sem stöðva birtingu vefborða og pop up 

auglýsinga á heimasíðum svo neytandin þurfi ekki að sjá þær. Fyrir hinn almenna 

neytanda er þetta hentug leið til þess að sleppa við áreitið sem fylgir auglýsingum en 

fyrir fyrirtæki getur þetta haft slæmar afleiðingar á ávöxtunarkröfuna sem þeir gera til 

auglýsingabirtingarinnar (Redondo & Aznar, 2018; Wielki & Grabara, 2018). Þetta 

hefur hingað til verið algengast í tölvum en er einnig að færast yfir á snjalltæki og þar 

sem stafrænar auglýsingar eru stór þáttur í uppbyggingu netverslunar (e. electronic 

commerce/e-commerce) hefur þetta bein áhrif á þróun hennar ásamt þróunar 

snjallverslunar (e. mobile commerce/m-commerce) (Wielki & Grabara, 2018). 

 

2.15.4.8 Vistkerfi upplýsingahagkerfisins 

Til að setja þau gífurlegu áhrif sem hin stafræna þróun markaðssamskipta hefur á 

starfsemi fyrirtækja í samhengi, þarf að átta sig á áhrifunum sem þessi þróun hefur á 

hagkerfið. Yochai Benkler skrifaði bók árið 2006 sem heitir „The Wealth of Networks“ 

en þar lýsir hann þeirri gífurlegu breytingu sem hefur orðið til með tilfærslunni yfir í 

nýtt hagfræðilegt tímabil þar sem framleiðsla verður til við dreifingu tengslaneta eða 

vistkerfi stafrænna upplýsinga. Með tilkomu internetsins og tölvna verður til þessi 

framleiðsla tengslaneta sem getur boðið upplýsingavörur og þjónustu með aukinni 

skilvirkni án þeirra fjárhagslegu hafta sem hefðbundin framleiðsla hefur í för með sér 

(Baca, 2006). Ólíkt fjöldaframleiðslu tuttugustu aldarinnar hefur vistkerfi 

upplýsingahagkerfisins í för með sér möguleika á endalausri endurframleiðslu vegna 

lágs jaðarkostnaðar, en neysla á hefðbundnum prentmiðlum getur bara orðið ef 

lesandinn er með áþreifanlegt eintak í höndunum á meðan stafrænir miðlar glíma ekki 

við sama vandamál. Þeir geta endurframleitt efni að vild án þess að hafa áhrif á gæði 

efnisins (Mulhern, 2009). Hagfræðingar hafa verið sammála um að þetta eigi almennt 

við um framleiðslu á stafrænum vörum (Shapiro & Varian, 1999) og tengist beint 

kenningu hagfræðingsins W. Brian Arthur um lögmál aukins afraksturs (e. increasing 

returns) (Arthur, 1996).  

 

Annað sem sem er ólíkt með vistkerfi upplýsingahagkerfisins er einingaskipting (e. 

modularity) efnis, en auðvelt er að skipta stafrænum vörum upp í einingar og þannig 

minnka þörfina fyrir að vöndla upplýsingum saman eins og tíðkast hefur í hefðbundnum 

miðlum til þessa (Baca, 2006). Þetta hefur meðal annars í för með sér að auðvelda 
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aðgengi að efni og framleiðslu efnis sem þýðir að fjölmiðlafyrirtækin missa að vissu 

leyti stjórn á efni og dreifingu þess, en einnig að auglýsingar þurfa ekki lengur að vera 

tengdar við vöndla heldur bara eina einingu upplýsinga (Mulhern, 2009). 

Með tilkomu stafrænna miðla er nú auðveldara að fylgjast með tengslaneti neytenda og 

öðlast dýpri skilning á hver neytandinn raunverulega er, en þessi þróun veitir jafnframt 

neytendum völdin að velja og hafna hvaða markaðsskilaboð þeim berast (Wielki & 

Grabara, 2018) sem og að framleiða eigið efni í formi hópvistunar (e. crowdsourcing) 

(Huberman, Romero, & Wu, 2009). Þegar neytendur hafa síðan völdin geta þeir skapað 

sína eigin neytendareynslu (e. consumption experience) vegna þess að 

markaðsskilaboðin verða sjálfkrafa aðlöguð og sérsniðin að þeim. Þar sem markaðsfólk 

getur ekki lengur stjórnað öllu miðlaumhverfinu neyðist það til að taka þátt í heimi 

neytandans (Mulhern, 2009). Einnig verður sífellt auðveldara að nálgast gríðarlegt 

magn gagna um hvernig neytendur bregðast við markaðsskilaboðum í staðinn fyrir að 

reiða sig á markaðsrannsóknir þar sem notast er við takmörkuð úrtök og notkun á 

spurningalistum (Mulhern, 2009). 
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3. Rannsóknarspurningin 
Í eftirfarandi kafla eru fyrirliggjandi gögn tekin saman og rannsóknarspurningin 

skoðuð. 

 

3.1 Samantekt fyrirliggjandi gagna 
Í kafla 2 hefur verið fjallað um þau helstu hugtök er varða rannsóknarefnið. Fjallað 

hefur verið um hugtök sem tengjast vörumerkjum og vörumerkjauppbyggingu og þá 

fjóra þætti sem þarf að huga að varðandi hana. Þessir fjórir þættir eru 

vörumerkjaauðkenni, merking, vörumerkjasambönd og vörumerkjatenging. Einnig 

hefur verið fjallað um CBBE pýramída Kellers og þá sex þætti sem hann samanstendur 

af; að byggja upp djúpa vörumerkjavitund, að sjá til þess að frammistaða vörunnar sé 

fullnægjandi, að tryggja viðeigandi vörumerkjaímynd, að tryggja viðeigandi skoðanir 

neytenda gagnvart vörumerkinu og að vinna að viðskiptasambandi milli neytenda og 

vörumerkisins og hvernig vörumerkið samræmist gildum neytandans eða hvernig 

honum finnst vörumerkið passa við sig. 

Vandamálið sem lítil fyrirtæki standa frammi fyrir er aðallega skortur á auðlindum, hér 

spilar skortur á fjármagni stórt hlutverk en einnig skortur á sérfræðiþekkingu og tíma. 

Annað vandamál eru takmörkuð umsvif lítilla fyrirtækja og markaðsefni sem skilar 

litlum árangri vegna skorts á markaðsfræðiþekkingu og fjármagni til að eyða í gerð 

markaðsefnis. 

Sú tegund markaðssetningar sem gæti nýst örfyrirtækjum best gæti verið 

frumkvöðlamarkaðssetning en hún er ólík hefðbundinni markaðssetningu að því leyti 

að hún er sveigjanlegri, hagnýtari og treystir frekar á innsæi frumkvöðlanna en sú 

hefðbundna. Frumkvöðlar geta tekið þætti úr hefðbundinni markaðssetningu og 

aðlagað að sínu fyrirtæki og nýtt sér nýstárlegri nálgun á markaðssetningu en ella. 

 

3.2 Rannsóknarspurningin 
Markmið þessarar rannsóknar er að afla gagna til þess að öðlast skilning á hvernig 

vörumerkjastjórnun íslenskra örfyrirtækja er háttað og hvort þær markaðsaðgerðir sem 

stuðst er við séu í samræmi við kenningar í vörumerkjastjórnun. Skoðuð verður þekking 

stjórnenda íslenska örfyrirtækja á vörumerkjastjórnun og þáttum tengdum henni. 

Rannsóknarspurningin er því: 

Hvernig er vörumerkjastjórnun íslenskra örfyrirtækja háttað? 
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Eru þær markaðsaðgerðir sem stuðst er við í samræmi við kenningar í 

vörumerkjastjórnun og helstu skref sem koma fram í fræðunum? 
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4. Aðferðafræði 
Í þessum kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar skoðuð. Farið er í rannsóknarsniðið, 

öflun gagna og úrvinnslu, markmið viðtalsrannsóknarinnar og yfirlit yfir þátttakendur 

sem taka þátt í rannsókninni, bæði viðmælendur og örfyrirtækin. Einnig er farið yfir 

áreiðanleika, réttmæti, siðferði og takmarkanir rannsóknarinnar, stöðu rannsakanda og 

hagnýtt gildi rannsóknarinnar. 

 

4.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er eigindleg og með þversniðsrannsóknarsniði. Markmið eigindlegra 

rannsókna er að svara rannsóknarspurningu með því að varpa ljósi  á upplifanir, viðhorf 

eða reynslu þátttakenda. Með eigindlegri nálgun eru rannsakendur að reyna að sjá í 

gegnum augu viðmælenda sinna og setja það sem er verið að skoða hverju sinni í 

samhengi (Bryman, 2016). Þversniðsrannsóknir miða að því að safna gögnum frá 

ákveðnu úrtaki á einum tímapunkti til að kanna fylgni og tengsl milli breyta (Bryman, 

2016). 

 

Rannsóknin er könnunarrannsókn sem er nálgun sem er notuð þegar lítið er vitað um 

ákveðið fyrirbæri. Aðferðin er gagnleg til að greina vandamál eða að koma auga á hvað 

það sé sem þurfi að skoða og leitast er eftir að byggja upp skilning varðandi hvaða 

breytur skipta máli og hvers vegna. Aðferðin hentar vel til að kanna tengsl og fylgni 

milli breyta (Bryman, 2016) og nýtist því vel viðfangsefninu sem hér um ræðir þar sem 

ætlað er að skoða hvernig vörumerkjastjórnun íslenskra örfyrirtækja sé háttað. 

 

4.2 Öflun gagna 

Gögnum var safnað í gegnum 10 djúpviðtöl við stjórnendur örfyrirtækja af mismunandi 

stærðum. Viðtölin voru hálf-opin (e. semi-structured interviews) en það þýðir að settur 

er saman viðtalsrammi sem stuðst er við en leitað er þó eftir því að halda spurningunum 

eins opnum og hægt er. Hlutverk rannsakandans er að hvetja viðmælendur til að tala 

frjálst og ítarlega út frá þeim spurningum sem eru innan rammans til að öðlast skilning 

á viðfangsefninu. Kosturinn við þessa tegund viðtalsrannsókna er að hér geta óvænt 

sjónarhorn komið fram á sjónarsviðið og innihald viðtalsins þróast út frá því. 

Rannsakandi ræður í hvaða röð spurningarnar eru bornar fram og hefur frelsi til að 

spyrja nánar út í atriði sem honum þykja sérstaklega áhugaverð (Bryman, 2016). 

Rannsakandi og viðfangsefni tala saman á jafningjagrundvelli þó að rannsakandi 
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ákveði spurningarnar sem bornar eru fram (Bryman, 2016; Malhotra, Nunan, & Birks, 

2017). 

 

4.3 Markmið viðtalsrannsóknar 
Markmið viðtalsrannsóknar var að fá innsýn í hvernig vörumerkjastjórnun íslenskra 

örfyrirtækja er háttað og hvort þær markaðsaðgerðir sem stuðst er við séu í samræmi 

við kenningar um vörumerkjastjórnun. Rannsakandi leitaðist einnig eftir að kanna 

skilning viðmælenda á hugtökum tengdum vörumerkjastjórnun og hversu vel þeir væru 

meðvitaðir um eigið vörumerki, ásamt því hversu meðvitaðir viðmælendur eru um áhrif 

markaðsaðgerða sinna á vörumerkið. 

 

4.4 Þátttakendur 

Þýðið eru stjórnendur eða eigendur íslenskra örfyrirtækja. Vegna smæðar rannsóknar 

var úrtakið hentugleikaúrtak (e. non-probability sampling), sem hefur það í för með sér 

að þýðinu er safnað saman í ferli sem veitir ekki öllum í þýðinu sömu möguleika á að 

lenda í úrtakinu (Malhotra o.fl., 2017). Val á þátttakendum var frekar handahófskennt, 

en rannsakandi leitaðist eftir ákveðnum fjölbreytileika örfyrirtækjanna, bæði hvað 

varðar fjölda starfsmanna, atvinnusstarfssemi sem og að tala við bæði karlmenn og 

konur. Rannsóknin þróaðist þó í að af 10 viðmælendum voru 2 karlmenn og 8 konur, 

en karlmenn voru viðriðnir reksturinn í um helming fyrirtækjanna þó að meirihluti 

endanlegra viðmælenda hafi verið konur. 

Hér fyrir neðan má sjá yfirlitstöflu yfir stjórnendur, stöðu innan fyrirtækisins, menntun 

og aðra starfsreynslu.  

 

Stjórnandi Staða Menntun Önnur starfsreynsla 
 

Lára Framkvæmdastjóri - BA í vöruhönnun - Blaðamaður 
- Vöruhönnuður 
- Innanhús hönnun 

Katrín Framkvæmdastjóri - BA í vöruhönnun 
- MA í 
menningarstjórnun 

- Stundakennari 
- Meðstjórnandi 
Fatahönnunarfélags Íslands 

Jóna Framkvæmdastjóri - BA í uppeldis- og 
menntunarfræði 
- MA í 
lýðheilsufræði 
- Jógakennaranám 

- Unnið með börnum og 
unglingum 
- Hjálpað foreldrum með 
rekstur 
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Salka Framkvæmdastjóri - BA í 
rafmagnsverkfræði 
- MA í 
rekstrarverkfræði 
(ólokið) 

- Verkefnastjóri hjá stóru 
erlendu fyrirtæki, stýrði 
fjárfestingum 
 

Benni Framkvæmdastjóri - BA í 
stjórnmálafræði 
- MA í 
bókmenntafræði 

- Vaktstjóri í bókaverslun 

Trausti Framkvæmdastjóri - Bs í 
viðskiptafræði 

- Framkvæmdastjóri 
þróunarfélags 

Arnbjörg Rekstrarstjóri - BA í fatahönnun 
- MA í 
uppeldisfræði 

- Verkefnastjóri 
- Stofnandi brugghúss 

Vilma Framkvæmdastjóri - BA í mannfræði 
- Ms í 
alþjóðaviðskiptum 

- Forstöðumaður 
samskiptasviðs og 
samfélagsábyrgðar 
- Ráðgjöf um 
samfélagsábyrgð og 
sjálfbærni 

Ingunn Framkvæmdastjóri - BA í fatahönnun 
- MBA 

- Sjálfstætt starfandi 
hönnuður 
- Markaðsstjóri heildsölu 

Bína Meðeigandi - Námskeið í 
rekstri fyrirtækja 
- Námskeið í 
blómaskreytingum 

- Verslunarstjóri í 
fataverslun 
- Stofnandi netverslunar 

Tafla	1 

4.5 Örfyrirtækin 
Í eftirfarandi kafla verður stuttlega gerð grein fyrir örfyrirtækjunum sem fjallað er um 

í rannsókninni, ásamt bakgrunni viðmælenda. Þar sem nafnleynd gildir í þessari 

rannsókn eru nöfnin á fyrirtækjunum dulnefni sem og nöfn viðmælenda. Til að hafa 

tenginguna sem skýrasta milli fyrirtækis og viðmælanda ákvað rannsakandi að dulnefni 

viðmælenda skyldu byrja á sama upphafsstaf og dulnefni fyrirtækjanna, t.d. er 

stjórnandi Lakk verslunar látin heita Lára, stjórnandi Bókafélagsins látinn heita Benni 

o.s.frv. Aftast í kaflanum kemur svo yfirlitstafla sem snýr að fyrirtækjunum sjálfum, 

hvaða atvinnustarfssemi þau sinna, fjöldi starfsmanna og nafn viðmælandans. 

 

4.5.1 Lakk verslun 

Lakk verslun er netverslun sem sérhæfir sig í innanstokksmunum. Aðalsöluvara 

fyrirtækisins eru skrautmunir og litlir nytjahlutir. Viðmælandi er kona og heitir Lára. 

Hún er eigandi og jafnframt eini starfsmaður fyrirtækisins. Hún er með B.A í 

vöruhönnun og hefur innréttað fyrir nokkur innlend fyrirtæki ásamt því að starfa sem 
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blaðamaður fyrir íslenskt blað sem sérhæfir sig í innanhúshönnun. Mikil samskipti við 

birgja hafa fylgt innréttingarstarfinu sem nýtist henni vel í rekstrinum á netversluninni, 

eða þeim hluta sem snýr að pöntun vara. 

 

4.5.2 KATRIN 

KATRIN er fatamerki sem sérhæfir sig í prjónafatnaði. Viðmælandi er kona og heitir 

Katrín. Hún er eigandi fyrirtækisins og eini starfsmaður þess, en hefur ráðið verktaka í 

vinnu til sín á tímabilum og einnig haft hjá sér starfsnema. Annars sinnir viðmælandi 

flestum tilfallandi verkefnum innan fyrirtækisins. Hún er með B.A í fatahönnun með 

áherslu á prjón frá erlendum háskóla og lauk nýlega meistaranámi í menningarstjórnun 

frá Háskólanum á Bifröst. Önnur starfsreynsla felur í sér að sitja í stjórn 

Fatahönnunarfélags Íslands, sem og að kenna í bæði Listaháskóla Íslands og 

Mynlistaskólanum í Reykjavík. Aðalsöluvara fyrirtækisins eru prjónaflíkur og leggur 

fyrirtækið áherslu á að gera nýjar og ferskar vörur í prjóni, oft úr íslensku hráefni.  

 

4.5.3 Jógamiðstöðin 

Jógamiðstöðin er jógastúdíó í vesturbænum. Söluvara fyrirtækisins er þjónusta í formi 

jógakennslu, námskeið tengd jógaiðkun og sjálfsrækt sem og jógakennaranám. 

Viðmælandinn er kona og heitir Jóna. Hún er eigandi fyrirtækisins og jafnframt eini 

starfsmaður þess á launaskrá, þó að fyrirtækið nýti sér verktaka dags daglega í formi 

jógakennara. Jóna er með grunn í uppeldis- og menntunarfræði, meistaragráðu í 

lýðheilsufræði og hefur lokið tveimur jógakennaranámum auk þátttöku í öðrum 

jóganámskeiðum. Hún er ekki með aðra starfsreynslu sem nýtist beint í rekstur 

fyrirtækisins en foreldrar hennar ráku og reka enn bílaverkstæði og segir Jóna það hafa 

aðeins veitt sér innsýn í rekstur fyrirtækja. 

 

4.5.4 Studio Studio 

Studio Studio er hönnunarstofa í miðbænum. Fyrirtækið tekur að sér ýmis 

ráðgjafaverkefni sem inniheldur bæði ráðgjöf og hönnun fyrir önnur fyrirtæki, ásamt 

því að hanna og selja sínar eigin vörur. Starfsmenn fyrirtækisins eru þrír talsins og má 

segja að það sé hálfgert fjölskyldufyrirtæki, en á bakvið það standa hjón og bróðir 

einnar konunnar. Viðmælandi er kona og heitir Salka. Hún er eini starfsmaður 

fyrirtækisins í fullu starfi og er titlaður framkvæmdastjóri. Hún er með B.S gráðu í 

rafmagnsverkfræði og er komin langleiðina með meistaragráðu í rekstrarverkfræði. 
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Hún starfaði sem verkefnastjóri í fjölda ára hjá stóru erlendu fyrirtæki þar sem hún 

stýrði fjárfestingum sem hefur undirbúið hana fyrir verkefnastjórn og að starfa almennt 

sem stjórnandi. 

 

4.5.5 Bókafélagið 

Bókafélagið er bókaútgáfa sem var stofnuð á síðasta ári. Aðalsöluvara fyrirtækisins eru 

bækur, bæði gefur Bókafélagið út bækur eftir nýja eða unga höfunda sem og endurgefur 

út eldri bækur. Viðmælandi er karlmaður og heitir Benni. Hann er meðeigandi 

fyrirtækisins og titlaður framkvæmdastjóri, en eigendur og starfsmenn eru samtals 

fjórir. Benni er bókmenntafræðingur með bakgrunn í stjórnmálafræði og hefur einnig 

starfað sem vaktsjóri hjá Pennanum Eymundsson í Austurstæti. Sú starfsreynsla hefur 

reynst honum gagnleg þar sem það hefur víkkað út tengslanet hans í bókabransanum 

og kennt honum mikið um bóksölu og markaðssetningu á bókum. 

 

4.5.6 Tehúsið 

Tehúsið er fjölskyldufyrirtæki sem sinnir innkaupum, dreifingu og markaðssetningu á 

tei. Fyrirtækið hefur fjóra tekjustrauma, í fyrsta lagi selur það áskrift af tei til 

einstaklinga og fyrirtækja, í öðru lagi selur það te til veitingastaða, í þriðja lagi selur 

það te í gegnum eigin vefverslun þar sem það selur einnig aðrar tetengdar vörur svo 

sem könnur og bolla og að lokum er fyrirtækið nýlega byrjað að selja te í verslunum. 

Eigendur fyrirtækisins eru 9 talsins en einungis hálft stöðugildi er greitt af fyrirtækinu. 

Eigendur eru mismikið viðriðnir við reksturinn en þeir hafa það sem vana að hoppa inn 

svolítið hér og þar, þar sem vantar. Viðmælandi er karlmaður og heitir Trausti. Hann 

segist sinna eiginlega öllu en að það sé helst eftirfylgni með tölvupóstum, passa upp á 

áskriftarlistann og taka við pöntunum frá veitingastöðum. Hann er viðskiptafræðingur 

að mennt og starfar einnig sem framkvæmdastjóri þróunarfélags sem stofnar og 

fjárfestir í nýjum fyrirtækjum. Þaðan hefur hann gríðarlega mikla reynslu af rekstri, 

starfsmannahaldi og markaðssetningu sem nýtist vel í rekstri fyrirtækisins.  

 

4.5.7 And Botanicals 

And Botanicals sinnir framleiðslu og átöppun á áfengum drykkjum með áherslu á 

íslensk hráefni. Vörumerkið er frekar ungt en er í eigu fyrirtækis sem hefur starfað um 

árabil við matvælaframleiðslu. Starfsmenn fyrirtækisins eru 6 talsins, allir í fullu starfi. 

Viðmælandi er kona og heitir Arnbjörg. Hún er almennur stjórnandi sem sér um 
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daglegan rekstur fyrirtæksins. Hún er með bakgrunn í fatahönnun og einnig með gráðu 

í uppeldisfræði. Aðalsöluvara fyrirtækisins er áfengir drykkir og sú söluhæsta sem 

stendur er gin. 

 

4.5.8 VIÐ 

VIÐ sinnir hönnun, vöruþróun, framleiðslu og markaðssetningu á sjálfbærri og 

vistvænni íslenskri hönnun fyrir heimili og skrifstofur. Viðmælandi er kona og heitir 

Vilma. Hún er eigandi og jafnframt eini starfsmaður fyrirtækisins þó eiginmaður hennar 

komi eitthvað að rekstrinum líka. Hún er titlaður framkvæmdastjóri og sinnir flestu sem 

viðkemur daglegum rekstri, en hannar þó ekki vörurnar sjálf heldur ræður vöruhönnuði 

sem verktaka til sín í verkefnin. Hún er með B.A í mannfræði og meistaragráðu í 

alþjóðaviðskiptum og þróunarfræðum frá CBS í Kaupmannahöfn. Hún hefur starfað 

bæði sem forstöðumaður samskiptasviðs og forstöðumaður samfélagsábyrgðar hjá 

þekktu íslensku stórfyrirtæki. Einnig hefur hún starfað sem ráðgjafi um 

samfélagsábyrgð og sjálfbærni í rekstri fyrirtækja.  

 

4.5.9 Intimix 

Intimix sinnir innflutning, sölu og markaðssetningu á túrnærbuxum og 

brjóstagjafanærfatnaði. Viðmælandi er kona og heitir Ingunn. Hún er eigandi 

fyrirtækisins og titlaður framkvæmdastjóri og sinnir flestu sem viðkemur daglegum 

rekstri. Starfsmenn fyrirtækisins eru tveir talsins, viðmælandi og eiginmaður hennar. 

Starfsmenn voru áður þrír en fyrir stuttu kláraðist svokallaður starfsþjálfunarsamningur 

þar sem fyrirtækið réð til sín  aðila sem hafði verið í atvinnuleit lengi í sex mánuði, með 

styrk frá Vinnumálastofnun. Ætlun verkefnisins var að skapa framtíðarstarf fyrir 

viðkomandi aðila en það tókst þó því miður ekki í þessi tilfelli. Ingunn er með B.A í 

fatahönnun og MBA í viðskiptafræði. Hún hefur starfað við markaðsmál hjá heildsölu, 

sinnt mismunandi stöðum innan sprotafyrirtækja, stofnað verslun og starfað sjálfstætt. 

 

4.5.10 Blómabúðin 

Blómabúðin er blómastúdíó staðsett í miðbæ Reykjavíkur. Það selur bæði þurrkaða, 

ferska sem og blandaða blómvendi og skreytingar tengdar blómum. Viðmælandi er 

kona og heitir Bína. Starfsmenn eru tveir og báðir meðeigendur. Hún sinnir flestu sem 

tengist daglegum rekstri fyrirtækisins ásamt hinum eiganda fyrirtækisins. Hún hefur 

sótt námskeið tengd rekstri fyrirtækja og mörg námskeið tengd blómum. Bína hefur 



	

	54	

einnig starfað sem verslunarstjóri stórrar verslunar í miðbænum þar sem hún sá um 

starfsmannahald og daglegan rekstur verslunarinnar. 

 

4.5.11 Yfirlitstöflur þátttakenda 

Hér má sjá yfirlitstöflu yfir fyrirtækin, hvaða atvinnustarfssemi þau sinna, fjölda 

starfsmanna og nafn á viðmælanda sem jafnframt er stjórnandi. 

 

Fyrirtæki Atvinnustarfssemi Fjöldi 
starfsmanna 

Stjórnandi/viðmælandi 
 

Lakk verslun Netverslun 1 Lára 

KATRIN Fatamerki 1 Katrín 

Jógamiðstöðin Jógastúdíó 1 Jóna 

Studio Studio Hönnunarstofa 3 Salka 

Bókafélagið Bókaútgáfa 4 Benni 

Tehúsið Tesala 9 Trausti 

And Botanicals Áfengir drykkir 6 Arnbjörg 

VIÐ Vöruhönnun 2 Vilma 

Intimix Undirfatnaður 2 Ingunn 

Blómabúðin Blómastúdíó 2 Bína 
Tafla	2 

4.6 Greining gagna og úrvinnsla 
Við greiningu gagna var stuðst við lokaða kóðun (e. selective coding) þar sem 

rannsakandi hafði í huga fyrirfram ákveðin þemu eða meginhugtök sem gert var ráð 

fyrir í viðtalsrammanum. Kóðun er mikilvægur þáttur í greiningu eigindlegra gagna og 

snýr að því að gögnunum er skipt niður í minni hluta og þeim er svo gefið heiti eða 

flokkuð saman. Með þessu móti eru gögnin gerð aðgengilegri heldur en ef rannsakandi 

myndi einungis hlusta aftur og aftur á upptökurnar. Greining gagna snýst í 

grundvallaratriðum um að minnka magn gagna svo það sem sé eftir sé til þess fallið að 

svara rannsóknarspurningunni eða rannsóknarmarkmiðunum (Bryman, 2016). 

Í þessari rannsókn voru kóðarnir flokkaðir eftir sex þemum og síðan heyrðu ákveðin 

undirþemu undir þau. Þó að beitt væri lokaðri kóðun var textinn þó lesinn yfir oft og 

leitað var eftir lykilorðum, endurtekningum og atriðum sem svipa til hvor annarra 

(Bryman, 2016). Rannsakandi notaðist við yfirstrikanir í mismunandi litum til að halda 
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utan um mismunandi þemu. Þau þemu sem heyrðu saman voru svo flokkuð og greind 

enn frekar í undirþemu en þau má sjá í yfirlitstöflunni í kafla 4.6.1 hér fyrir neðan. 

 
4.6.1 Yfirlitstafla þemagreiningarinnar 
 

Yfirþema Markaðsráðar Staðfærsla Ferli stefnumótandi stjórnunar 
vörumerkja 

Fyrirtækjamenning Markaðssamskipti Örfyrirtæki 

Undirþema Vara Markhópur Stefnumótun vörumerkis og 

staðfærsla 

Markaðshneigð/ 

Vörumerkjahneigð 

Vettvangur Takmarkanir 

 Verðlagning Markaðssvæði Aðrar óbeinar tengingar  Samþætting Kostir 

 Dreifileiðir Samkeppni Grunnþættir  Kynningarráðar  

  POP/POD Mælingar á vörumerkjavirði    

   Markaðsáætlun    

Tafla	3 

4.7 Áreiðanleiki, réttmæti, siðferði og takmarkanir 

Áreiðanleiki í rannsóknum snýr að samkvæmni mælinga á viðfangsefni. Það eru þrír 

þættir sem þarf að íhuga þegar ákvarða á áreiðanleika mælinga; stöðugleiki mælinganna 

yfir tíma (e. stability), innri áreiðanleiki (e. internal reliability) (þ.e.a.s. hvort mælingar 

þátttakenda í einum lið hafi áhrif á mælingar þeirra í öðrum lið) og áreiðanleiki 

matsmanna (e. inter rater reliability) (þegar fleiri en einn aðili metur gögnin getur orðið 

misræmi í mælingum) (Bryman, 2016). 

 

Til að vera fullviss um áreiðanleika mælinga þessarar rannsóknar yfir tíma þyrfti að 

framkvæma rannsóknina aftur með sömu þátttakendum (e. test-retest method) 

(Bryman, 2016) en þar sem rannsóknin er með þversniðsrannsóknarsniði og gögnum 

aðeins safnað einu sinni verður það ekki gert í þessari rannsókn. Til að meta innri 

áreiðanleika væri hægt að framkvæma „Cronbach‘s Alpha“ próf en það er flókið 

(Bryman, 2016) og verður ekki heldur gert í þessari rannsókn. Að lokum má segja að 

vandamál varðandi áreiðanleika matsmanna sé ekki til staðar í þessari rannsókn þar sem 

einungis einn aðili meðhöndlar og greinir gögnin. 
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Réttmæti í rannsóknum snýr að því hvort mælitækið (sem er í þessu tilfelli 

viðtalsramminn) sem ætlað er að mæla ákveðið viðfangsefni sé raunverulega til þess 

fallið að geta það. Réttmæti skiptist helst í hugsmíðaréttmæti, innra rannsóknarréttmæti 

og ytra rannsóknarréttmæti. Hugsmíðaréttmæti snýr að því hvort spurningarnar sem 

spurðar eru nái utan um þau hugtök sem ætlað er að mæla. Innra réttmæti snýr að því 

hvort það sé hægt að vera viss að það sé fylgni milli tveggja breytna og ytra réttmæti 

snýr að því hvort það sé hægt að alhæfa út frá mælingunum sem fram koma (Bryman, 

2016). 

 

4.8 Staða rannsakanda 

Rannsakandi starfar ekki fyrir neitt örfyrirtækjanna né hjá samkeppnisaðila og hefur 

því ekki beinna hagsmuna að gæta. Vert er þó að nefna að rannsakandi starfaði sjálfur 

sem einyrki í fjölda ára og er því vel kunnugur rekstri örfyrirtækja og þeim áskorunum 

sem honum fylgir. Rannsakandi nýtti sér í nokkrum tilvikum persónuleg sambönd til 

þess að ná sambandi við viðmælendur en þó ekki í þeim öllum. 

 

4.9 Hagnýtt gildi rannsóknar 

Helsta markmið rannsóknarinnar var vinnsla leiðarvísis sem ætlaður er fyrir íslensk 

örfyrirtæki til að styðjast við í vörumerkjastjórnun, með hagnýtum ráðum byggðum á 

fræðigrunni og svörum viðmælenda. Þar kemur einnig fram hvað ber helst að varast við 

vörumerkjastjórnun. Rannsókninni er ætlað að gefa greinargóða mynd af stöðu 

vörumerkjastjórnunar hjá íslenskum örfyrirtækjum og skoða skilning stjórnenda á 

helstu markaðsaðgerðum sem beita þarf við vörumerkjauppbyggingu, ásamt því að 

kanna hvort þeim sé raunverulega beitt. 
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5. Niðurstöður 
Í eftirfarandi kafla verða niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar kynntar og helstu þemu 

tekin saman og skoðuð. Kaflanum er skipt niður eftir yfirþemum og er þeim er síðan 

skipt niður í undirkafla eftir undirþemum. Í lok kaflans er samantekt á niðurstöðunum 

og rannsóknarspurningu er svarað. 

 

5.1 Markaðsráðar 

Í þessum kafla er fjallað um yfirþemað markaðsráða og þau þemu sem heyra undir það, 

vöru, verðlagningu, og dreifileiðir. Farið verður í fjórða markaðsráðinn, kynning (sem 

heitir hér markaðssamskipti), í kafla 5.5. Skoðaðar eru aðalsöluvörur fyrirtækjanna, 

hvort verðlagning tengist kostnaði vörunnar eða skynjuðu virði hennar og loks 

dreifileiðir fyrirtækjanna. 

 

5.1.1 Vara 

Vörur fyrirtækjanna eru mjög mismunandi. Í flestum tilvikum er varan áþreifanleg, eins 

og t.d. innanstokksmunir, prjónafatnaður, bækur, te, hönnunarvara, blómvendir og 

undirfatnaður. Jógamiðstöðin er hins vegar eina fyrirtækið sem býður einungis upp á 

óáþreifanlega vöru eða þjónustu, í formi jógakennslu og námskeiða. Tehúsið býður þó 

upp á þjónustu sem tengist áþreifanlegu vörunni sinni, í formi áskriftarþjónustu þar sem 

viðskiptavinir fyrirtækisins fá sent heim te einu sinni í mánuði. Sú þjónusta felur einnig 

í sér að fyrirtækið velur hvaða te er te mánaðarins og kemur því viðskiptavinum á óvart 

í hvert skipti. 

 

5.1.2 Verðlagning 

Verðlagning fyrirtækjanna virðist helst tengjast kostnaði vörunnar, frekar en skynjuðu 

virði frá sjónarmiði viðskiptavinarins, „við þurfum að eiga fyrir kostnaði, það er 

svona númer eitt“ (Trausti, munnleg heimild, 4. nóvember 2019). Benni sem sinnir 

bókaútgáfu segist þó þurfa að hugsa um skynjun neytenda í þeim skilningi að bókin 

sem vara sé í samkeppni við svo margt annað, afþreyingarþjónustu eins og bíómyndir 

eða Netflix og „það er ekkert auðvelt að selja bók á 4000 kall. Svo við erum að hafa 

hana lægri“ (Benni, munnleg heimild, 25. október 2019). 

 

Ýmsir kostnaðarþættir innan fyrirtækisins skipta máli fyrir verðlagningu en vöntun á 

t.d. kostnaði fyrir húsnæði getur skilað sér í lægra vöruverði: 
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Já það fer bara, þú veist ég legg ekkert rosalega mikið á, af því að náttúrulega ég er 

ekki að borga neina leigu af húsnæði, eins og er. Þannig að það fer bara eftir hvað varan 

kostar, gengið, og hérna shipping cost (Lára, munnleg heimild, 16. október 2019). 

 

Algengt var að ekki væri skýr strategía á bakvið verðlagninguna, Salka sagði „ekki 

rosa mikið pælingar á bakvið það“ (munnleg heimild, 22. október 2019) en allir 

viðmælendur sögðust þó skoða verðlagningu á sambærilegum vörum hjá 

samkeppnisaðilum og hafa til hliðsjónar við verðlagningu á eigin vöru eða þjónustu, 

eða eins og Trausti sagði: „við skoðum bara samkeppnina og gæði vörunnar sem við 

erum með“ (munnleg heimild, 4. nóvember 2019).  

Aðspurð um hvort litið væri til skynjunar viðskiptavinarins á virði sagði Salka 

verðlagningin á ráðgjafa- og hönnunarþjónustu þeirra á fyrirtækjamarkaði frekar 

tengjast þeirra eigin skynjun á verðgildi afurðarinnar. 

Hár framleiðslukostnaður getur þó bitnað á verðlagningu: 
Ég auðvitað held utan um kostnað á þú veist þá bara svona alveg hráan kostnað á efni 

og framleiðslu og sendingarkostnað og allt þetta... en hann er dálítið hár og ég held að 

það bitni, hafi bitnað svolítið á þá svona kannski hönnunarhlutanum... 

Ég skoða, ég hef skoðað svolítið þú veist svona aðrar sambærilegar vörur þegar ég hef 

verið að verðleggja þú veist, kannski þegar ég er að taka ákvarðanir um einhverja, 

einhverja loka þúsundkalla fram og tilbaka, en eftir að ég er búin að reikna út þú veist 

hvað hún ætti í raun og veru að kosta, út frá kostnaðarverði.... stundum get ég ekki lagt 

eins mikið á og ég ætti að vera að gera (Katrín, munnleg heimild, 21. október 2019). 

 

5.1.3 Dreifileiðir 

Dreifileiðirnar eru mismunandi eftir fyrirtækjunum en öll þeirra selja þó í gegnum eigin 

vefsíðu, að frátaldri Jógamiðstöðinni þar sem söluvaran er þjónusta sem einungis er 

hægt að neyta á staðnum og Blómabúðinni sem er enn að fínpússa sína vefsíðu. Þó er 

hægt að skrá sig á námskeið og kaupa gjafakort á vefsíðu Jógamiðstöðvarinnar. 

Heildsala virðist vera á undanhaldi en þó eru fjögur fyrirtækjanna sem selja vörur sínar 

í gegnum heilsölu, Bókafélagið, And Botanicals, VIÐ og Blómabúðin, sem er þó mjög 

nýlega búin að færa sig frá umboðssölu yfir í að selja í heildsölu. Hin fyrirtækin seldu 

öll vörur sínar annað hvort beint eða í gegnum umboðssölu.  
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5.2 Stefnumiðuð markaðsfærsla og staðfærsla 
Í þessum kafla er fjallað um stefnumiðaða markaðsfærslu og staðfærslu og þá þætti sem 

heyra undir þær. Skoðaðir eru markhópar fyrirtækjanna og þekking stjórnenda á þeim, 

hvort farið hafi verið í einhvers konar greiningu eða rannsóknir varðandi markhóp eða 

hvort val á markhóp hafi einfaldlega ráðist af reynslu eða innsæi. Einnig er skoðað á 

hvaða markaðssvæði fyrirtækin starfa og hvernig samkeppni er háttað á þeim 

mörkuðum, hvort hún sé mikil eða lítil, hvort það sé jafnvel einn eða fleiri stórir aðilar 

sem eigi stóra markaðshlutdeild eða margir litlir sem deila með sér markaðinum. Loks 

er farið í þá þætti eða eiginleika sem aðgreina vörumerki fyrirtækjanna frá 

samkeppnisaðilum en líka hvaða eiginleika vörumerkin eiga sameiginlegt með 

samkeppnisaðilum. 

	
5.2.1 Markhópur 

Fyrirtækin eru öll mjög ólík og markhópar þeirra eðlilega mismunandi. Reynsla og 

innsæi virðist hafa spilað stórt hlutverk í vali á markhópi og margir viðmælendur nefna 

að þeir hafi í raun og veru bara áttað sig á því þegar varan var komin á markað hver 

markhópurinn raunverulega væri. 
Við höfum svona greint áskrifendalistann, hvernig eru konur fleiri en karlar, en síðan 

er... svona massinn er á einhverju svona 20-50 ára þó það séu líka eldri en það er 

svona, þannig að ef ég þarf að boosta eina auglýsingu á Facebook og miða á einhvern 

ákveðinn markhóp þá myndi ég held ég velja konur, eða við erum alltaf að því, við 

veljum konur, 20-50 (Trausti, munnleg heimild, 4. nóvember 2019). 

 

Lára segir að val á markhópi hafi ekki verið skipulagt heldur eitthvað sem hún fann út 

með tímanum, en að hennar markhópur sé skiljanlegur vegna þess að hún sé kona á 

þeim aldri og hún velji í raun og veru bara vörur inn sem henni finnist fallegar.  

 

Salka segir að til að byrja með hafi hugmynd þeirra um markhópinn aðallega byrjað á 

innsæinu en svo hafi einn eigendanna farið í markaðstengt nám til að skilja 

markaðsmálin betur og þá hafi þau farið að rýna betur í markhópinn. Vert er að nefna 

að Studio Studio er eina fyrirtækið sem tók þátt í rannsókninni sem fór í einhverja 

rannsókn á markhópnum: 

Svo höfum við gert líka svona smá markaðsrannsókn þegar við vorum að hérna, gera 

svona markaðsáætlun fyrir ljósið, lampann, þá sem sagt sendum við út en það var bara 

þú veist í einhverjum svona ákveðnum lokuðum þannig séð hópi eða þú veist, eða þeim 
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sem eru að fylgja okkur og við vorum að spyrja svona þú veist, hverjir eru til í að kaupa 

ljósið og svoleiðis og þá sáum við þennan hóp (Salka, munnleg heimild, 22. október 

2019). 

 

Katrín hefur þurft að skoða markhópinn að hluta til vegna styrktarumsókna. 

Hún segir markhópinn vera konur í listum sem eru meðvitaðar um hönnun, listir og 

umhverfismál, enda sérhæfir fyrirtækið sig í að framleiða prjónavöru, oft úr íslenskri 

ull, sem er umhverfisvænni kostur en annarskonar fatnaður, aðallega vegna þess að 

minna verður um efnissóun í framleiðsluferlinu. Hún viðurkennir að markhópurinn sé 

þó í stöðugri endurskoðun og að það sé visst vandamál að markhópurinn sé ekki 

nægilega stór: 
Þær eru tekjuháar, tekjuhærri konur í listum, sem er ákveðið vandamál hef ég áttað mig 

á, vegna þess að þær eru bara mjög fáar (Katrín, munnleg heimild, 21. október 2019). 

 

Þó að Katrín tali um að sinn markhópur sé tekjuhár þá eru fæst fyrirtækjanna sem tala 

sérstaklega um það, þó að vörur sumra þeirra séu í dýrari kantinum og gætu jafnvel 

talist mjög dýrar af hinum dæmigerða Íslendingi. Aðspurð um hvort markhópur 

fyrirtækisins sé tekjuhár svarar Salka: 

Það er svona, einmitt þetta er svona svolítið stór aldursdreifing, (hikar) ég er bara ekki 

alveg viss.... ekki alveg viss, en vörurnar okkar, eins og eina varan sem við erum með 

er þetta ljós og þú veist það kostar 100þús krónur þannig að þú veist, ætli það megi 

ekki segja já skiluru, við því (Salka, munnleg heimild, 22. október 2019). 

 

Sömu spurningu svarar Vilma að það sé ekki alveg hægt að dæma um það vegna þess 

að ungt fólk sé kannski ekki með háar tekjur en velji þó að kaupa sér eitthvað svona eitt 

vandað. Þegar rannsakandi skýtur þó inn að markhópurinn sé nú kannski ekki á 

lágmarkslaunum hlær hún og viðurkennir að „jú við erum ekki að keppa á verðgrunni“ 

(munnleg heimild, 7. nóvember 2019). 

 

Eina fyrirtækið sem talar um tvískiptan markhóp er Blómabúðin, fyrst talar viðmælandi 

um að markhópurinn sé konur á aldrinum 25-60 ára sem fylgja tískustraumum, 

fagurkerar sem hugsa um að heimili þeirra líti vel út. En þegar frekar er um það rætt 

segir hún: 

Okkur finnst við eiginlega vera með tvo markhópa, það er annars vegar þessi hérna, 

þessar konur sem vilja fylgja trendum og tísku og svo eru það líka svona lista, 
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listafólk sem að kann að meta eitthvað sem er aðeins öðruvísi (Bína, munnleg 

heimild, 28. nóvember 2019). 

Með „öðruvísi“ á hún við að blómvendir fyrirtækisins séu ekki með hefðbundnu sniði 

eins og oft má sjá hjá öðrum blómabúðum. 

 

5.2.2 Markaðssvæði 

Öll fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni starfa að mestu leyti eða einungis á 

íslenskum markaði. Netvæðingin hefur auðvitað auðveldað þeim möguleikann á að 

selja á erlendum markaði en fæstir viðmælenda segjast vera farnir að leggja mikla 

áherslu á erlenda markaði enn sem komið er. Aðspurð á hvaða tungumáli vefverslunin 

sé segir Lára: 

Hún er öll á íslensku. Hún svona, ég er svona að reyna að breyta því svo hún sé líka á 

ensku og opna þá fyrir að senda til útlanda (Lára, munnleg heimild, 16. október 2019). 

 

Einungis eitt fyrirtækjanna, VIÐ, er þegar byrjað að selja erlendis, en vörur 

fyrirtækisins eru sem stendur til sölu í verslunum í Þýskalandi, Bretlandi og Belgíu. 

Arnbjörg hjá And Botanicals segist þó vera búin að undirbúa að selja áfenga drykki 

erlendis í bráðum tvö ár. 

 

Öll fyrirtækin starfa að einhverju leyti á neytendamarkaði. Fjögur fyrirtæki starfa sem 

stendur einungis á neytendamarkaði, en þau eru Lakk verslun, KATRIN, Jógamiðstöðin 

og Intimix. Hin fyrirtækin starfa bæði á neytenda- og fyrirtækjamarkaði, en þó eru 

nokkur sem hallast frekar í áttina að fyrirtækjamarkaði. And Botanicals t.d. starfar að 

mestu leyti á fyrirtækjamarkaði, en neytendur geta þó keypt vörur fyrirtækisins á 

vefsíðunni en einungis ef varan er send úr landi, vegna löggjafar um sölu áfengra 

drykkja hérlendis. Svipað er á teningnum með Bókafélagið sem selur flestar bækur 

sínar í heildsölu til annarra bókaverslana, en þó geta neytendur nálgast bækur 

fyrirtækisins á vefsíðunni sem og á viðburðum sem fyrirtækið stendur fyrir. Einnig 

koma helstu tekjur hönnunarstofunnar Studio Studio í gegnum ráðgjöf og hönnun fyrir 

önnur fyrirtæki, þó fyrirtækið sé með ljós og hillur til sölu í vinnurýminu sínu sem og 

á vefsíðu fyrirtækisins. 

  

5.2.3 Samkeppni 

Öll fyrirtækin eru sammála um að samkeppnin sé mikil. Stórir aðilar með stóra 

markaðshlutdeild virðast ríkjandi og margir litlir aðilar deila svo með sér restinni af 
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markaðinum. Stóru aðilarnir eru á öllum vettvöngum, bæði í framleiðslu áfengra 

drykkja, bókaútgáfunni, sölu og framleiðslu á innanstokksmunum og í 

líkamsræktariðnaðinum. 

Um bókaiðnaðinn segir Benni: 
Sko hún er mjög mikil.... og bókabransinn á Íslandi er frekar takmarkaður, það eru 

margir útgefendur og það er einn svona alveg risastór sem að gefur örugglega út, 

markaðshlutdeild hans er örugglega 80% (Benni, munnleg heimild, 25. október 

2019). 

Hann segist þó, ásamt hinum eigendum bókaútgáfunnar, hafa fylgst lengi með 

markaðinum og séð að enginn væri að gera það sem fyrirtækið þeirra sérhæfir sig í, 

þ.e.a.s. að gefa út unga og nýja höfunda og endurgefa út eldri höfunda, og að þar hafi 

þau séð tækifæri. 

 

Í sumum tilfellum má segja að stóru aðilarnir séu ekki beinlínis í samkeppni við 

örfyrirtækin vegna þess hve sérhæfð eða aðgreinanleg vara örfyrirtækjanna er. Í fyrstu 

segir Trausti eftirfarandi um samkeppnina: 
Hún er voða róleg á þessum markaði sem við viljum vera, því við höfum áttað okkur 

á því að við viljum bjóða upp á gæði, við höfum markað okkur svona ákveðið, 

ákveðna hillu á veitingastöðunum (munnleg heimild, 4. nóvember 2019). 

En þegar frekar er rætt um samkeppnina segir hann: 

Ef maður myndi skilgreina sig sem bara verandi á temarkaðinum þá er náttúrulega 

hræðilega erfitt, vegna þess að Kók eða Vífilfell og Ölgerðin, þetta er bara vara sem 

þau gefa með víninu sko.... þannig að veitingastaðir geta tekið vín frá þeim og fá 

gefins kaffi og te (munnleg heimild, 4. nóvember 2019). 

 

Bína hjá Blómabúðinni segir svipaða sögu:  
Sko það eru náttúrulega alveg helling af blómabúðum sem eru náttúrulega allar 

samkeppni við okkur en okkur finnst við hafa smá sérstöðu hérna heima þar sem að 

við erum svona með, já það er ekki margir sem eru að bjóða upp á, hvað segir maður, 

svona öðruvísi samsetningar á, á blómum. Ekki kannski einmitt þetta hefðbundna 

sem maður þekkir úr blómabúðum (munnleg heimild, 28. nóvember 2019). 

Hún segist þó hafa tekið eftir því að samkeppnin hafi aukist frá því að fyrirtækið hóf 

starfsemi sína í janúar á þessu ári, það séu fleiri að flytja inn þurrkuð blóm núna og 

sumir farnir að gera skreytingar úr þeim líka. 
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Þau fyrirtækjanna sem einbeita sér að sjálfbærri og vistvænni framleiðslu standa 

frammi fyrir annarri áskorun en hin, sem er í raun og veru að fræða viðskiptavini sína 

og þannig stækka markhópinn. Vilma segir aðalverkefnið felast í því að fá neytendur 

sem í dag kaupa sér hluti sem endast stutt og enda líftíma sinn snemma til þess að kaupa 

dýrari, vandaðri og færri vörur. 

Þegar Ingunn hóf að flytja inn Intimix sem framleiðir umhverfisvænan túrnærfatnað 

fyrir tveimur árum þá segist hún hafa vaðið blint í sjóinn, því ekki einungis var þetta 

ný vara heldur einnig algjörlega nýtt „konsept“. Nýlega hafi bæst við samkeppnisaðili 

hérlendis sem er bein staðkvæmdarvara en síðan sé samkeppni í rauninni bara allar 

aðrar túrvörur, svo sem einnota dömubindi og túrtappar. Hennar hlutverk sé þá að 

kynna þetta „konsept“ og telja fólk trú um að það sé betra að nota vörurnar frá Intimix 

heldur en einnota vörur.  

 

5.2.4 Aðgreinandi og sameiginlegir þættir 

Mikilvægur hluti af staðfærslu vörumerkis er að greina bæði það sem aðgreinir 

vörumerkið frá samkeppnisaðilum sem og að greina það sem vörumerkið á 

sameiginlegt með þeim. 

Viðmælendur virtust flestir hafa það á hreinu hvað aðgreinir vörumerkin þeirra en voru 

ekkert endilega að leggja áherslu á þessa aðgreinandi þætti í markaðssamskiptum. 

Í tilfelli Jógamiðstöðvarinnar liggur aðgreiningin í að vörumerkið eða fyrirtækið sé 

samkvæmt sjálfu sér og að vöruframboð (í þessu tilfelli jógatímar og jógatengd 

námskeið) haldist að mestu óbreytt, þrátt fyrir tískubylgjur innan 

líkamsræktariðnaðarins, eins og t.d. aukið framboð á svokölluðum Hot Jóga tímum hjá 

öðrum líkamsræktarstöðvum. Jóna hefur frekar lagt áherslu á að byggja upp ríkan grunn 

í svokölluðu Hatha sem hún kallar í raun bara þetta grunnjóga: 
Ég bara hef haldið mig við að byggja svolítið sterkt svona Hatha, eða svona sterka eða 

sem sagt sterka ímynd þar, að hafa Hatha jóga svolítið stórt, útaf því að það breytist 

aldrei, þá ertu ekki að elta einhverjar tískubylgjur eða hvað, hvað það er inn núna (Jóna, 

munnleg heimild, 21. október 2019). 

 

Lakk verslun leggur mikið upp úr sérstöðu varanna sem fyrirtækið kaupir inn: 
Það er það sem ég lagði upp með fyrst, að taka vörur frá minni stúdíóum eða 

fyrirtækjum, sem væri þá ekki selt hérna heima, og helst frá Bandaríkjunum var það til 

að byrja með en það hefur svona aðeins opnast. En þetta eru samt mestmegnis... nema 
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eitt vörumerki er selt annarsstaðar. Sem ég veit um (Lára, munnleg heimild, 16. október 

2019). 

 

Gæði er sá aðgreinandi þáttur hjá viðmælendum sem er hvað oftast nefndur. Hráefni 

varanna er einnig algengt svar hjá viðmælendum, Arnbjörg nefnir íslenskt og 

náttúrulegt hráefni drykkjanna sem aðgreiningarþátt en samtímis segir hún þessa 

„náttúrulegu bylgju“ vera sameiginlegan þátt vörumerkisins samanborið við önnur 

sambærileg vörumerki. Vörumerkið leggur þó mikið upp úr því að koma þessari 

sérstöðu á framfæri með hönnun umbúðanna með skýrri skírskotun í náttúrulegar og 

íslenskar jurtir. 

Tehúsið leggur mikla áherslu á gæði vörunnar og framsetningu: „Bjóðum upp á gæða 

te og svona loose leaf, þú veist ekki í pokum“ (Trausti, munnleg heimild, 4. nóvember 

2019). Fyrirtækið býður einnig upp á áskriftarmöguleika sem aðskilur sig svo um 

munar frá samkeppnisaðilum. 

 

Bæði fyrirtækin sem rætt var við sem starfa við vöruhönnun, Studio Studio og VIÐ, 

nefna sjálfbærni og val á hráefni sem sérstöðu. Salka hjá Studio Studio segir fyrirtækið 

vilja einblína á ábyrga hönnun og leggja upp úr því að framleiða sem mest hérlendis. 

Það skiptir þau miklu máli hvaðan hráefnin sem þau nota komi. 

Vilma hjá VIÐ segir þeirra aðgreinandi þætti vera: 
Þessi grunnhugsun að framleiða ekki vöru nema hún endist lengi og það sé hægt að 

endurvinna hana að notkun lokinni og að hugsa um öll hráefnin sem fara inn... að þau 

komist í einhverskonar hringsrás (Vilma, munnleg heimild, 7. nóvember 2019). 

Enn fremur sagði hún að þó fleiri fyrirtæki væru með svipaða áhersluþætti væru þau 

kannski ekki með eins stranga sýn á þetta og VIÐ. 

  

Annað fyrirtæki sem vinnur með sjálfbærni og jákvæð umhverfisáhrif er Intimix, en 

nærfatnaðurinn frá fyrirtækinu felur í sér að konur þurfa ekki að nota einnota og 

mengandi vörur eins og dömubindi eða túrtappa. Fyrir utan að lausnin sé 

umhverfisvænni en einnota vörurnar má jafnvel segja að hún spari neytandanum pening 

þegar til lengri tíma sé litið. 

 

5.3 Stefnumótandi ferli vörumerkjastjórnunar 

Í þessum kafla er farið í þá þætti tengda ferli stefnumótandi stjórnun vörumerkja sem 

komu fram í viðtalsrannsókninni. Samkvæmt fræðunum skiptist ferlið í fjóra þætti; að 
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bera kennsl á og hanna áform vörumerkisins, að hanna og framkvæma 

markaðsaðgerðir, mælingar og þýðingar á frammistöðu vörumerkis og að rækta og 

viðhalda vörumerkjavirði. 

 

5.3.1 Stefnumótun vörumerkis og staðfærsla 

Aðspurðir um hvort viðmælendur hafi skýra hugmynd um hvað vörumerkið á að standa 

fyrir og staðfærslu gagnvart samkeppninni er skýrt að margir þeirra hafa það ekki:  
Nei, í rauninni ekki... Það er eitthvað sem mér finnst kannski, ég þarf kannski aðeins 

að skoða það sjálf (hlær). Eitthvað sem ég vonast til að hafa tíma í von bráðar (Lára, 

munnleg heimild, 16. október 2019). 

Hér spila auðvitað takmarkanir þess að vera örfyrirtæki eða jafnvel einyrki stórt 

hlutverk en nánar verður fjallað um það í kafla 5.6.1. 

 

Nokkur fyrirtækjanna sögðust þó hafa skýra hugmynd hvað þetta varðar, aðspurður 

segir Benni: 
Á þessum tímapunkti myndi ég segja já. En það gæti náttúrulega þróast mjög mikið, 

við gætum bara orðið, ef þetta gengur gætum við orðið eitt af forlögum á Íslandi. En 

ég meina núna stöndum við bara fyrir grasrótartengingu, þú veist, nýir höfundar, 

nýsköpun, þú veist allt þetta... og svo að mér finnst það frekar skýrt á þessum 

tímapunkti (munnleg heimild, 25. október 2019). 

 

Önnur fyrirtæki sem segjast einnig hafa skýra sýn eru Intimix, And Botanicals og 

VIÐ. Aðspurð segir Vilma hjá VIÐ: 
Ég hef alveg skýra hugmynd um hvað ég vil að fólk, hvaða upplifun það fái, en svo er 

alltaf að þroskast og þróast og koma nýjar hugmyndir um hvernig maður miðlar því 

og hvað... hvaða aðferðir virka og hvaða... jafnvel einhver svona buzz words, einhver 

svona hugtök sem hreyfa við fólki þannig að ég er bara mjög sátt ef að þú veist, bara 

fólk yfirhöfuð sýni einhver viðbrögð (munnleg heimild, 7. nóvember 2019). 

  

5.3.2 Aðrar óbeinar tengingar vörumerkis 

Óbeinar tengingar vörumerkis geta verið tengingar við eiganda, upprunaland, fyrirtæki 

eða annað. Fá fyrirtækjanna nýta sér tengingar við upprunaland, í raun eru það bara tvö 

fyrirtækjanna sem leggja sérstaklega áherslu á að varan sé íslensk. Hjá And Botanicals 

kemur það tvisvar fram á umbúðum vörunnar (áfenginu) „handcrafted in Iceland“. 
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Einnig nýtir fyrirtækið sér á samfélagsmiðlum „myndir af íslensku landslagi og jurtum 

og svoleiðis“ (Arnbjörg, munnleg heimild, 3. nóvember 2019). 

Sömuleiðis segir Vilma hjá VIÐ að: 

Bara eiginlega allt sem við gerum reynum við að útskýra þannig að þegar það er 

íslensk eða það er náttúrulega alltaf íslensk hönnun en ef það er íslenskt hráefni þá 

útskýrum við það sérstaklega (munnleg heimild, 7. nóvember 2019). 

 

Þónokkur hönnunarfyrirtækjanna tengdu sig við norræna hönnunarstefnu en þó ekki 

íslenska hönnun sem slíka. Um samfélagsmiðilinn Instagram segir Salka: „Ég held 

einmitt að ég sé með lýsinguna þar að við séum Nordic design studio“ (munnleg 

heimild, 22. nóvember 2019). Svipað er uppi á teningunum hjá KATRIN, aðspurð segir 

Katrín að henni finnist vörumerkið „Icelandic design“ vera svolítið ónýtt og að henni 

finnist það einfaldlega ekki heillandi mörkun: 

Ég myndi frekar nota Skandinavísk eða Nordic. Ef ég væri eitthvað svona að tala um 

t.d. hashtag þá nota ég það alveg, en ekki, ekki Icelandic design (Katrín, munnleg 

heimild, 21. október 2019). 

 

Þegar það kemur að því að tengja vörumerkið við eiganda mætti segja að það sé 

einungis eitt fyrirtæki, VIÐ, sem stundar það  markvissan máta, þó eitthvað bóli á því 

hjá öðrum fyrirtækjum. Vilma segist nýta sjálfa sig til þess að útskýra úr hvaða jarðvegi 

hugmyndin og vörumerkið hafi sprottið, það séu fáir sem koma úr þeirri átt sem hún 

kemur. Hún sé í raun bara áhugamanneskja um hönnun, ekki hönnuður sjálf og hafi 

ekki unnið með hönnuðum áður en vörumerkið var stofnað, en hins vegar hafi hún 

unnið með sjálfbærni og samfélagsábyrgð í fyrri störfum. 

Þessi sjálfbærni er lykilatriði fyrir fyrirtækið sjálft og í raun forsenda þess að það sé til 

og það má segja að þessi tenging við Vilmu hjálpi neytendum einfaldlega að átta sig á 

og skilja gildi fyrirtækisins. 

Jafnframt segir Vilma að hún hafi gert kannski tvær færslur þar sem hún vekur athygli 

á sjálfri sér á Instagram og að það sé alveg greinilegt að fólk elski að sjá fólk. Hún 

hafi bæði notað sjálfa sig en einnig hönnuðina sem hanna fyrir vörumerkið. Hún segir 

það sérstaklega eiga við um Ísland að fólk tengi mikið við það að sjá hönnuðina en að 

það skipti ekki jafn miklu máli erlendis, því fólk þar „veit alveg að það eru alltaf 

hönnuðir á bakvið allt“ (munnleg heimild, 7. nóvember 2019). 

 



	

	67	

Annað fyrirtæki sem þó tengir vörumerkið við eigendur er Blómabúðin. Aðspurð 

segir Bína þær vilja kannski ekki vera beinlínis andlit vörumerkisins en vilji þó að 

fólk geti tengt við einhvern á bakvið vörumerkið. Með þetta í huga birti þær stundum 

myndir af sér og því sem þær eru að gera til þess að halda þessu persónulega 

sambandi við viðskiptavini sem þær leggja mikið upp úr. 

 

Lára hjá Lakk verslun segist nýta tækifærið þegar það býðst að koma í viðtöl hjá 

fjölmiðlum, Hús og Híbýli hafi komið fyrir stuttu og tekið myndir af eldhúsinu heima 

hjá henni. Þá kom auðvitað fram nafn hennar og að hún væri eigandi Lakk verslunar og 

hún notaði tækifærið og kom fyrir vörum úr versluninni í eldhúsinu. Þannig hafi hún 

fengið fallegar myndir af vörunum sínum og ókeypis auglýsingu í þokkabót. 

 

Katrín fatahönnuður segir þetta hafa gjörbreyst síðan fyrirtækið var stofnað fyrir 5-6 

árum, til að byrja með hafi hún tengt vörumerkið mjög mikið við sjálfa sig en að 

vörumerki hafi ekki notast eins mikið við miðla eins og Instagram og Facebook þá. Hún 

hafi þó farið mikið í viðtöl hjá fjölmiðlum en með aukinni notkun samfélagsmiðla hafi 

henni byrjað að finnast það minna heillandi að troða sjálfri sér í frontinn, sérstaklega 

vegna þess að á tímabilum voru aðrir að starfa með henni: 
En svo eiginlega er ég svolítið að endurskoða þetta núna, ég var kannski uppteknari 

af því þegar ég var að byrja að það liti ekki út fyrir að ég væri bara ein, mig langaði 

til þess að það liti út fyrir að ég væri fleiri, ég væri stærra fyrirtæki en ég var og til 

dæmis notaði ég alltaf „við“ hérna.... við vorum að fá nýja kjóla eða við eitthvað 

svona, og ég geri það alveg svolítið ennþá en ég er miklu minna, ég mikið minna 

viðkvæm fyrir þessu núna (munnleg heimild, 21. október 2019). 

Einnig segir hún: 
Það er áhugavert, fólki finnst áhugavert að vita hver stendur á bakvið svona vinnu og 

það er kannski líka bara eitthvað svona tíðarandi að það er hérna, að, að það er þú 

veist, það er bara smart og töff að vera einyrki og vera þú veist, að vera ein í sínu, 

einhvern veginn, svona individual dæmi og já, ég er einhvernveginn, ég sé fyrir mér 

að hérna að, að breyta þessu (munnleg heimild, 21. október 2019). 

 

Salka hjá Studio Studio er þó óviss hvort þessi tenging henti fyrirtækinu: 

Við byrjuðum svolítið á því sko, og svo var ég bara ekki alveg viss hvort það væri 

málið, af því að náttúrulega allt er breytingum háð og þú veist, hversu mikið á maður 

að festa sjálfan sig við brand sem að þú veist svo gæti það jafnvel breyst (munnleg 

heimild, 22. október 2019). 
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Arnbjörg hjá And Botanicals segist finna fyrir áhuga hjá fólki að tengja vörumerkið við 

þau, eigendur, en að hún einfaldlega hafi ekki áhuga á því og að það fylgi því ákveðið 

álag. 

En þó að tenging vörumerkisins við eigendur virðist ekki vera í forgangi hjá sumum 

viðmælendum eru þeir þó meðvitaðir um hvernig þeir sem eigendur eða stjórnendur 

örfyrirtækja endurspegla að einhverju leyti vörumerkin sín: 

Ég vill ekki vera blindfull einhversstaðar og hitta einhvern sem er í jóga hjá mér eða 

eitthvað þannig, þannig að maður passar sig alveg þú veist (Jóna, munnleg heimild, 21. 

október 2019). 

 

5.3.3 Grunnþættir vörumerkja 

Undir grunnþætti vörumerkja heyra lógó, slagorð eða möntrur, leturgerðir og önnur 

hönnun eða umbúðir sem vörumerki nýta sér.  

Viðmælendur virðast allir meðvitaðir um mikilvægi notkunar grunnþátta vörumerkis. 

Öll vörumerkin eru með lógó og flestir viðmælenda virðast mjög meðvitaðir um 

mikilvægi þess að gæta samræmis í markaðsefni:  

Ef ég er með einhverja svona þú veist svona stórar auglýsingar að bara hafa þær alltaf 

svipaðar skiluru, bara clean og þú veist, vinur minn gerði fyrir mig póster fyrir 

jógakennaranámið, að vera ekki alltaf að koma með nýtt og nýtt og nýtt og nýtt þú veist 

heldur bara að hafa það svolítið svipað (Jóna, munnleg heimild, 21. október 2019). 

 

Þau fyrirtæki sem virðast mest meðvituð um umbúðir og mikilvægi grunnþátta eru And 

Botanicals og VIÐ. Bæði fyrirtækin leggja mikla áherslu á að gæta samræmis í 

framsetningu á markaðsefni og eru jafnframt með tvær mismunandi leturgerðir: 
Eina aðal leturtýpu sem við notum í þú veist auglýsingar og annað og síðan erum við 

með annað svona auka leturtýpu ef að hin leturtýpan er ekki til á tölvunum (Vilma, 

munnleg heimild, 7. nóvember 2019). 

 
Það er ein leturgerð og síðan er leturgerð sem er þú veist auðveldlega aðgengileg 

þannig að þú veist það þarf ekki alltaf að kalla til grafískan hönnuð ef það er bara 

eitthvað smotterí skiluru, þarf að setja á flyer eða setja inn einhvern lítinn texta í blöð, 

blað, blöðung eða slíkt (Arnbjörg, munnleg heimild, 3. nóvember 2019). 
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Fyrirtækin tvö eru jafnframt þau einu sem eru með slagorð. Salka hjá Studio Studio 

segist ekki beinlínis vera með slagorð en að fyrirtækið sé með möntrur sem það vinnur 

út frá: 

„Studio Studio er hönnunarstofa sem vinnur eftir hugmyndafræði um góða hönnun“ og 

hérna....  „við erum hreyfiafl í heiminum fyrir ábyrgum umhverfislausnum“ (Salka, 

munnleg heimild, 22. október 2019). 
 

Einungis tvö fyrirtækjanna eru með vörumerkjahandbók fyrir vörumerkið, en þau eru 

VIÐ og Intimix. Trausti hjá Tehúsinu segist þó hafa notað forrit eða vefsíðu þar sem 

fyrirtæki geta gert einskonar einfaldaða útgáfu af vörumerkjahandbók, sett inn 

leturgerðirnar og litina sem það ætlar sér að styðjast við í framtíða markaðsefni en að 

stundum gleymist þó að styðjast við það. Viðmælandi segir það ekki endilega 

aðkallandi en að þau hjá fyrirtækinu myndu gjarnan vilja hafa smá samfeldni í þessu. 

 

5.3.4 Mælingar á vörumerkjavirði 

Ekkert fyrirtækjanna stundar neinskonar mælingar á vörumerkjavirði, þó sum þeirra 

fylgist með og greini viðbrögð og annað slíkt á samfélagsmiðlum. Bína hjá 

Blómabúðinni nefnir sérstaklega Instagram sem miðil þar sem auðvelt er að fylgjast 

með viðbrögðum neytenda, auðvelt sé t.d. að sjá þegar fólk sendir svokölluð „story“ 

sín á milli og ef einhver setur þeirra „story“ á eigin prófíl. 

 

5.2.5 Markaðsáætlun varðandi framtíða markaðsaðgerðir 

Hluti af því að vera með stefnumótandi ferli vörumerkjastjórnunar er að vera með 

markaðsáætlun varðandi framtíða markaðsaðgerðir sem ætlað er að styðja við 

vörumerkið. Fæstir viðmælanda sögðust hafa slíka en sýndu áhuga fyrir því að hafa 

betri skipulag á markaðsaðgerðum, þó fæstir þeirra virtust hafa skilning á því hvað 

markaðsáætlun væri í fræðilegum skilningi. Bókafélagið til dæmis svaraði 

spurningunni játandi en átti með því við að fyrirtækið væri að huga að því í náinni 

framtíð að setja alltaf staðlaðan kostnað per bók í markaðsmál. 

Þau fyrirtæki sem svöruðu spurningunni játandi og virtust meina með því 

markaðsáætlun í eiginlegum skilningi voru And Botanicals sem sinnir framleiðslu á 

áfengum drykkjum, VIÐ sem sinnir framleiðslu og sölu á íslenskri hönnunarvöru og 

Intimix sem sinnir sölu á undirfatnaði. 
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5.4 Markaðshneigð/vörumerkjahneigð 
Markaðshneigð er ákveðin menning innan fyrirtækja þar sem þarfir viðskiptavina eru 

ávallt hafðar að leiðarljósi í allri starfsemi fyrirtækis. Vörumerkjahneigð hins vegar, er 

fyrirtækjamenning þar sem auk viðskiptavinarins, er vörumerkið sjálft í miðpunkti. 

Viðmælendur voru flestir, þó með einhverjum undantekningum, sammála þeirri 

fullyrðingu að viðskiptavinurinn væri í miðpunkti í því markaðsstarfi sem tengist 

vörunni sjálfri, eins og vöruþróun. Markaðshneigðin endurspeglaði vistvæn gildi Studio 

Studios að því leyti að „það er bara sustainable að viðskiptivinurinn noti vöruna, til þess 

verður hann að fíla hana og hafa not fyrir hana“ (Salka, munnleg heimild, 22. október 

2019).  

Jógamiðstöðin sem selur þjónustu í formi jógatíma og námskeiða leggur mikla áherslu 

á viðskiptavininn og að honum líði sem best, enda er það sá þáttur sem spilar einn hvað 

stærstan þátt í því hvort viðskiptavinirnir haldi áfram viðskiptum við fyrirtækið eða 

ekki: 

Við erum náttúrulega bara þarna fyrir þá sem eru að koma, þannig að það er eiginlega 

bara númer eitt, tvö og þrjú að þeim sem, þeir sem koma, að þeim líði vel. Maður skilar 

þeim ánægðum út (Jóna, munnleg heimild, 21. október 2019). 

 

Bókaútgáfan var eina fyrirtækið sem svaraði báðum spurningum neitandi. Samkvæmt 

viðmælanda þá ræður hugmyndafræðin meiri för en þarfir viðskiptavina sem og að gera 

vörumerkið að stefnumótuðum miðpunkt markaðsstarfs: 

Við höfum í raun ekki valið verk og hugsað sko, þetta er eitthvað sem markaðurinn 

myndi vilja, við erum meira bara að segja bara að okkur finnst þetta flott og vona að 

markaðurinn taki því vel (Benni, munnleg heimild, 25. október 2019). 

Deila má þó um það hvort þessi fyrrnefnda hugmyndafræði sé ekki hluti af ímynd 

vörumerkisins og því hluti af vörumerkinu sjálfu og að með því að leyfa 

hugmyndafræðinni að ráða för þá sé fyrirtækið í raun ómeðvitað vörumerkjahneigt. 

 

5.5 Markaðssamskipti 

Í þessum kafla er farið yfir mismunandi vettvanga þar sem fyrirtækin hafa samskipti 

við viðskiptavini sína, að hvaða leyti þau samþætta skilaboð sín til viðskiptavina og 

hvaða þætti er lagt áherslu á í markaðssamskiptum. Loks er farið í hvern kynningarráð 

fyrir sig. 
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5.5.1 Vettvangur 

Aðspurðir um á hvaða vettvangi markaðssamskipti við viðskiptavini fari fram segja 

flestir ef ekki allir viðmælendur að þau fari fram með stafrænum hætti. Yfirgnæfandi 

meirihluti nefnir samfélagsmiðla en nokkrir segja þó samskipti mikið fara fram í 

gegnum tölvupósta, en þá helst til að svara fyrirspurnum. Einungis Jóna nefnir síma 

sem vettvang, auk þess sem hún er með sitt eigið persónulega símanúmer skráð sem 

símanúmer fyrirtækisins og fær því stundum símtöl með fyrirspurnum frá 

viðskiptavinum á óhefðbundnum tímum: 
Stundum er hringt bara klukkan þú veist 10 á sunnudagsmorgni, þá heldur fólk bara að 

það sé að hringja niðureftir (munnleg heimild, 21. október 2019). 

 

5.5.2 Samþætting markaðsskilaboða og áhersluþátta 

Samþætting markaðsskilaboða snýr meðal annars að því að samþætta skilaboðin til 

viðskiptavinarins svo þau séu eins, sama hver vettvangurinn er. 

Nokkuð var um það að viðmælendur tóku meðvitaða ákvörðun um að nýta t.d. 

Instagram á öðruvísi hátt en Facebook. Instagram var þá  frekar notað í þeim tilgangi 

að byggja upp ímynd vörumerkisins en Facebook frekar í þeim tilgangi að selja eða 

auðvelda sölu á vörunni. Nokkur dæmi voru um að á Instagram væri texti frekar settur 

fram á ensku, en á Facebook væri hann hins vegar líklegri til þess að vera á íslensku. 

En þó að þessir tveir miðlar væru ekki notaðir á sama hátt þá gætti þó samræmis í 

skilaboðunum: 
Skilaboðin eru í raun og veru alveg eins, það er bara kannski út af því kannski eru 

aðeins öðruvísi markhópar og þá kannski talar maður bara svona ómeðvitað aðeins 

öðruvísi (Salka, munnleg heimild, 22. október 2019). 

 

5.5.3 Kynningarráðar 

Í eftirfarandi kafla verður farið í hvern kynningarráð fyrir sig og skoðað hverja af þeim 

viðmælendur notast við og á hvaða hátt. Kynningarráðarnir skiptast í fjölmiðla, beina 

markaðssetningu, persónulega sölu, almannatengsl, söluhvata og loks stafræna 

markaðssetningu. 

 

5.5.3.1 Fjölmiðlar 

Aðspurðir hvort viðmælendur noti hefðbundna fjölmiðla eins og t.d. dagblöð eða 

útvarp svara flestir viðmælendur neitandi. Eina fyrirtækið sem nýtir sér auglýsingar í 

hefðbundnum fjölmiðlum markvisst er Intimix: 
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Ég skipulegg stundum markaði og þá býð ég öðrum umhverfisvænum verslunum að 

taka þátt og þá hef ég keypt samlesnar á Rás 1 og 2 og ég hef keypt í sérblöðum, á 

prenti, Morgunblaðið og, og einhverju svona, já einhverjum svona sérblöðum, man 

ekki alveg.... ég hef keypt í Húsfreyjunni, þá er ég svona að reyna að ná til eldri 

kvenna (Ingunn, munnleg heimild, 8. nóvember 2019). 

 

Jóna segist hafa auglýst í dagblöðum áður fyrr og sérstaklega til að auglýsa þann hluta 

atvinnustarfseminnar sem skilar henni mestum tekjum, jógakennaranámið, en hafa svo 

alveg hætt því vegna þess að henni fannst það einfaldlega ekki skila neinu: 
Það eru bara miklu fleiri á Facebook heldur en sem opna Morgunblaðið eða þú veist, 

Fréttablaðið (munnleg heimild, 21. október 2019). 

 

Katrín nefnir sömuleiðis að hún haldi ekki að fólk fletti mikið blöðum nú til dags og að 

henni finnist dýrt að auglýsa í fjölmiðlum, en kostnaður virðist spila stórt hlutverk hjá 

fleiri viðmælendum í hvers vegna þeir auglýsi ekki í hefðbundnum fjölmiðlum: 
Það kostar svolítið mikið. Mér finnst bara, ég hef notað mér, nýtt mér bara netmiðla... 

því að mér finnst það virka mjög vel og það kostar miklu minna. Þú getur einhvern 

veginn valið það yfir lengri tíma, í staðinn fyrir í dagblaði þá er það bara í eitt skipti og 

búið, einhvern veginn (Lára, munnleg heimild, 16. október 2019). 

Vilma nefnir einnig peningaskort sem ástæðu, að VIÐ sé „low budget“ fyrirtæki og 

ekki með neina fjárfesta á bakvið sig, en segist þó vera búin að panta fyrstu auglýsingu 

vörumerkisins í dagblaði sem kemur út fyrir jólin. 

 

5.5.3.2 Bein markaðssetning 

Undir beina markaðssetningu heyrir t.d. símasala, pöntunarlistar og markpóstur. Aðeins 

eitt fyrirtæki, Intimix, nýtir sér beina markaðssetningu í formi vörubæklings sem er í 

dreifingu á spítalanum, bæði á göngudeild þvagfæra og kvennadeildinni og til stendur 

að koma honum inn á elliheimilin líka. 

Fyrir utan Intimix segist enginn annar viðmælandi notast við beina markaðssetningu 

nema markpóst á rafrænu formi sem í raun og veru flokkast undir stafræna 

markaðssetningu sem fjallað verður um aðeins neðar í kaflanum. Trausti segir að þó 

Tehúsið hafi ekki ennþá nýtt sér það felist gríðarlegur styrkur í því að nýta símann sem 

samskiptatól. Hann segir tækifæri felast í því að nýta símann til þess að hafa samband 

við fólk sem hafi líkað við síðuna á samfélagsmiðlum, sem og að heyra í fyrrverandi 
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áskrifendum og athuga hvort þeir vilji koma aftur í áskrift. Hann segir það vera búið að 

fjárfesta mikið í því að fá fólk inn og að það væri tækifæri í að hlúa að því sambandi. 

 

5.5.3.3 Persónuleg sala 

Persónuleg sala virðist enn spila mjög stórt hlutverk í að ganga frá kaupum, meiri að 

segja hjá Lakk, sem er netverslun, sérstaklega ef varan er dýr: 
Mér finnst oft ef hlutir kosta aðeins meira þá vill fólk ekki endilega kaupa það á netinu 

(Lára, munnleg heimild, 16. október 2019). 

Þá nýtir viðmælandi sér viðburði eins og pop-up viðburði eða markaði til að geta hitt 

viðskiptavini í persónu og selt þeim vöruna þannig.  

Þau fyrirtækjanna sem starfa helst á fyrirtækjamarkaði leggja mesta áhersluna á 

persónulega sölu og bæði Tehúsið og And Botanicals tala sérstaklega um að nota 

persónulega sölu mjög mikið. Arnbjörg segir hana skipta gríðarlegu máli. 

Það fyrirtæki sem nýtir sér einhvers konar persónulega sölu á sem markvissastan hátt 

er þó Intimix sem starfar einungis á neytendamarkaði. Ingunn segist bæði bjóða upp á 

fyrirlestra í skólum sem er í raun ekki ætlað að selja vöruna sem slíka en þó kveikja á 

hugmyndinni hjá fólki að það sé hægt að velja sér umhverfisvænar blæðingarvörur. 

Hún segir það þó vandasamt því að hún geti ekki beinlínis auglýst beint fyrirtækið sitt 

á svona fyrirlestrum og sérstaklega ekki í skólum. Stundum komi hún þó inn í 

fyrirtæki og haldi kynningu fyrir starfsfólkið og þar sé hún frjáls til að auglýsa sig 

með beinum hætti. 

 

5.5.3.4 Söluhvatar 

Söluhvatar virðast vera algengir í starfi örfyrirtækjanna sem við var rætt. Söluhvatar 

geta verið t.d. tilboð, afslættir eða leikir. Leikir á samfélagsmiðlum voru mjög algengir 

sem og afsláttur og tilboð. Lára nefnir að afslættir sem giltu aðeins í ákveðinn tíma 

hefðu reynst hennar fyrirtæki best: 
Ef það er mjög tímabundinn afsláttur þá finnst mér fólk nýta sér það frekar, ef það er 

bara 24 tímar, 20% afsláttur eða eitthvað... frekar en bara x mikill afsláttur í heila viku, 

þá er fólk svona eitthvað svona „jájá ég geri þetta“ og svo gleymir það því bara (Lára, 

munnleg heimild, 16. október 2019). 

 

And Botanicals, sem starfar helst á fyrirtækjamarkaði, er gjarnan sérstaklega með tilboð 

í upphafi viðskiptasambandsins, þ.e.a.s. að viðskiptavinir fái mjög góðan afslátt við 
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fyrstu pöntun. Einnig nefnir Arnbjörg vildarvini fyrirtækisins, sem fá þá magnafslátt 

við innkaup. 

Þegar virðisaukaskattur á vörum tengdum blæðingum kvenna lækkaði þá lækkaði 

Intimix verð varanna sinna sem nam þeim mismuni og aðeins í viðbót. Þetta hefur þó 

haft í för með sér að það sé afar lítið svigrúm til að gefa afslátt og Ingunn segist sjá það 

núna að það hafi verið röng taktík, verðið þurfi að vera hærri og frekar þurfi oftar að 

bjóða afslátt af vörunni. Þó hún hafi talað mikið við neytendur um lækkunina á sínum 

tíma, að nú væri fyrirtækið að lækka verðið meira heldur en nam 

virðisaukaskattslækkuninni, virðist það ekki hafa skilað sér. 

 

Nokkur fyrirtækjanna nefna þó að þeim finnist notkun söluhvata ekki passa við 

vörumerkið sitt. Bæði nefnir Bína að henni finnist það ekki endilega henta vörumerki 

Blómabúðarinnar og jafnframt segir Katrín málið líka snúið: 
Ef að útsalan gengur ekki eins vel og og vonast var til þá, þá upplifi ég, þú veist það 

er ekkert endilega þannig, en þá finnst mér bara ég sitja uppi með einhvern dead stock 

þú veist, af einhverju sem er búið að fara á útsölu og hvað á síðan að gera þú veist, ef 

ég á samt ennþá lager af því? (munnleg heimild, 21. október 2019). 

 

Hún segir það vandasamt því fatnaður hafi almennt stuttan líftíma í því samhengi að 

flík er oftast aðeins til sölu í nokkra mánuði áður en hún fer á útsölu og hverfur svo 

loks af sjónarsviðinu. Hún finnur það þó á sínum viðskiptavinum að þeir séu ekki 

endilega að velta því fyrir sér, hún lendir oft í því að fólk sé að spyrjast fyrir um flíkur 

fjórum eða fimm árum eftir að hún hafi hætt að selja þær. Út frá þessu veltir hún því 

fyrir sér hvort það sé í raun ekki bara árangursríkast að vera sjálfsöruggur og standa 

með vörunum og í raun þá sleppa því að styðjast við söluhvata þegar varan er ekki 

lengur ný. 

Vilma hjá VIÐ segist jafnframt einstaka sinnum vera með tilboð en að það skipti 

miklu máli í tenglsum við hvað þau séu, hún segist alls ekki taka þátt á dögum eins og 

Svörtum Föstudegi (e. Black Friday) en taki þó þátt ef það tengist viðburðum eins og 

Hönnunarmars: 

Við reynum að bara, við erum aðeins að stilla vöruverði í hóf og hérna, þannig að, en 

jú við gerum afslætti þegar að hérna, svona tengt við eitthvað svona málefni sem að 

passar fyrir okkar vörumerki (Vilma, munnleg heimild, 7. nóvember 2019). 
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Þegar það kemur að leikjum segjast þó nokkrir viðmælenda hafa prófað að nota leiki á 

samfélagsmiðlum en þó ekki með markvissu móti. Margir viðmælendanna hafa 

einungis verið með leik einu sinni en nefna að þeir fari að gera það aftur fljótlega. 

Benni er þó hikandi hvort það sé rétt leið fyrir Bókafélagið:  
Við höfum einu sinni prófað leik... en það gekk vel en við svona... viljum eiginlega 

ekki tengja okkar vörumerki við það (munnleg heimild, 25. október 2019). 

 

5.5.3.5 Almannatengsl 

Almannatengsl geta falið í sér t.d. að senda út fréttatilkynningar og efla til samstarfs 

við fjölmiðla, en munurinn á almannatengslum og hefðbundnum auglýsingum er þó að 

almamnatengsl eru oftast ekki kostuð, sem felur einnig í sér að neytendur eru líklegri 

til þess að treysta skilaboðunum vegna þess að þeir líta svo á að þau komi frá óháðum 

aðila. Almannatengsl virðist þó að miklu leyti ansi vannýttur kynningarráður hjá 

flestum örfyrirtækjunum sem við var rætt. Mörg fyrirtækjanna segjast ekki senda út 

fréttatilkynningar til fjölmiðla nema einstaka sinnum ef um sérstaka viðburði er að 

ræða, en hins vegar fari forsvarsmenn stöku sinnum í viðtöl en það sé þá ekki eitthvað 

sem þeir hafa sótt í sjálfir heldur blaðamenn sem hafi haft samband við þá. 

Lára nefnir að þegar hún hafi stofnað verslunina hafi hún þó sent fréttatilkynningu á 

Fréttablaðið, og það hafi skilað ágætis árangri: 

Ég fékk alveg einhverjar tvær umfjallanir eða eitthvað, og bara til þess að setja mann á 

kortið, það er alveg sniðugt (munnleg heimild, 16. október 2019). 

Einnig nefnir hún að hún nýti sér persónuleg tengsl við blaðamenn hjá blaði sem hún 

hefur sjálf starfað hjá til þess að fá umfjallanir, því hún veit að stundum vantar 

blaðamönnum efni til uppfyllingar. 

 

Bókafélagið nýtir sér viðburði mjög markvisst til að koma bókunum sem það gefur út 

á framfæri, í hvert sinn sem ný bók er gefin út hjá fyrirtækinu þá efnir það til hátíðar í 

sambandi við bókina: 
Útgefendur halda oft útgáfuhóf... við gerum svona aðeins meira en það, t.d. þegar við 

gáfum út endurútgáfu af ljóðabók sem var eina ljóðabók skáldkonu sem svo 

gleymdist, en er svona mjög merkileg bók, hún var eina Atómskáldið sem var kona, 

þá héldum við svona stórt kvöld í Mengi þar sem við fengum helstu ljóðskáld, 

starfandi ljóðskáld bara.... á Íslandi, kvenkyns ljóðskáld þ.e.a.s. til þess að lesa úr 

verkum hennar til að ræða hana, til þess að lesa sín verk og þú veist við tókum þetta 

upp og við sendum í útvarp og hérna.... og við borguðum skáldunum sem komu svo 
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við vorum að eyða peningi í rauninni í þetta og þetta dreifðist mjög víða, svo kemur 

náttúrulega fólk á staðinn líka svo er þetta spilað í útvarpi, svo þetta var ekki 

hefðbundin auglýsingaherferð en þetta var samt auglýsing fyrir þessa bók (Benni, 

munnleg heimild, 25. október 2019). 

 

Það má því segja að þetta sé ákveðið samstarf við fjölmiðla að því leyti að þeir birta 

fréttir og efni um viðburðina þó þeir fái ekki greitt fyrir. Viðburðirnir geta líka vakið 

athygli á öðrum skáldum útgáfunnar en einungis því skáldi sem er verið að gefa út 

hverju sinni: 
Fólk sem kannski þekkir til Gerðar Kristnýjar, finnst hún vera flott skáld, koma til að 

heyra hana en um leið eru þeir að læra um Arnfríði, skiluru. Svo við erum að nota þú 

veist, þannig leiðir, svolítið (Benni, munnleg heimild, 25. október 2019). 

 

5.5.3.6 Stafræn markaðssetning 

Stafræn markaðssetning virðist vera sá kynningarráður sem er hvað algengastur, en allir 

viðmælendur sögðust nota hann að einhverju leyti. Undir stafræna markaðssetningu 

heyra t.d. netauglýsingar, aðferðir til leitarvélabestunar, 

samfélagsmiðlamarkaðssetning, snjallsímamarkaðssetning og markaðssetning í 

gegnum tölvupóst. 

Enginn viðmælandi segist nýta sér netauglýsingar eins og vefborða, display auglýsingar 

og pop-up auglýsingar. Þó segist Ingunn hjá Intimix auglýsa t.d. á Youtube og því 

líklegt að það sé þá í gegnum Google Ads og flokkist því sem netauglýsing.  

 

Þó fáir viðmælendur segjast nýta sér aðferðir til leitarvélabestunar segir Trausti Tehúsið 

þó gera það með því að greiða fyrir ákveðin leitarorð eins og „te“, „gjafir“ og í kringum 

nóvember og desember „jólagjöf“ til að reyna að ná til þeirra sem eru að leita að 

jólagjöfum. Þetta hefur þá í för með sér að vefsíða fyrirtækisins birtist annað hvort efst 

uppi eða neðst niðri á leitarvél Google. Enginn viðmælendanna nema Ingunn segist þó 

nýta sér leitarvélabestun (e. SEO) til að vera ofarlega í hefðbundinni leit (e. organic 

search) í leitarvélum.  

 

Allir viðmælendur segjast nota samfélagsmiðlamarkaðssetningu mjög mikið. Trausti 

segir að í kringum hver mánaðarmót, áður en þau senda út te mánaðarins í verslanir, þá 

fjárfesti fyrirtækið í auglýsingum á Facebook fyrir 200-300 dollara sem þau miða á 

ákveðna hópa til að bjóða fólki að skrá sig í áskrift.  
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Salka sagði samfélagsmiðlamarkaðssetningu hafa mest áhrif á vörumerkið og 

viðskiptin, bæði Facebook og Instagram og að hún sé markvisst að reyna að ná í fleiri 

fylgjendur á Instagram með því að fylgja öðrum notendum, líka við færslur hjá þeim 

og skrifa athugasemdir. 

Um helmingur viðmælenda sögðust eiginlega eingöngu nýta sér 

samfélagsmiðlamarkaðssetningu með því að greiða fyrir birtingar á samfélagsmiðlum: 
Ég hef aðallega bara verið að nýta mér promotions á Instagram og Facebook, bara til 

að kynna facebook síðuna þá linkaru inn á heimasíðuna. Svo kemur pop-up í stories 

hjá fólki og þannig sko (Lára, munnleg heimild, 16. október 2019). 

 

Skiptar skoðanir virðast vera á hvaða samfélagsmiðill sé hentugastur fyrir 

vörumerkjauppbyggingu, t.d. segjast bæði Ingunn og Katrín, sem hafa það líka 

sameiginlegt að vera báðar með BA gráðu í fatahönnun, kjósa Facebook fram yfir 

Instagram. Hins vegar kjósa Lára og Bína Instagram framyfir Facebook, en Lára segist 

tengja miðlana alltaf saman. Það hefur í för með sér að ef hún birtir eitthvað á Instagram 

þá birtist það líka á Facebook og þar bæti hún vefslóð á heimasíðuna við færsluna. 

Vandamál sé þó að á Instagram sé ekki hægt að setja inn vefslóðir, nema viðkomandi 

sé með 10 þúsund fylgjendur, sem Lakk verslun er ekki með. 

 

Fáir viðmælenda segjast vera með póstlista þar sem þeir senda viðskiptavinum beinan 

tölvupóst en margir þeirra nefna að það standi til bóta: 

Ég er komið með svona annað kerfi þannig að fólk fer sjálfkrafa inn í, fer í gegnum 

netið og skráir sig og skilur eftir netfang (Jóna, munnleg heimild, 21. október 2019). 

 

Þetta kerfi gerir Jónu kleift að stjórna skilaboðunum eða hvað hún sendi á hvern, sumt 

yrði bara sent á þátttakendur á ákveðnu námskeiði en annað á alla á póstlistanum. 

Jóna er sú eina af viðmælendum sem leggur eitthvað upp úr því að geta stjórnað því 

hvaða skilaboð fara á hvern, en hinir sem nýta sér póstlista nefna allir að þeir myndu 

senda sömu skilaboðin á alla og að ekki væri safnað neinum sérstökum upplýsingum 

um viðskiptavinina til að geta sérsniðið skilaboðin að hverjum og einum. 

 

5.6 Áskoranir og tækifæri örfyrirtækja 
Í þessum kafla er farið í þá þætti sem einkenna rekstur örfyrirtækja. Skoðaðir eru þeir 

þættir sem gætu helst haft áhrif á hvernig viðmælendur geta sinnt vörumerkjum sínum 

og mögulega kosti þess að reka lítið fyrirtæki. 
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5.6.1 Áskoranir 

Áskoranir þess að vera lítið fyrirtæki birtist sem rauður þráður í viðtölunum öllum.  

Tímaskortur er sá þáttur sem er hvað oftast nefndur þegar viðmælendur eru spurðir um 

hvort það séu einhverjir þættir sem koma í veg fyrir að þeir geti sinnt vörumerkinu á 

þann hátt sem þeir myndu vilja.  

„Maður er einhvern veginn alltaf bara hálfur í öllu en samt að reyna að sinna öllu vel“ 

segir Jóna og nær þannig að ramma vel inn það sem flestir segjast há sig í rekstrinum. 

Bína virðist vera sammála þessu: 
Tímaleysi og reyna að svona, reyna að forgangsraða, við höfum bara rétt tíma til að 

sinna pöntunum eða sem steyma inn eða viðskiptavinum og einhvern veginn bara já, 

verður þetta stundum svolítið yfirþyrmandi (munnleg heimild, 28. nóvember 2019). 

 

Mjög margir viðmælenda eru í öðrum störfum meðfram rekstrinum og Lára segir það 

skipta sköpum fyrir skipulag, þetta snúist í raun og veru um hversu mikinn tíma hún 

hafi aflögu. Einnig nefnir hún að sú staðreynd að hún sé ein starfandi hjá fyrirtækinu 

skipti máli: 
Oft eru netverslanir með fleiri en eina manneskju á bakvið sig og ég held að það sé 

annarra styrkleiki sem mér finnst svolítið vanta hjá mér. Ég er bara ein. Þannig að það 

er náttúrulega styrkur í fjölda, þannig að þær hafa kannski vaxið hraðar en ég (munnleg 

heimild, 16. október 2019). 

 

Aðspurður nefnir Trausti líka tíma sem stærsta þáttinn: 
Tími, ég held, það er bara eins og með önnur lítil fyrirtæki að þar er, þú veist við erum 

öll í annarri vinnu (munnleg heimild, 4. nóvember 2019).  

 

Á eftir tímaskorti fylgir skortur á fjármagni þétt á eftir, sem síðan má tengja við skort á 

sérfræðiþekkingu. Salka segir t.d. að vegna þess að fyrirtækið eigi ekki mikið fjármagn 

til þess að setja í reksturinn þá endi hún sjálf á að sinna þáttum eins og markaðsmálum 

þó að hún hafi enga sérfræðiþekkingu til þess að sinna því með góðu móti. Lára kemur 

líka aðeins inn á þennan skort á sérfræðiþekkingu á viðskiptatengdum atriðum: 

Ég hef náttúrulega ekkert lært svoleiðis í skóla sem mér finnst alveg að ætti að kenna í 

Listaháskólanum, sem bara vantar sko. En ég væri alveg til í að bæta einhverju svoleiðis 

við mig því það er margt sem ég kann ekki (Lára, munnleg heimild, 16. október 2019). 

 

Aðspurð segir Bína skort á sérfræðiþekkingu í markaðsmálum hafa áhrif: 
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Núna náttúrulega hefur maður ekki bakgrunn í því en og maður reynir að sinna 

allskonar, mörgum hlutum í einu sem að maður kann ekki nógu vel (munnleg 

heimild, 28. nóvember 2019). 

 

Hún nefnir einnig að peningaskortur sé algjörlega þáttur sem hafi áhrif því eins og 

staðan sé í dag hafa þær ekki efni á að borga sér laun. Ef það væri hægt þyrftu þær 

jafnvel ekki að vera í öðrum störfum meðfram rekstrinum og hefðu meiri tíma til þess 

að sinna honum.  

 

Benni segir skort á fjármagni einnig hafa áhrif á hvaða rithöfundar velja að gefa út 

bækur sínar hjá þeim: 
Við erum ekki með fjármagn til þessa að fjárfesta í auglýsingar og það er, það er þú 

veist það er auðvitað ástæðan að þetta sé örfyrirtæki, að þú veist, stórir höfundar vilja 

auglýsingar í sjónvarp, þeir vilja jafnvel heilsíður í fréttablaðið, þeir vita að þetta er 

eitthvað sem við getum ekki boðið þeim (munnleg heimild, 25. október 2019). 

 

Arnbjörg hjá And Botanicals nefnir lagalega rammann sem snýr að auglýsingum 

áfengra drykkja og segir hann spila stærstan þátt í því að ekki sé hægt að sinna 

vörumerkinu eins og best væri á kosið. Stundum byrji hún á að gera eitthvað en átti sig 

á því að lagalegt umhverfi banni henni að gera það. En auk þess spili tímaskortur 

auðvitað stóran þátt sem og peningaskortur, sem felur í sér að það þurfi alltaf að safna 

fyrir næsta stigi í rekstrinum. Hún segir oft fylgja því vaxtarverkir að geta ekki gert 

hlutina strax og að geta jafnvel bara gert einn hlut í einu. 

 

5.6.2 Tækifæri 

Allir viðmælendur eru þó sammála því að það fylgja því ákveðnir kostir og tækifæri að 

vera örfyrirtæki. Arnbjörg nefnir stóran kost vera hraðinn á ákvörðunartökum, 

ákvörðunarferlið sé miklu styttra hjá þeim vegna þess að fyrirtækið sé smátt og að það 

sé nánast hægt að taka u-beygju strax. Trausti nefnir líka hraða sem kost: 
Við getum leyft okkur meira, við getum leyft okkur þú veist að gera tilraunir og við 

getum farið fljótt inn á nýja markaði og brugðist hratt við svona þörfum og óskum 

viðskiptavina okkar, þannig að ég held að þú veist við séum miklu svona.... kvikari 

fyrir vikið, getum hreyft okkur hratt (munnleg heimild, 4. nóvember 2019). 
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Benni kemur líka inn á möguleikann að gera tilraunir og segir fyrirtækið geta tekið 

meiri sénsa og sinnt ungum höfundum sem jafnvel eru að gefa út sína fyrstu bók á 

persónulegri máta en ella. Hann segir fyrirtækið geta sinnt þeim af alúð og staðið á 

bakvið þá á hátt sem stórt forlag myndi ekki gera því „þeir eru bara að einblína á að 

reyna að selja Andra Snæ“ (munnleg heimild, 25. október 2019). Hann segir 

Bókafélagið einnig dreifa sínum höfundum víðar vegna þess að þeir eru í forgangi hjá 

fyrirtækinu og ekki aðrir stærri höfundar eins og raunin væri hjá stórum forlögum. 

Salka nefnir einnig persónulegri samskipti sem mikinn kost verandi lítið fyrirtæki, þau 

eigi auðveldara með að ná til viðskiptavina sinna og það verði meiri nánd og traust á 

milli þeirra. Sama gildir með Bínu, en hún nefnir persónulegri nálgun við 

viðskiptavininn og það vera auðveldara að eiga bein samskipti við þá. Hún segir einnig:  

Ég ímynda mér að fólk, margir vilji versla við svona minni aðila og halda þú veist, sjá 

kannski, finnst þeim vera að græða minna á sér heldur en stærri fyrirtæki (munnleg 

heimild, 28. nóvember 2019). 

  

Lára tekur undir persónulegri samskipti en nefnir líka sérstöðu vegna lítils upplags: 
Getur keypt vöru sem er ekki inni á hverju einasta heimili, það er minna upplag og þar 

af leiðandi er varan kannski sérstakari. Já, útaf því að hún er kannski pínu erfiðari að 

nálgast (munnleg heimild, 16. október 2019). 

 
 
5.7 Samantekt viðtalsrannsóknar og svör við rannsóknarspurningu 

Í eftirfarandi kafla er stutt samantekt á því helsta sem kom fram í viðtalsrannsókninni. 

Einnig verður rannsóknarspurningunni svarað á sem hnitmiðaðastan hátt. 

Niðurstöðurnar verða svo ræddar ítarlegar og vangaveltum varpað fram í kafla 6, 

Umræður og hagnýtar tillögur.  

 

5.7.1 Svör við rannsóknarmarkmiðum 

Lagt var af stað með rannsóknarspurningu og ákveðin rannsóknarmarkmið. Í þessum 

kafla verður rannsóknarmarkmiðunum gert skil og þau svör sem fengust dregin saman 

stuttlega. Rannsóknarmarkmiðin voru eftirfarandi: 

 

1. Rannsaka skal með viðtalsrannsókn þekkingu á vörumerkjastjórnun og 

þáttum tengdum henni hjá stjórnendum íslenskra örfyrirtækja. 
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Þekking stjórnenda á vörumerkjastjórnunarferlinu virðist vera mjög takmörkuð í 

flestum tilvikum. Skilningur á hugtökum eins og vörumerki, samþætting samskipta og 

markaðsáætlun er lítill. Lítil áhersla virðist lögð á vörumerkið og þess í stað er 

megináherslan lögð á vöruna. Þó þeir séu flestir meðvitaðir um hluti eins og aðgreinandi 

þætti virðast margir stjórnenur ekki vita hvernig þeir eigi að miðla þeim til neytenda. 

Markhópagreining í fræðilegum skilningi er í flestum tilfellum ekki til staðar heldur 

styðjast stjórnendur helst við reynslu og innsæi þegar það kemur að val á markhópi.  

 

2. Rannsaka skal á hvaða vettvangi markaðsaðgerðum er helst beitt. 

 

Markaðssamskipti virðast helst fara fram á samfélagsmiðlum og um helmingur 

viðmælenda segjast eiginlega eingöngu nýta sér samfélagsmiðlamarkaðssetningu með 

því að greiða fyrir birtingar á samfélagsmiðlum. 

 

3. Greina skal hvaða þættir, ef einhverjir, koma í veg fyrir árangursríka 

vörumerkjastjórnun. 

 

Þeir þættir sem eru helst nefndir sem þeir sem koma í veg fyrir að viðmælendur geti 

sinnt vörumerkjunum sínum sem skyldi eru tímaleysi, skortur á fjármagni og skortur á 

sérfræðiþekkingu. Þetta er í samræmi við það sem kemur fram í fræðunum en þar er 

skortur á auðlindum nefndur sem helsti þáttur. 

 

4. Greina skal út frá niðurstöðum viðtalsrannsókarinnar hverju sé ábótavant 

í vörumerkjastjórnun íslenskra örfyrirtækja og hvað mætti betur fara. 

 

Margir viðmælenda segjast ekki hafa skýra hugmynd um hvað vörumerkið á að standa 

fyrir og hvernig skal staðfæra það gagnvart samkeppninni. Helst virðist vanta upp á 

stefnumótun, skipulag og framtíðarsýn hvað varðar markaðsaðgerðir sem ætlað er að 

styðja við vörumerkið. 

 

5. Setja skal saman drög að leiðarvísi fyrir stjórnendur íslenskra örfyrirtækja 

til að styðjast við í vörumerkjastjórnun. 

 

Leiðarvísirinn kemur fram í kafla 6.2. 
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5.7.2 Samantekt 

Öll fyrirtækin starfa að mestu leyti eða einungis á íslenskum markaði og við val á 

markhóp virðist reynsla og innsæi stjórnenda helst skipta máli, afar lítið er um 

greiningu á markhópnum eða rannsóknum tengdum þeim. 

Margir viðmælenda segjast ekki hafa skýra hugmynd um hvað vörumerkið á að 

standa fyrir og hvernig skal staðfæra það gagnvart samkeppninni en fjögur 

fyrirtækjanna sögðust þó hafa það. 

Allir viðmælendur virðast meðvitaðir um mikilvægi þess að gæta samræmis í 

markaðsefni og öll fyrirtækin eru með lógó. Einungis tvö fyrirtækjanna eru með 

slagorð og eitt er með möntru. Fæstir viðmælenda eru með markaðsáætlun varðandi 

framtíða markaðsaðgerðir sem ætlað er að styðja við vörumerkið en sýndu því áhuga 

að vera með betri skipulag á markaðsmálum. 

Markaðssamskipti virðast helst fara fram á samfélagsmiðlum og um helmingur 

viðmælenda segjast eiginlega eingöngu nýta sér samfélagsmiðlamarkaðssetningu með 

því að greiða fyrir birtingar á samfélagsmiðlum. 

Þeir þættir sem eru helst nefndir sem þeir sem koma í veg fyrir að viðmælendur geti 

sinnt vörumerkjunum sínum sem skyldi eru tímaleysi, skortur á fjármagni og skortur á 

sérfræðiþekkingu. 

 

5.7.3 Svör við rannsóknarspurningu 

Rannsóknarspurningin sem sett er fram er eftirfarandi: 

Hvernig er vörumerkjastjórnun íslenskra örfyrirtækja háttað? 

Eru þær markaðsaðgerðir sem stuðst er við í samræmi við kenningar í 

vörumerkjastjórnun og helstu skref sem koma fram í fræðunum? 

 

Vörumerkjastjórnun íslenskra örfyrirtækja virðist vera mjög ómarkviss og óvíst ef 

einu sinni megi kalla hana vörumerkjastjórnun í fræðilegum skilningi. Mjög lítil 

áhersla virðist vera á vörumerkjum fyrirtækjanna og áherslan virðist að mestu leyti 

vera á vörunum sjálfum. Þetta er í samræmi við það sem kemur fram í fræðigreinum 

um frumkvöðlamarkaðssetningu. Þar kemur fram að vörumerkjastjórnun hafi til þessa 

ekki verið forgangsatriði hjá litlum fyrirtækjum og mörg þeirra virðist ekki átta sig á 

því að þau búi yfir vörumerkjum. Ef þau átta sig á því er ólíklegt að þau hafi þekkingu 

og auðlindir til þess að sinna vörumerkinu á stefnumótaðan máta (Inskip, 2004; 

Merrilees, 2007; Spence & Essoussi, 2010). 
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Í rannsókninni virtust flestir stjórnendur hafa lítinn fræðilegan skilning á 

vörumerkjastjórnunarferlinu og þáttum tengdum þeim, enda eru þeir fæstir með 

markaðs- eða viðskiptatengda menntun. 

 

Þær markaðsaðgerðir sem helst er stuðst við er notkun á samfélagsmiðlum en þar fara 

yfirgnæfandi meirihluti markaðssamskiptanna fram. Þvert á fræðin sem mæla með 

samþættum markaðssamskiptum var nokkuð um að viðmælendur tóku meðvitaða 

ákvörðun um að nýta t.d. Instagram á öðruvísi hátt en Facebook og tala viðmælendur 

jafnvel um að þeir séu í raun að tala við mismunandi markhópa á mismunandi 

miðlum. Þetta gæti þó heyrt undir frumkvöðlamarkaðssetningu, en hún er ólík 

hefðbundinni markaðssetningu að því leyti að hún er sveigjanlegri, hagnýtari og 

treystir frekar á innsæi frumkvöðlanna en sú hefðbundna. Viðmælendur segjast allir 

hafa valið markhóp út frá einmitt innsæi eða reynslu. 
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6. Umræður og hagnýtar tillögur 
Í þessum kafla eru niðustöður viðtalsrannsóknarinnar ræddar og vangaveltur tengar 

þeim varpað fram. Hagnýtar tillögur fyrir stjórnendur eru settar fram í formi leiðarvísis 

fyrir stjórnendur íslenskra örfyrirtækja til að styðjast við í vörumerkjastjórnun. 

Leiðarvísirinn inniheldur hagnýt ráð og vekur athygli á þeim þáttum sem ber að varast. 

Einnig er fjallað um tillögur að frekari rannsóknum sem varða rannsóknarefnið og 

niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar eru settar í samhengi við Brand Report Card 

kenningu Kellers. Í lok kaflans er sett fram víddarlíkan sem einföld tillaga að leið til 

árangursríkrar vörumerkjastjórnunar örfyrirtækja. 

 

6.1 Umræður 

Það sem helst skín í gegn við lestur viðtalanna er vöntun á stefnumótun og skipulagi. 

Sex af tíu viðmælenda segjast ekki hafa skýra hugmynd um hvað vörumerkið á að 

standa fyrir og hvernig skal staðfæra það gagnvart samkeppninni. Þegar viðmælendur 

voru beðnir um að lýsa vörumerkjum sínum var mikið um hik og virtust flestir ekki 

hafa leitt hugann mikið að því. 

Stjórnendur virðast þó meðvitaðir um að það séu margir þættir sem snúa að 

vörumerkjastjórnunarferlinu sem og markaðssetningu almennt sem þeir þyrftu að 

sinna en gera þó ekki. Ástæðan virðist vera áskoranir þess að reka lítið fyrirtæki en 

sá þáttur sem var helst nefndur sem ráðandi þáttur í því hvernig viðmælendur gætu 

sinnt vörumerkjum sínum var tímaleysi. Flestir viðmælenda voru í öðrum vinnum 

samhliða rekstri örfyrirtækjanna.  

Skortur á sérfræðiþekkingu er einnig nefndur sem ástæða, viðmælendur eru flestir 

ekki með menntun sem var markaðs- eða viðskiptalegs eðlis og treysta sér illa til þess 

að sinna t.d. markaðsmálum. Viðmælendur gefa margir í skyn eða hafa orð á því að 

þeim finnist yfirþyrmandi að reka örfyrirtæki og að þeir hafi fullt í fangi með að sinna 

þeim atriðum sem snúa að daglegum rekstri fyrirtækjanna. 

Það mætti þó segja að þessir þrír þættir, tímaleysi, skortur á fjármagni og skortur á 

sérfræðiþekkingu tengist allir innbyrðis og gætu sameinast undir einum hatti, skort á 

fjármagni. Ástæða þess að viðmælendur er í öðrum störfum samhliða rekstri 

örfyrirtækjanna er vegna þess að ekki er til nægt fjármagn í fyrirtækinu til þess að borga 

viðkomandi laun. Það segir sig sjálft að ef meira fjármagn væri til staðar væri hægt að 

borga stjórnendunum laun og þannig þyrfti þeir ekki að vinna önnur störf samhliða. 

Einnig væri hægt ráða fleiri einstaklinga til þess að aðstoða við þau verkefni sem þarf 
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að sinna, jafnvel einhvern með sérfræðiþekkingu til þess að sinna markaðsstörfum og 

öðrum viðskiptatengdum þáttum sem reynast mörgum viðmælendum svo erfiðir. 

 

Engin markhópagreining virðist hafa átt sér stað hjá flestum örfyrirtækjunum né 

meðvituð ákvörðun tekin um hvaða markhóp skuli þjóna, heldur er algengast að 

markhópurinn hafi komið í ljós eftir að varan sé komin á markað. Þegar viðmælendur 

eru beðnir um að lýsa markhópnum er þeim helst lýst með lýðfræðilegum breytum 

eins og kyni og aldri. Fáir viðmælendanna nefna tekjur markhópsins og þeir virðast 

fæstir hafa leitt hugann að því. 

 

Allir viðmælendur virðast meðvitaðir um mikilvægi þess að gæta samræmis í útliti 

markaðsefnis og öll fyrirtækin eru með lógó. Slagorð virðast þó ekki vera eins algeng 

en einungis tvö fyrirtækjanna eru með slagorð sem þau nota opinberlega og eitt er 

með möntrur sem það styðst við innbyrðis. Þessar möntrur endurspegla þá gildi 

fyrirtækisins varðandi sjálfbæra og vistvæna hönnun. 

Flestir viðmælendur játa því að þeir styðjist við ákveðna leturgerð í markaðsefni þar 

sem hægt er að stjórna því og tvö fyrirtækjanna, And Botanicals og VIÐ, eru með 

tvær leturgerðir, eina aðal leturgerð og aðra auka leturgerð sem er notuð ef hin 

leturgerðin er ekki til. Þetta eru sömu fyrirtækin og eru með slagorð og virðast þau 

leggja mikið upp úr notkun og samræmingu grunnþátta vörumerkisins. 

Sömuleiðis eru bara tvö fyrirtækjanna með vörumerkjahandbók (e. brand manual) en 

þau eru VIÐ og Intimix. Má því segja að af öllum fyrirtækjunum sem taka þátt í 

rannsókninni sé það fyrirtækið VIÐ sem nýtir sér flesta grunnþættina og á sem 

markvissastan hátt. 

 

Einungis eitt fyrirtækjanna er með markaðsáætlun varðandi framtíða markaðsaðgerðir 

sem ætlað er að styðja við vörumerkið. Ljóst er að margir viðmælenda skilja þó ekki 

við hvað er átt með markaðsáætlun í fræðilegum skilningi en lýsa yfir  áhuga að vera 

með betri skipulag á markaðsmálum. 

 

Einu óbeinu tengingarnar sem fyrirtækin nýta sér eru tengingar við upprunaland eða 

Norðurlöndin og nokkur þeirra við eiganda, þó flest geri það ekki á markvissan máta. 

Fæstir viðmælenda nota hefðbundna miðla eins og dagblöð og útvarp og nefna flestir 

að það sé vegna kostnaðar. Einungis eitt fyrirtæki nýtir sér beina markaðssetningu í 
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formi vörubæklinga sem það dreifir á spítalanum. Persónuleg sala virðist enn spila 

mjög stórt hlutverk í að ganga frá kaupum og nýta öll fyrirtækin hana að einhverju 

leyti. Söluhvatar eru einnig algengir og þá helst í formi afsláttar eða tilboða. 

Almannatengsl virðast ansi vannýttur kynningarráður og fá fyrirtækjanna senda 

reglulega út fréttatilkynningar eða sækjast eftir samstarfi við fjölmiðla. Um helmingur 

viðmælenda segjast eiginlega eingöngu nýta sér samfélagsmiðlamarkaðssetningu með 

því að greiða fyrir birtingar á samfélagsmiðlum.  

 

Þeir kostir við að vera örfyrirtæki sem voru nefndir voru hraði á ákvörðunartöku, 

frelsi til að gera tilraunir og persónulegri nálgun og beinni samskipti við viðskiptavini. 

 

6.2 Greining fyrirtækjanna út frá Brand Report card Kellers 
Í eftirfarandi kafla verða helstu niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar greindar út frá 

kenningu Kellers (2000) um þau tíu einkenni sem sterkustu vörumerkin eiga 

sameiginleg. Þau eru: 

1. Vörumerkið afhendir framúrskarandi virðistilboð:  

Með þessu er átt við að fyrirtækið skilji virkilega hvaða ávinning neytendur vilja fá með 

því að neyta vörunnar. Með ávinning er átt við eiginleika vörunnar auk ímynd 

vörumerkisins, þjónustuna, áþreifanlega og óáþreifanlega þætti sem saman skapa 

aðlaðandi heild (Keller, 2000). Örfyrirtækin leggja öll áherslu á gæði vara sinna en 

stjórnendur virðast að miklu leyti ómeðvitaðir um ímynd vörumerkisins og áhrif 

áþreifanlegra og óáþreifanlegra þátta. Þeir eru þó allir sammála því að mikilvægt sé að 

gæta samræmis í útliti á markaðsefni þó einungis tveir af tíu viðmælendum segjast búa 

yfir vörumerkjahandbók (e. brand manual) fyrir vörumerkið. 

 

2. Vörumerkið heldur sér nútímalegu: 

Hjá sterkum vörumerkjum er vörumerkjavirði bundið bæði við gæði vörunnar og 

óáþreifanlega þætti. Undir þessa óáþreifanlegu þætti heyra t.d. hvaða týpa neytenda 

notar vörumerkið, í hvaða aðstæðum vörumerkið er notað, persónuleika vörumerkisins, 

tilfinninguna sem vörumerkið reynir að vekja hjá viðskiptavinum og tegund 

sambandsins sem vörumerkið leitast eftir að skapa við viðskiptavini. Sterkustu 

vörumerkin ná að standa framarlega í vöruframboði og geta aðlagað óáþreifanlegu 

þættina svo þeir eigi við á hverjum tíma, án þess að missa sjónar á grunngildum 

vörumerkisins (Keller, 2000). 
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Óvíst er hvort yfirfæra megi þennan eiginlega á þau örfyrirtæki sem tóku þátt í 

rannsókninni. Flest fyrirtækjanna eru ekki sérstaklega meðvituð um óáþreifanlega þætti 

vörumerkisins og skilningur á þeim er lykilatriði í notkun þeirra og aðlögun. 

 

3. Verðstefnan er í samræmi við skynjun viðskiptavina á virði: 

Að ná fram jafnvægi þegar það kemur að gæði vörunnar, hönnun, eiginleika, kostnað 

og loks verðinu getur verið flókið. Hér er mikilvægt að stjórnendur hafi í huga að 

verðlagning vöru hefur mikil áhrif á skynjun neytenda á henni, hvort sem hún þykir 

kosta of mikið eða of lítið (Keller, 2000). Örfyrirtækin segjast öll verðleggja vörur sínar 

út frá kostnaði en ekki skynjun viðskiptavina. Aðspurðir segjast viðmælendur þó flestir 

skoða verð á sambærilegum vörum hjá samkeppnisaðilum og reyna að stefna að 

einhverju leyti að vera í sambærilegum verðflokki. 

 

4. Vörumerkið er rétt staðfært: 

Hér þarf að huga vel að aðgreinandi og sameiginlegum þáttum (Keller, 2000). Margir 

stjórnendanna eru hikandi þegar þeir eru spurðir út í aðgreinandi og sameiginlegu 

þættina, en þó er skýrt að þekkingin og meðvitundin sé þó til staðar. Það sem 

örfyrirtækin þyrftu helst að gera er að skrifa þessa þætti niður á blað og reyna að leggja 

þá á minnið. 

 

5. Vörumerkið er staðfast/samkvæmt sjálfu sér: 

Að viðhalda sterku vörumerki þýðir að finna jafnvægi milli stöðugleika í 

markaðsaðgerðum og þeirra breytinga sem þarfnast til að forðast stöðnun (Keller, 

2000). Örfyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni virðast flest leggja mikið upp úr því 

að vera samkvæm sjálfum sér og ekki elta tískustrauma um of. 

 

6. Safn vörumerkja og stigveldi á rétt á sér: 

Flest stærri fyrirtæki eru ekki aðeins með eitt vörumerki heldur skapa þau og viðhalda 

mismunandi vörumerkjum fyrir mismunandi markaðshluta (Keller, 2000). Þetta á þó 

ekki við um neitt örfyrirtækjanna sem taka þátt rannsókninni. 
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7. Vörumerkið notar og samþættir fullt framboð markaðsaðgerða til að skapa 

vörumerkjavirði: 

Þessi hluti snýr að því að vera meðvitaður um hlutverk mismunandi markaðsaðgerða í 

sköpun vörumerkjavirðis. Sterkustu vörumerkin nýta allar auðlindir sínar (eins og 

vefsíðu, dreifileiðir, auglýsingar, kynningarefni, styrki o.s.frv.) en passa á sama tíma 

upp á samræmi í skilaboðum sínum og að grunngildi vörumerkisins sé ávallt skýrt 

(Keller, 2000). Þetta kemur fram hjá þó nokkrum fyrirtækjanna. Þó að miðlarnir voru 

oft nýttir í mismunandi tilgangi voru undirliggjandi grunngildi og skilaboðin alltaf þau 

sömu. 

 

8. Vörumerkjastjórar skilja hvað vörumerkið stendur fyrir í huga neytenda: 

Hér þarf að hafa í huga heildarímynd vörumerkisins, þær mismunandi skynjanir, 

tilfinningar, skoðanir og hegðanir sem viðskiptavinir tengja við vörumerkið, sama hvort 

þessi ímynd hafi verið sköpuð viljandi eða ekki (Keller, 2000). Stjórnendur 

örfyrirtækjanna eru flestir hikandi eða svara jafnvel neitandi þegar þeir eru spurðir hvort 

þeir séu með skýra sýn á hvað vörumerkið eigi að standa fyrir og hvað þá í hugum 

neytenda. 

 

9. Vörumerkið fær góðan og langvarandi stuðning: 

Að skapa rétta vörumerkjavirðið tekur tíma og þarfnast skuldbindingar. Grunnstoð fyrir 

vörumerkjavirði er dýpt meðvitundar viðskiptavinanna gagnvart vörumerkinu, ásamt 

sterkum og jákvæðum hugrenningartengslum (Keller, 2000). Mörg örfyrirtækjanna 

virðast ekki sérstaklega meðvituð um vörumerkið sem þau búa yfir, sem er lykilatriði í 

því að veita því stuðning. Einnig eiga flestir ef ekki allir stjórnendur örfyrirtækjanna 

fullt í fangi með að sinna þáttum í daglegum rekstri fyrirtækjanna sem þýðir að lítill 

tími sé eftir til að sinna vörumerkinu sjálfu og stefnumótun þess. 

 

10. Fyrirtækið fylgist með uppsprettum vörumerkjavirðis: 

Sterk vörumerki notast við sífellt endurmat á vörumerki (e. brand audit), sem felur í sér 

greiningu á „heilsu“ vörumerksisins (Keller, 2000). Ekkert örfyrirtækjanna stundar 

neinskonar mælingar á vörumerkjavirði. 
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6.2 Frekari rannsóknir 
Það er ljóst að til að fá betri innsýn í vörumerkjastjórnun íslenskra örfyrirtækja þyrfti 

að framkvæma stærri rannsókn. Árangursríkast væri að framkvæma megindlega 

rannsókn með töluvert stærra úrtaki. Hentugast væri að búa til spurningalista og styðast 

að einhverju leyti við Likert-skalann til að kanna stöðu vörumerkjastjórnunar hjá 

íslenskum örfyrirtækjum og skilning stjórnenda á henni. Áhugavert gæti einnig verið 

að bera saman vörumerkjastjórnun íslenskra örfyrirtækja og lítilla til meðalstórra 

fyrirtækja.   

 

6.3 Hagnýtar tillögur fyrir stjórnendur íslenskra örfyrirtækja 

Leiðarvísir um hvernig íslenskir stjórnendur geta nýtt sér vörumerkjastjórnun og hvaða 

þættir séu ákjósanlegir fyrir smærri fyrirtæki að nýta sér. Framsetning á leiðarvísnum 

eru leiðbeiningar til þess að útskýra á sem einfaldastan hátt hvernig eigi að haga 

vörumerkjastjórnun örfyrirtækja. 

 

6.3.1 Varan, verðlagningin, samkeppnin og markhópurinn 

Mjög mikilvægt er að vera með góða og vandaða vöru eða þjónustu til að byrja með. 

Stjórnendur þurfa að átta sig á þeim áþreifanlegu og óáþreifanlegu eiginleikum sem 

myndar þá heild sem er varan í hugum neytenda. 

 

Skoða þarf verðlagninginguna ítarlega, á hún að vera byggð á kostnaði vörunnar eða 

skynjun neytenda? Ein leið til að samræma þessar tvær leiðir er að byrja á því að finna 

út verð byggt á kostnaði og síðan skoða verðlagningu samkeppnisaðila sem þjóna sama 

eða svipuðum markhóp. Er eitthvað hægt að aðlaga verðið til að það sé 

samkeppnishæft? Ef ekki þá er einnig hægt að gera kostnaðarlíkan sem fylgir ákveðinni 

formúlu og reikna sig síðan aftur á bak og finna þannig út hvað framleiðsluverð 

vörunnar má vera og aðlaga jafnvel þætti í framleiðsluferlinu að einhverju leyti til að 

halda verðinu niðri. 

Verðlagning getur verið flókið mál fyrir fyrirtæki og aðferðir við verðlagningu 

mishentugar eftir vöruflokkum fyrirtækisins. Verð er afstætt fyrirbæri og ekkert eitt 

verð er „rétt“. Hér er mikilvægt að þekkja markhópinn sinn vel til að komast að rétta 

verðinu sem markhópurinn er tilbúinn að greiða fyrir vöruna. Skoða þarf lýðfræðilegar 

breytur eins og kyn og aldur en einnig tekjur, lífsstílsbreytur og stærð markhópsins. Er 

hann nægilega stór? Er hann nægilega aðgreinanlegur? Er hann með háar eða lágar 
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tekjur? Ef markhópurinn er hátekjufólk og varan vönduð getur verðlagningin verið í 

samræmi við það. Einnig þarf að taka mið af því hvort varan fari í gegnum stórt eða 

smátt dreifikerfi og hvort hún verði seld á mörgum stöðum eða fáum þegar hugað er að 

verðlagningu. 

 

Að þekkja markhópinn sinn vel skiptir einnig sköpum þegar það kemur að því hvernig 

á að ná til hans. Miða þarf markaðsskilaboðum að rétta hópnum til að auka líkurnar á 

því að þau skili tilætluðum árangri. 

 

6.3.2 Staðfærsla 

Mikilvægt er að stjórnendur þekki eiginleika vörunnar sinnar og helstu 

samkeppnisaðila vel til að átta sig á þeim aðgreinandi þáttum sem vekja þarf athygli á 

í markaðssamskiptum til að sannfæra neytendur um að velja þeirra vöru fram yfir vörur 

samkeppnisaðila. 

Í vörumerkjastjórnun er lykilatriði að stjórnendur þekki vel hvað vörumerkin þeirra 

standa fyrir og hvernig skal staðfæra það gagnvart samkeppninni. Gott getur verið að 

skrifa niður það sem vörumerkið á að standa fyrir í örfáum setningum og leggja á 

minnið. Hér er komið aftur að aðgreinandi þáttum vörumerkisins, hverjir eru þeir og 

hvernig er best að koma því á framfæri til neytenda? Eru einhver orð sem hægt er að 

nota markvisst í markaðssamskiptum sem ýta undir þessi hugrenningartengsl sem við 

viljum vekja hjá neytandanum? Eða er myndefni hentugra til að koma því á framfæri? 

Hvaða leið sem farin er skiptir sköpum að gæta samræmis í útliti markaðsefnis. 

Vörumerki ættu að vera með lógó, gæta samræmis í hvaða leturgerð er notuð í 

markaðssamskiptum þar sem við á og almennt útlit á umbúðum eða hönnun sem tengist 

vörunni vandað og í samræmi við vörumerkið sjálft. Slagorð geta verið afar hjálpleg til 

kristalla gildi fyrirtækisins eða aðgreiningu í eina setningu, einnig möntrur sem stuðst 

er við innbyrðis í fyrirtækinu. Best er þá að mantran sé á áberandi stað svo stjórnendur 

hafi hana fyrir augum og hafi hana þannig að leiðarljósi í öllu markaðsstarfi. 

Vörumerkjahandbók (e. brand manual) getur verið sterkt tól til að einfalda samræmingu 

markaðsefnis, en hún er einskonar almennur leiðarvísir þar sem settir eru fram þeir 

grunnþættir sem fyrirtækið styðst við í markaðsaðgerðum. Þessir grunnþættir eru t.d. 

lógó, slagorð, leturgerðir, liti, myndefni en einnig getur verið árangursríkt að taka fram 

þætti eins og hvernig vörumerkið hagar sér, hvernig það talar, tóninn í samskiptum og 
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svo framvegis. Er vörumerkið hresst eða alvarlegt? Nýtir það sér húmor í 

markaðssamskiptum eða styðst það við staðreyndir og fræðslu?  

Stjórnendur geta sett upp sína eigin útgáfu eða notast við vefsíður sem einfalda 

uppsetningu vörumerkjahandbókar. 

 

Í örfyrirtækjum getur verið árangursríkt að tengja vörumerkið við t.d. eiganda eða 

upprunaland. Ef hráefni vörunnar er t.d. íslenskt er gott að markvisst vekja athygli á 

því.  

Tenging við eigendur getur gert vörumerkið mannlegra í augum neytenda og ýtt undir 

nánari samband milli neytenda og vörumerkis. Sú tenging getur líka verið árangursrík 

sem útskýring á hvers vegna vörumerkið starfar eins og það starfar eða hvers vegna 

ákveðin gildi eru fyrirtækinu mikilvæg, með því að nota bakgrunn eiganda til að útskýra 

hvers vegna. 

Ef eigendur vilja ekki tengja vörumerkið við sig sjálfa er þó mikilvægt að hafa í huga 

að þeir endurspegla vörumerkið sitt í augum neytanda að einhverju leyti. Þeir þurfa að 

haga sér eftir því og forðast að vekja neikvæða athygli. 

 

6.3.3 Nýting kynningarráða 

Kynningarráðar eru þeir vettvangar sem bjóðast til að koma markaðsskilaboðum á 

framfæri. Undir þá heyra auglýsingar í fjölmiðlum eins og dagblöðum eða útvarpi, bein 

markaðssetning svo sem símasala, pöntunarlistur og markpóstur, persónuleg sala, 

almannatengsl, söluhvatar og stafræn markaðssetning. Undir stafræna 

markaðssetningu heyra netauglýsingar, aðferðir til leitarvélarbestunar, 

samfélagsmiðlamarkaðssetning, markaðssetning í gegnum snjallsíma og beinn 

tölvupóstur eins og t.d. í gegnum póstlista. 

Mikilvægt er að meta hvaða kynningarráða henta best út frá eiginleikum markhópsins. 

Ef markhópurinn er t.d. eldra fólk sem er líklegri til að fletta dagblöðum í stað þess að 

eyða tíma á samfélagsmiðlum geta auglýsingar í hefðbundnum fjölmiðlum nýst best. 

Ef ekki er til fjármagn til að kaupa auglýsingar þá er hægt að nýta sér almannatengsl 

með því að senda út fréttatilkynningar og leitast eftir því að efna til samstarfs við 

fjölmiðla. Almannatengls eru ókostuð leið til að ná til neytenda og þeir eru líklegri til 

að treysta markaðsskilaboðum sem þeir fá á þá leið vegna þess að þeir líta á fjölmiðlana 

í þessu tilviki sem óháða aðila. 
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Sömuleiðis ef markhópurinn er eldra fólk þá geta pöntunarlistar nýst vel. Hægt væri að 

koma þeim fyrir á stöðum eins og spítölum og hjúkrunarheimilum. 

Ef fyrirtækið er ekki með áþreifanlega verslun en varan er dýr getur verið mikilvægt að 

leyfa viðskiptavinum að koma einhvert og skoða hana. T.d. ef varan er fatnaður er hægt 

að bjóða viðskiptavinum að koma að máta. Einnig er hægt að taka reglulega þátt í 

mörkuðum þar sem fleiri verslanir taka þátt og auglýsa þátttökuna vel, sama hvort það 

sé í gegnum kostaðar auglýsingar í fjölmiðlum, fréttatilkynningar eða á 

samfélagsmiðlum eða í gegnum tölvupóst. 

Söluhvatar eru skammtíma aðgerðir til að auka sölu og koma í formi tilboða, afsláttar 

og leikja. Þó afslættir geti verið hentug leið til að losna við gamlan lager skal þó varast 

að nota þá of mikið. Sérstaklega ef mikið magn er eftir af vörunni sem þarf að losna við 

því fyrirtæki gætu endað á því að sitja uppi með dauðan lager ef viðkomandi vara klárast 

ekki á meðan á útsölunni stendur. Of tíðar útsölur grafa undan vörumerkjaímyndinni 

og virði vörumerkisins í augum neytenda, auk þess sem þær skerða hagnað 

fyrirtækisins. Ef fyrirtæki telja söluhvata þó henta ímynd fyrirtækisins getur verið gott 

að hafa mjög skýran tímaramma í kringum afsláttinn, t.d. hafa afsláttinn bara í einn 

sólarhring eða á þá leið. Þannig þurfa neytendur að taka af skarið strax ef þeir vilja nýta 

sér viðkomandi afslátt. Ef afslátturinn er í gangi yfir lengra tímabil er líklegra að 

viðskiptavinir fresti kaupunum eða gleymi á endanum að nýta sér afsláttinn. 

Einnig er mikilvægt fyrir fyrirtæki að skoða við hverskonar söluhvata eða viðburði þeir 

tengja vörumerkin sín. Ef grunngildi fyrirtækisins er t.a.m. vistvæn framleiðsla og 

ábyrg neysla þá ætti fyrirtækið að hugsa sig tvisvar um áður en það tekur þátt í 

viðburðum eins og Svörtum Föstudegi (e. Black Friday). Ef fyrirtækið selur íslenska 

hönnun þá gæti hins vegar hentað að taka þátt í viðburðum eins og Hönnunarmars eða 

að gefa afslátt af ákveðnum vörum í tilefni hátíðarinnar. 

 

Þegar það kemur að stafrænni markaðssetningu eru margir þættir sem heyra undir hana 

sem hægt er að nýta sér. Sá vettvangur sem er hvað oftast notaður og getur nýst best 

eru samfélagsmiðlar. Mikilvægt er þó að hafa í huga að einungis brot fylgjenda sjá 

ókostaðar færslur á samfélagsmiðlinum Facebook og því getur verið nauðsynlegt að 

borga fyrir birtinguna til að koma skilaboðunum á framfæri. Þá er enn og aftur 

mikilvægt að hafa góða yfirsýn yfir markhópinn og miða markaðsskilaboðunum á 

réttan hóp. 
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Það getur verið mikilvægt að huga að eðli miðilsins við val á hverju skal koma á 

framfæri hvar en einnig hafa það skýrt í huga hver ætlunin er með notkuninni á 

miðlinum. Ef ætlunin er uppbygging ímyndar vörumerkisins getur einn miðill passað 

betur en annar og þetta er eitthvað sem stjórnendur þurfa að meta sjálfir út frá 

markmiðum markaðsefnisins. 

Ef ekki er til fjármagn til að ráða sérfræðing til að sjá um leitarvélabestun (e. SEO) er 

hægt að framkvæma hana sjálfur og mikið af upplýsingum tengdum því til á 

internetinu. Hún veldur því að fyrirtækið kemur ofar í hefðbundnum 

leitarvélaniðurstöðum (e. organic search). 

 

6.3.4 Áskoranir og tækifæri í rekstri örfyrirtækja 

Það allra mikilvægasta í vörumerkjastjórnun er stefnumótun og skýr sýn varðandi hvað 

vörumerkið á að standa fyrir. Það er því mikilvægt að stjórnendur forgangsraði því og 

taki sér tíma til að skoða þessa þætti þó tími sé jafnvel af skornum skammti. Ef skortur 

á fjármagni er vandamál geta stjórnendur haft samband við háskólana og athugað hvort 

nemendur í markaðsfræði geti gert verkefni um fyrirtækið, eins og t.d. markaðsáætlun 

eða greiningu á markhóp. Mikilvægt getur einnig verið að stjórnendur nýti sér nálægð 

við neytendur og rækti samband sitt við viðskiptavini og reyni eftir bestu getu að leggja 

grundvöll fyrir langtíma og traustu viðskiptasambandi. 

		
6.3.5 Hvað ber að varast 

Stjórnendur örfyrirtækja þurfa að varast að gefa sér ekki nægan tíma í stefnumótun 

vörumerkisins. Sterkt vörumerki er gríðarlega verðmætt og mikilvægt fyrir stjórnendur 

að átta sig á þeim styrkleika sem í þeim liggur. Einnig ættu fyrirtæki að varast að 

styðjast of mikið við söluhvata, en þeir geta auðveldlega grafið undan 

vörumerkjavirðinu. Að lokum þurfa örfyrirtæki að varast að elta tískustrauma um of, 

en staðfesta og stöðugleiki vörumerksisins er mikilvægur til viðhalda því sterku. Finna 

þarf jafnvægi milli stöðugleika í markaðsaðgerðum og þeirra breytinga sem þarfnast til 

að forðast stöðnun. 
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6.4 Víddarlíkan árangursríkrar vörumerkjastjórnunar 

 

	
Myndrit	2:	Víddarlíkan	árangursríkrar	vörumerkjastjórnunar	
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7. Lokaorð 
 

Ljóst er að aðhlynning og stuðningur vörumerkja er mikilvægur þáttur í starfi fyrirtækja 

en að lítið sé um stefumótaða vörumerkjastjórnun hjá íslenskum örfyrirtækjum.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig vörumerkjastjórnun íslenskra 

örfyrirtækja væri háttað og hvort þær markaðsaðgerðir sem stuðst er við séu í samræmi 

við kenningar í vörumerkjastjórnun og helstu skref sem koma fram í fræðunum. 

Afar lítið er að finna í fræðunum um örfyrirtæki og erfitt getur reynst að yfirfæra ráð 

og kenningar skapaðar fyrir mun stærri fyrirtæki á örfyrirtæki þar sem jafnvel bara einn 

eða fáir aðilar starfa. Áberandi þykir rannsakanda að stjórnendur íslenskra örfyrirtækja 

eiga erfitt með að sinna öllum þeim þáttum sem fylgja daglegum rekstri auk þess að 

sinna markaðsmálum og vörumerkjastjórnun sem þeir oft á tíðum hafa takmarkaða 

þekkingu og áhuga á. Skortur á tíma, fjármagni og sérfræðiþekkingu hefur viðtæk áhrif 

á rekstur örfyrirtækjanna og má segja að þeir séu helstu þættirnir sem koma í veg fyrir 

að vörumerkjum örfyrirtækjanna sé sinnt á sem árangursríkastan hátt.  

Innilegar þakkir fá þeir stjórnendur sem tóku sér tíma til þess að taka þátt í rannsókninni 

og veita rannsakanda innsýn í stöðu vörumerkjastjórnunar hjá íslenskum örfyrirtækjum. 
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Viðauki I – Samningur um trúnað 
	

 
 

Samningur um trúnað 
 
 
Undirritaður nemandi við Háskólann á Bifröst og xxx gera með sér svofelldan samning um 
meðferð trúnaðarupplýsinga, sem fyrirtækið hyggst láta nemandanum í té við vinnslu MS 
verkefnisins Vörumerkjastjórnun íslenskra örfyrirtækja, sem unnið er á haustmisseri, 2019 : 
 
 

1. Nemandi skuldbindur sig til þess að fara þannig með trúnaðarupplýsingar, að engin 
hætta sé á því að óviðkomandi fái vitneskju um þær. Nemandinn hefur ekki rétt til þess 
að nota upplýsingarnar á annan hátt en ráð er gert fyrir í samningi þessum. 

2. Óski fyrirtækið þess, skal nemandinn gera sérstaka grein fyrir því, til hvaða ráðstafana 
hann hyggst grípa, til að tryggja trúnað upplýsinga. 

3. Nemandinn skal, að verkefni loknu, skila þeim gögnum til fyrirtækisins sem afhent voru 
sem trúnaðargögn. 

4. Háskólinn á Bifröst hefur heimilað að MS verkefni þetta hlíti reglum um 
trúnaðarverkefni. Lokaverkefni þessu er skilað í rafrænt safn námsritgerða og 
rannsóknarrita, Skemmuna, og er aðgangur að verkefninu þar að jafnaði lokaður í tvö 
ár frá skilum þess. Lokaverkefni sem jafnframt er skilað útprentuðu er geymt í lokaðri 
skjalageymslu skólans í tvö ár frá því að hún er afhent. Að þeim tíma liðnum er farið 
með hana eftir almennum reglum um meðferð lokaverkefna.  

 
Reykjavík, xxxx 2019 

 
 
Sif Baldursdóttir 
 

 
   F. h. xxx 
 

 
____________________________   ____________________________ 

       ____________________________ 

       ____________________________ 

 

 

 

 

Staðfesting Háskólans á Bifröst 

 

____________________________  

Sviðsstjóri 
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Viðauki 2 - Viðtalsrammi 
 

Yfirlit um fyrirtæki og stjórnanda: 

Hvað heitir fyrirtækið þitt/sem þú starfar fyrir og hvaða atvinnustarfssemi sinnir það? 

Hvað eru margir sem vinna hjá fyrirtækinu? 

Hvaða stöðu sinnir þú innan fyrirtækisins? 

Hver er þín menntun? En starfsreynsla sem tengist núverandi stöðu? 

 

Markaðsráðar: 

Hvað er aðalsöluvara fyrirtæksins? 

Hvernig er verðlagningu hagað? Tengist hún skynjuðu virði eða kostnaði vörunnar? 

Hvar er hún til sölu? Vefsíðu, áþreifanleg verslun? Aðrar dreifileiðir? 

 

Staðfærsla: 

Hver er aðal markhópur fyrirtækisins? Var farið í greiningu á honum eða farið eftir 

innsæi/öðru? Á hvaða markaði starfar þú? Innlendum, erlendum? 

Hvers eðlis er samkeppnin? 

Mikil, lítil, stórir samkeppnisaðilar sem eiga stóra markaðshlutdeild eða 

margir litlir aðilar sem deila með sér markaðinum t.d.? 

Hvað aðgreinir vöruna/fyrirtækið frá samkeppnisaðilum? 

En hvað hefur hún sameiginlegt með samkeppninni? 

 

 

Vörumerkið: 

Þegar ég segi orðið vörumerki, hvað dettur þér í hug? 

 

Hvernig myndir þú lýsa vörumerkinu þínu? Ef þú myndir lýsa því sem persónuleika? 

 

Hvað viltu að viðskiptavinir hugsi um þegar það hugsar um vörumerkið þitt? 

 

Hvað gerir þú til að ná fram þeim hugrenningartengslum? 

 

Ferli stefnumótandi stjórnun vörumerkja: 

(Að bera kennsl á og hanna áform vörumerkisins) 
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Myndir þú segja að þú hefðir skýra hugmynd um hvað vörumerkið á að standa fyrir 

og hvernig skal staðfæra það gagnvart samkeppninni? 

 

(Að hanna og framkvæma markaðsaðgerðir) 

Er búið að velja grunnþætti vörumerkisins? Skipuleggur þú þær markaðsaðgerðir sem 

styðja við þá? Ertu að nýta þér aðrar óbeinar tengingar vörumerkisins, t.d. við 

fyrirtæki eða eiganda, upprunaland, dreifingarleiðir o.s.frv? 

 

Að hversu miklu leyti nýtir þú þér personal branding í vörumerkjauppbyggingunni, 

þ.e.a.s tengir vörumerkið við þig sjálfa? 

 

(Mælingar og þýðingar á frammistöðu vörumerkis) 

Stundar þú einhverskonar mælingar á vörumerkjavirði? Eins og t.d. endurmat á 

vörumerki (brand audit), í gegnum megindlegar markaðsrannsóknir? 

 

Hefur þú útbúið eða látið útbúa vörumerkjahandbók fyrir vörumerkið? (almennan 

leiðarvísi sem viðkemur þeim markaðsaðgerðum sem beitt verður við stjórnun 

vörumerkisins og hvaða grunnþætti (e. brand elements) skal nota yfir alla þá 

vöruflokka sem seldir eru af fyrirtækinu). 

 

Hefur þú einhverskonar markaðsáætlun varðandi framtíða markaðsaðgerðir sem ætlað 

er að styðja við vörumerkið? 

 

Grunnþættir: 

Er vörumerkið þitt með lógó? 

En slagorð? 

En sérstaka leturgerð sem er notuð í öllum markaðssaðgerðum þar sem hægt er að 

stjórna leturgerð? 

Er einhver sérstök hönnun eða umbúðir sem vörumerkið nýtir sér? 

 

Markaðshneigð/vörumerkjahneigð: 

Myndir þú segja að viðskiptavinurinn og uppfylling þarna hansværi hafður að 

leiðarljósi í öllum markaðsaðgerðum fyrirtækisins? 

En vörumerkið? 
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(Vörumerkjahneigð er nálgun sem lýsir fyrirtækjum sem leitast bæði eftir að uppfylla 

þarfir viðskiptavina sem og að gera vörumerki að stefnumótuðum miðpunkti 

markaðsstarfssins (Urde o.fl., 2013).) 

 

Markaðssamskipti: 

Hvernig hafið þið helst samskipti við viðskiptavini? Á hvaða vettvangi? 

 

Hvað leggið þið helst áherslu á í samskiptum við viðskiptavini? 

 

Eru einhverjir sérstakir eiginleikar vörumerkisins sem þú hefur helst að leiðarljósi og 

leggur áherslu á í samskiptum við viðskiptavini? 

 

Á hvaða hátt samþættið þið skilaboðin til viðskiptavina? Myndir þú segja að 

skilaboðin séu eins sama hver vettvangurinn er? Er gætt samræmis í hvernig 

áhersluþættir eru kynntir fyrir viðskiptavinum? 

 

Ef ég segi við þig vörumerkjavirði, hvaða þýðingu myndir þú leggja í það orð? 

 

Kynningarráðar: 

Hefur þú nýtt þér auglýsingar í fjölmiðlum eins og útvarp og dagblöð? 

Ef ekki, hvers vegna? 

 

Hefur þú nýtt þér beina markaðssetningu? Undir beina markaðssetningu heyrir t.d. 

símasala, pöntunarlistar og markpóstur. 

 

Nýtir þú þér persónulega sölu í fyrirtæki þínu? T.d. í verslun eða á viðburðum (pop-

up)? 

 

Nýtir þú þér söluhvata í fyrirtæki þínu? Eins og t.d. tilboð, afslætti, leiki o.s.frv. 

 

Notar þú almannatengsl í fyrirtæki þínu? Eins og t.d. fréttatilkynningar, samstarf við 

fjölmiðla o.s.frv. 

 

Nýtir þú þér stafræna markaðssetningu? 
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(Undir stafræna markaðssetningu falla netauglýsingar, aðferðir til leitarvélabestunar, 

vefborðar, PPC (e. pay per click), samfélagsmiðlamarkaðssetning, snjallsíma 

markaðssetning og markaðssetning í gegnum tölvupóst. 

En Display auglýsingar (vefborðar, pop-up, innskotsauglýsingar)? 

En leitarvélarbestun? 

En tengingarferli (affiliate program)? 

En beinan netpóst (póstlisti)? 

Stað- og tímabundna þjónustu, t.d. í samstarfi við Google?) 

 

Hvað af þessum þáttum finnst þér helst hafa áhrif á vörumerkið og viðskipti? 

 

Örfyrirtæki: 

Hvað myndir þú segja að hefði helst áhrif á hvernig þú getur sinnt vörumerkinu þínu? 

 

Eru einhverjir þættir sem koma í veg fyrir að þú getir sinnt því á þann hátt sem þú 

myndir vilja? 

 

Eru einhverjir kostir sem þér finnst þú hafa framyfir stærri fyrirtæki vegna smæðar 

þíns fyrirtækis? T.d. meiri samskipti við viðskiptavini? 

 

Hefur þú einhvern tímann keypt aðstoð eins og frá markaðsráðgjöf eða 

auglýsingastofu við uppbyggingu vörumerkisins eða að koma markaðsskilaboðum á 

framfæri? 

 

Ef ekki, hvers vegna? 

 

Ef þér myndi bjóðast aðstoð á hagstæðu verði, myndir þú nýta þér það? 

 

Hvað væri viðmiðið í budget fyrir slíka aðstoð? 

	
	
	
	
	
	
	



	

	



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


