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Útdráttur 

Snyrtivörumarkaðurinn er umfangsmikill og má leiða líkur að því að flestir hafi notað 

snyrtivörur með einum eða öðrum hætti. Vinsældir íslenskra snyrtivörumerkja hafa aukist 

mjög síðastliðin ár. Hvert þeirra hefur sína styrkleika sem má tengja við stöðu þeirra á 

markaðnum hvað varðar framleiðslu og innihaldsefni. Í ritgerðinni verður fjallað um 

snyrtivörumerki almennt og íslenska snyrtivörumerkið BIOEFFECT. Fræðilegi hluti 

ritgerðarinnar skiptist í þrjá kafla þar sem fjallað verður um markaðssetningu, 

markaðssamskipti og snyrtivörumarkaðinn. Fjallað verður um vörumerki, uppbyggingu 

vörumerkis, markaðsráðana, raddblæ og mismunandi miðla. 

Tilkomu internetsins og hröð þróun þess hefur leitt til þess að þurft hefur að 

endurmeta og aðlaga markaðsstarf hverju sinni að því hvernig best er að eiga samskipti 

við neytendur. Fyrirtæki geta valið milli mismunandi miðla og leiða við markaðssamskipti. 

Mikilvægt er fyrir markaðsmann að velja þá leið og þann miðil sem hentar hverju sinni.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða áhrif markaðssamskipti hefðu á 

uppbyggingu við vörumerkjavirði BIOEFFECT á íslenskum snyrtivörumarkaði. Lögð var 

fram netkönnun til að athuga hvort þátttakendur upplifðu meiri gæði með aukinni 

eftirtekt á auglýsingum BIOEFFECT. Vitundin var metin út frá því hvaða íslenska 

snyrtivörumerki kom fyrst upp í huga þátttakenda. Skoðað var hvort það væru tengsl á 

milli aldurs og vitundar. Árangur markaðssamskipta BIOEFFECT var metinn út frá því hvort 

og hvar þátttakendur höfðu heyrt af vörumerkinu. Í ritgerðinni verða raktar fjölbreyttar 

leiðir markaðssamskipta sem geta nýst fyrirtækjum til uppbyggingar viðskiptasambanda. 

Vörumerki nota markaðssamskiptin til að koma upplýsingum á framfæri, en þau geta 

verið í formi persónulegrar sölu og kynninga, almannatengsla, beinnar markaðsfærslu og 

auglýsinga.  

Niðurstöður leiddu í ljós að neytendur upplifa BIOEFFECT sem gæðavöru, sem gefur 

til kynna að markaðssamskipti hafi áhrif við uppbyggingu á vörumerkjavirði. Einnig studdu 

niðurstöðurnar rannsóknarspurninguna þar sem dreifigreining sýndi fram á að 

vörumerkjavirði BIOEFFECT, gæðaupplifun og tenging þess við íslenska náttúru jókst með 

aukinni auglýsingaeftirtekt. 
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1 Inngangur  

Tilkoma internetsins og síðar samfélagsmiðla hefur gjörbreytt því hvernig fólk hefur 

samskipti við hvort annað. Flest fyrirtæki í dag sjá hag í því að geta tengst neytendum 

sínum í gegnum mismunandi miðla og eru markaðssamskipti eitt mikilvægasta verkfæri 

markaðssetningar fyrirtækja.  Samfélagsmiðlar hafa vaxið ört á stuttum tíma og eru í dag 

stór partur af daglegu lífi neytenda. BIOEFFECT er íslenskt fyrirtæki sem framleiðir 

snyrtivörur og hefur notið mikilla vinsælda um allan heim. Auglýsingar eru stór hluti af 

markaðssamskiptum BIOEFFECT og leiða til betri vörumerkjavitundar, en eðli þeirra er 

einmitt að auka vitund neytenda (Lane Keller, 2001). 

Allir neytendur verða varir við vörumerki í daglegu lífi. Vörumerki samanstanda af 

þáttum sem mynda saman eina heild. Vörumerki geta verið bæði sterk og veik eins og 

nánar verður fjallað um hér síðar. Fyrirtæki vinna stöðugt að því að vörumerki þeirra nái 

sterkri stöðu á markaðnum en til þess að viðhalda góðu vörumerkjavirði þarf að nýta 

mismunandi leiðir. 

 Framboð af snyrtivörum er mikið og neytendur hafa úr mörgu að velja. 

Snyrtivörumarkaðurinn hefur sífellt verið að þróast og má álykta að flestir hafi notað 

snyrtivörur með einum eða öðrum hætti í gegnum tíðina. Snyrtivörur hafa jafnframt 

þróast í samræmi við kröfur neytenda á hverjum tíma, sem dæmi má nefna út frá 

sjónarmiðum um dýra- og umhverfisvernd. Þessi þróun hefur leitt til þess að í dag er 

markmiðið að uppfylla kröfur neytenda um góða snyrtivöru úr náttúrulegum efnum og að 

öllum aukaefnum sé haldið í lágmarki. 

Ritgerðinni er skipt í tvo hluta, annars vegar fræðilegan hluta og hins vegar 

rannsóknarhluta. Fjallað verður um snyrtivörumarkaðinn og vörumerkið BIOEFFECT. 

Fræðilegi hluti ritgerðarinnar skiptist í þrjá kafla þar sem fjallað verður um 

markaðssetningu, markaðssamskipti og snyrtivörumarkaðinn. Farið verður yfir það sem 

skilgreinir vörumerki og á hverju sterkt vörumerki byggist m.a. vörumerkjavirði. Einnig 

verður fjallað um markaðsráðana ásamt miðlum markaðssamskipta.  

Markmið þessarar rannsóknar er sem fyrr segir að kanna hvort markaðssamskipti hafi 

áhrif á vörumerkjavirði BIOEFFECT á íslenskum snyrtivörumarkaði. Rannsóknin hófst á 
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gerð spurningalista sem síðan var deilt á samfélagsmiðla rannsakanda og óskað eftir 

þátttöku. Út frá niðurstöðum könnunarinnar voru sérstaklega skoðuð markaðssamskipti, 

ímynd og tryggð en þessi atriði eru talin mikilvæg við að byggja upp sterkt vörumerki og 

þannig hafa áhrif á fjárhagslega frammistöðu fyrirtækja.  
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2 Markaðsfærsla  

Markaðsfærsla (e. marketing) fer fram í margs konar formi m.a. í samskiptum milli 

fyrirtækis og viðskiptavina sem hefur það að markmiði að selja þeim vörur sínar eða 

þjónustu. Markaðsfærsla fyrirtækja beinist að því að fullnægja þörfum neytenda og er 

það ferli þegar vörur og þjónusta færast úr hugmynd í viðskipti við neytendur. 

Markaðsfærsla byrjar fyrir sölu og heldur áfram eftir sölu. Hún greinir löngun og þarfir 

viðskiptavina, mælir magn og stærð markaðar og hagnaðarmöguleika (Kotler o.fl., 2000). 

Markaðsfærsla er sérhæfð starfsemi sem nauðsynlegt er að framkvæma til að greina og 

fá mögulega árangursríkar vörur fyrir markaðinn, sem síðan eru kynntar og aðgreindar frá 

öðrum svipuðum vörum (Smith og Albaum, 2010). 

Aðalgildið í hefðbundinni markaðsfærslu virðist vera markaðsvirði, þ.e. sköpun 

efnahagslegra verðmæta fyrir seljendur og kaupendur. Tilgangur markaðsfærslunnar 

samkvæmt fræðimönnum er verðmætasköpun. Fyrirtæki verða að skapa og skila virði til 

viðskiptavina, því án þess hefur það hvorki raunverulegan tilgang né getur náð viðskipta 

markmiðum sínum (Saren, 2007). 

Markaðsumhverfi skiptist í nær (e. micro) og fjær (e. macro) umhverfi fyrirtækis. 

Nær umhverfið samanstendur af samkeppni, viðskiptavinum, birgjum, hagsmunaaðilum 

og markaðlegum samstarfsaðilum. Innri þættir eru þeir sem fyrirtæki geta með einum 

eða öðrum hætti haft áhrif á og snúa að markaðssetningu vörunnar eins og t.d. hversu 

margar búðir fyrirtæki á að vera með. Fjær umhverfið samanstendur af þáttum sem hafa 

ekki aðeins áhrif á fyrirtækið heldur alla aðila í nær umhverfinu, þ.e. mengun, umhverfið 

eða skortur á aðföngum (Cravens og Piercy, 2009).   

Miðað markaðsstarf (e. target marketing) er ferli sem skiptist í markaðshlutun,  

markaðsmiðun og staðfærslu. Markaðshlutunin felst í því að herja á ákveðna markhópa. 

Markaðshlutun gefur fyrirtækjum kost á skilvirkara markaðsstarfi, hagnaði og auðveldar 

við að halda í viðskiptavini. Mikilvægt er að markaðshlutunin sé mælanleg svo hægt sé að 

afla upplýsinga um markhópinn. Þegar markaðshlutun er lokið er valinn markhópur og 

söluráðum beint að þeim markhópi sem kallast þá markaðsmiðun. Þegar markhópur er 

valinn þarf að skilgreina þarfir hans og mæta þeim. Síðasta skrefið í miðaðri 

markaðssetningu er staðfærslan, þ.e. staðfærsla fyrirtækja gagnvart þeim markhópum 

sem verið er að miða á. Staðfærslan er samsetning allrar markaðsfærslunnar þannig að 
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fyrirtæki nái til allra markhópa sem það hefur ákveðið að hanna vöruna fyrir og 

markaðssetja til. Ásamt staðfærslunni er notast við fjórar stýranlegar breytur 

markaðsstarfsins, það er vörur, verð, vettvang og kynningu sem verður fjallað um hér 

síðar. Samstilling þessara breyta og annars sem varan stendur fyrir myndar ákveðna 

staðfærslu í huga neytenda og á að endurspegla þau hugrænu tengsl sem myndast í hvert 

sinn sem neytandinn innan markhópsins hugsar um, kemst í snertingu við, notar eða talar 

um vörumerki og svo framvegis (Dover, 2000). 

2.1 SVÓT greining 

Ómissandi liður í greiningu fyrirtækja er að framkvæma svokallaða SVÓT greiningu, þar 

sem skoðaðir eru styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri í markaðsumhverfinu. Það er 

mikilvægt skref í áætlanagerð fyrirtækis en gildi greiningarinnar getur oft verið vanmetið 

þrátt fyrir að greiningin sé einföld í framkvæmd (Sarsby, 2016). SVÓT greining á að 

aðstoða við að greina nýjar horfur og vandamál sem myndu hindra framfarir (Miller, 

2007). Styrkleikar og veikleikar eru þættir fyrirtækis eða vörumerkis, þ.e. hvar styrkleikar 

og veikleikar vörunnar liggja gagnvart öðrum vörum á markaði (Cravens og Piercy, 2009). 

Miðað við markaðsþarfir og eiginleika samkeppnisaðila verða sérfræðingar að byrja á að 

skoða hvað fyrirtækið getur gert vel og hvar það getur gert betur. SVÓT greiningin verður 

að leggja áherslu á að ná hámarksávinningi fyrir viðskiptavininn og þarf markmiðið að vera 

raunhæft. Þegar styrkleikar fyrirtækis hafa verið greindir er mikilvægt að þeir séu skoðaðir 

út frá sjónarhorni viðskiptavinar og fyrirtækisins. Veikleikar fyrirtækis hafa ef til vill ekki 

áhrif á alla viðskiptavini en reyna ætti að lágmarka fjölda þeirra sem veikleikar hafa áhrif 

á eins og mögulegt er. Tækifæri geta orðið til vegna viðburða eða samfélagslegra 

breytinga tengdum lífstíl neytenda. Hagnýt leið er að skoða styrkleika fyrirtækis og athuga 

hvort í þeim felist tækifæri. Það er ekki nóg að greina styrkleika, veikleika, tækifæri og 

ógnanir fyrirtækis heldur þarf að nýta SVÓT greininguna til að lágmarka og forðast 

veikleika og ógnanir. Það ætti einnig að skoða veikleika með því markmiði að snúa þeim í 

andhverfu sína. Ógnunum ætti einnig að reyna að breyta í tækifæri. Að lokum ætti freista 

þess að sameina bæði styrkleika og tækifæri til að hámarka möguleika fyrirtækis á 

velgengni (Sarsby, 2016). 
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2.2 Markaðsráðarnir 

Eitt af grundvallar hugtökum í markaðssetningu er samval söluráða, þ.e. samval af þáttum 

sem hægt er að nota til að fullnægja þörfum eða eiga í samskiptum við viðskiptavini 

(Wilson o.fl., 2016). Hugtakið var fyrst sett fram af Neil Borden árið 1953 til að auðvelda 

markaðsfólki að taka mikilvægar ákvarðanir sem leiða til framkvæmdar á markaðsáætlun 

(Todorova, 2015). Markaðsmaðurinn stýrir og notar samval markaðsráða til að ná heildar 

markmiðum fyrirtækis (Percy, 2005). Samval söluráða samanstendur af fjórum þáttum 

sem oft eru kallaðir P-in fjögur en þeir eru vara (e. product), verð (e. price), vettvangur (e. 

place) og kynning (e. promotion). Talað verður um kynningu sem markaðssamskipti hér 

eftir. Allir þessir þættir eru mikilvægir og mynda saman sterka heild (Wilson o.fl., 2016).  

Markmið hvers þáttar eru að auka sölu, viðhalda markaðshlutdeild, bæta 

vörumerkjaþekkingu, skapa hagstætt umhverfi fyrir framtíðar sölu og upplýsa markaðinn 

(Rowley, 1998). 

Vara er hlutur eða þjónusta sem neytandi er tilbúinn að greiða fyrir. Flestir tengja 

vöru við eitthvað áþreifanlegt en skilgreiningin á vöru er mun víðtækari. Vara getur verið 

annað hvort áþreifanlegir hlutir eða þjónusta (Thabit og Raewf, 2018). 

Markaðsskipulagning er ferlið að búa til stefnu sem gerir fyrirtækinu kleift að útvega vöru 

sem veitir viðskiptavinum sínum ávinning og skapar hagnað fyrir fyrirtækið. Mikilvægt er 

fyrir fyrirtæki að skilja hvers vegna viðskiptavinir kaupa vöruna þeirra. Viðskiptavinir 

kaupa vöru eða þjónustu til að fullnægja þörfum sínum. Hvort sem ávinningurinn er 

áþreifanlegur eða ekki þá er hann viðurkenndur af viðskiptavininum. Því er mikilvægt að 

sjá hvaða ávinning þeir fá (Lary, 1988). Nánar verður fjallað um vöru og vörumerki hér á 

eftir. 

Verð getur haft áhrif á hvort neytendur kaupi vöruna eða þjónustuna. Verðlagning 

er því mikilvægur þáttur í markaðsstefnunni og hefur þá merkilegu stöðu að vera eina 

breytan sem skilar fyrirtæki tekjum. Hún hefur áhrif á ímynd fyrirtækisins bæði vegna 

samkeppni og hlutdeildar á markaði. Þegar fyrirtæki ákvarða verðstefnu sína þarf að taka 

tillit til magns og hagnaðar (Lary, 1988). Verðákvarðanir þurfa að vera í samræmi við aðra 

söluráða eða vöru, dreifingu og kynningu. Verð er fyrsta vísbending um gæði vörunnar, 

þar sem dýrari vörur eru álitnar gæðameiri. Verð vöru byggist á nokkrum þáttum eins og 
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vörumerkinu sjálfu, útliti og pakkningum ásamt ímynd og markaðsfærslu vörunnar 

(Cravens og Piercy, 2009). 

Vettvangur eða dreifing er það sem lýtur að framleiðslu vöru eða þjónustu, þ.e. 

dreifingu vöru eða þjónustu frá fyrirtæki til neytenda. Vettvangur er aðgengilegur á 

réttum stað, á réttum tíma og í réttu magni fyrir viðskiptavini. Vettvangur þar sem 

viðskiptavinir kaupa vörur, svo sem verslanir, verður að vera viðeigandi og þægilegur fyrir 

viðskiptavini (Todorova, 2015). 

Markaðssamskipti (kynning) snúast, um að upplýsa viðskiptavini um vöru fyrirtækis 

og sannfæra þá um kaup. Fyrirtæki nota markaðssamskipti til að byggja upp tengslanet 

við viðskiptavini sína og vonandi framtíðar neytendur (Kotler o.fl., 2000). Persónuleg sala 

til viðskiptavina er jafngömul vöruskiptum. Þróunin hófst á þeim tíma þegar maðurinn átti 

vörur afgangs og reyndi að finna leið til að eiga viðskipti við aðra með þær. Persónuleg 

sala byggist á persónulegum kynningum á hugmyndum og vörum fyrir viðskiptavini, þar 

sem seljandi sannfærir og aðstoðar kaupanda við að ákvarða kaup. Persónuleg sala er því 

samskipti milli seljanda og kaupanda. Hún er sjaldan notuð ein og sér, heldur til að styðja 

við aðrar leiðir í kynningablöndunni. Persónuleg sala gerir seljanda kleift að breyta og 

hanna skilaboðin í samræmi við viðskiptavininn hverju sinni (Egan, 2020). 

2.3 Vörumerki 

Vörumerki (e. brand) eru alls staðar í kringum okkur í daglegu lífi. Hvert sem litið er eru 

vörumerki, bæði sterk og veik. Vörumerki hefur verið skilgreint sem slagorð (e. slogan), 

merki (e. logo), hönnun (e. design) eða sambland af þessu, sem auðkennir vöru eins 

seljanda og aðgreinir hana frá öðrum (Aaker, 2014). Vörumerki hafa þó meiri þýðingu en 

bara það,  enda margt annað sem kemur til. Vörumerki með háa vörumerkjavitund (e. 

brand awareness) er talið öflugt og hjálpar viðskiptavinum við að þurfa ekki að taka 

áhættu með vörumerkjaval en þá er talað um að um sterkt vörumerki sé að ræða 

(Campbell, 2002). Vörumerki sem eru hinsvegar minna eftirsóknarverð eru talin veik 

(Winchester og Romaniuk, 2008). Vara er búin til í verksmiðju en vörumerki er hins vegar 

það sem aðgreinir vöru eins seljanda frá vöru annars. Samkeppnisaðili seljanda getur 

þannig gert eins eða sambærilega vöru en vörumerki sem slíkt er einstakt. Vara getur 

fljótt orðið úreld en vel heppnað vörumerki er tímalaust (MacLennan, 2017). Sterkt 
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vörumerki er þó ekki tímalaust nema því sé sinnt, þar sem það þarfnast stanslaust 

uppfærslu, þróunar og viðhalds (Campbell, 2002). 

2.4 Sterk vörumerki 

Öll fyrirtæki hafa það að markmiði að vera með sterkt vörumerki. Vörumerki er eitt það 

verðmætasta sem fyrirtæki getur átt (Adetunji o.fl., 2018). Sterkt vörumerki er það sem 

nær með tímanum að viðhalda sterkri og jákvæðri ímynd í huga neytenda (Fahy og Jobber, 

2019). Litið er svo á að ímynd vörumerkis sé í reynd sjálfsmynd vörumerkis, þar sem ímynd 

er talin stór þáttur í sérstöðu vörumerkis (Liu o.fl., 2015).  Sterk vörumerki eru líklegri til 

að byggja upp traust viðskiptavina á vörumerkinu. Eftir því sem traust til vörumerkis eykst 

upplifa neytendur minni hættu á að lenda á slæmri vöru (Fahy og Jobber, 2019). Þó svo 

að vörumerki hafi náð þeirri stöðu að teljast sterkt, er mikilvægt að fylgjast stöðugt með 

og gæta þess að það uppfylli alltaf sömu kröfur viðskiptavina til að halda í þá sterku ímynd 

sem það er búið að byggja upp (Egan, 2020). Vörumerkisímynd er enda sú raunverulega 

skynjun á fyrirtækinu sem neytandinn hefur. Skynjunin endurspeglar eiginleika og 

núverandi tengsl við vörumerkið (Saren, 2007). 

Grunnur þess að búa til og viðhalda sterku vörumerki er að varan sé góð. Vörumerki 

fela í sér loforð til viðskiptavina um að viðkomandi vara muni færa þeim mikinn ávinning, 

bæði félagslegan og tilfinningalegan. Varan sem er undir vörumerkinu þarf því að styðja 

það. Viðskiptavinir búast við því að varan virki eins og hún er sögð gera og uppfylli kröfur 

þeirra (Campbell, 2002). Varan þarf að skila ákveðnum árangri til að ná fram jákvæðu mati 

á vörumerkinu í huga neytandans. Áhrifarík viðbrögð fela í sér tilfinningar gagnvart 

vörumerkinu, svo sem að láta neytandanum líða vel með sjálfan sig (Farquhar, 

1989).Styrkur vörumerkis byggir á aðgreiningu og mikilvægi, þ.e. hversu vel aðgreinir 

vörumerkið sig frá öðrum í sama flokki og af hverju það skipti viðskiptavininn máli. Því 

hafa sterk vörumerki bæði styrk og þekkingu (Campbell, 2002). 

Tryggð við vörumerki er frábrugðin öðrum helstu víddum vörumerkjavirðis að því 

leyti að hún er tengd nánari reynslu. Viðskiptavinir geta ekki myndað tryggð við vörumerki 

án reynslu af kaupum og notkun. Aftur á móti er meðvitund og skynjuð gæði einkenni 

margra vörumerkja sem neytendur hafa ekki reynslu af (Maltz, 1991). Hægt er að nota 

þrjár leiðir til að byggja upp vörumerkjatryggð, byggja það upp frá grunni, fá það lánað 

eða kaupa það. Vörumerkjatryggð er byggð á því að skapa jákvætt vörumerki með 
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gæðavöru, byggja upp vörumerkjavitund til þess að hafa sem mest áhrif á kauphegðun 

neytenda og þróa vörumerkjaímynd til að mynda tengsl við neytendur. Mörg fyrirtæki 

nýta sér vinsælar vörur til að ná fram vinsældum á öðrum vörum í þeirra eigu. Stundum 

er það svo að þegar fyrirtæki koma með nýja vöru á markað þá er varan tengd eldri 

vinsælli vöru til að minna neytendur á (Farquhar, 1989). 

2.5 Vörumerkjavirði 

Fræðimenn á viðskiptafræðisviði hafa skilgreint vörumerkjavirði (e. brand equity) á ýmsa 

vegu og lagt mismikla áherslu á þá lykilþætti sem stuðla að vörumerkjavirði. 

Vörumerkjavirði er eftirsóknarvert hjá fyrirtækjum vegna þess að það getur stuðlað að 

langvarandi viðskiptasambandi milli fyrirtækis og neytenda. Vörumerkjavirði er 

samblanda af skilgreiningu vörumerkis og virðis. Virði er fjárhagslegt eða huglægt hjá 

neytendum. Fræðimenn byrjuðu að skilgreina og rannsaka vörumerkjavirði til að sjá hvað 

aðgreinir framúrskarandi fyrirtæki á markaði frá öðrum (Liu o.fl., 2015). Vörumerkjavirði 

er hægt að meta út frá fjárhagslegum mælikvörðum, þ.e. með hliðsjón af fjárhagslegum 

ávinningi umfram framleiðslukostnað eða framlegð vöru. Einnig er hægt að meta 

vörumerkjavirði út frá því hvaða stöðu vörumerkið hefur í huga eða minni markhópsins. 

Vörumerki skilar þessum ávinningi í formi merkingar, skynjunar á gæðum, táknræns 

sambands, staðgengils upplifunar eða jafnvel sjálfsmyndar neytandans. Að hve miklu leyti 

neytendur þekkja og tengja við merkingu vörumerkja er ekki fræðileg spurning heldur 

hefur það áþreifanleg áhrif á fjárhagslega afkomu fyrirtækis (Oswald, 2020). 

Vörumerkjavirði er falið í huga og reynslu núverandi eða hugsanlegra neytenda. 

Ákveðin atriði verða að vera til staðar til að vörumerkjavirði myndist. Það þarf að vera til 

staðar nægilega mikil vörumerkjavitund en með því er átt við að neytendur í markhópi 

vörumerkis þekki vörumerkið. Því oftar sem vörumerki er efst í huga (e. top of mind) 

neytenda, því sterkari er vörumerkjaþekkingin (Stepchenkova og Li, 2014). Vörumerkið 

þarf einnig að framkalla jákvæðar og sterkar tilfinningar í huga markhópsins (Guðlaugsson 

og Eysteinsson, 2010). Vörumerkjavirði eins og það er skilgreint af Keller (1993), verður 

til þegar vörumerki er þekkt og hefur sterka og einstaka ímynd í huga neytenda (Egan, 

2020). Rannsóknir á vörumerkjavirði benda til þess að sköpun á jákvæðri ímynd 

vörumerkis ætti að auka virði þess (Faircloth o.fl., 2001). 
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2.5.1 Vörumerkjavirðis pýramídi Kellers 

Pýramídi viðskiptavinagrundaðs vörumerkjavirðis eða svokallað CBBE-líkan sem sett var 

fram af Kevin Lane Keller (2009) er líkan sem myndar fjögur þrep og er ein af fjölmörgum 

leiðum sem hægt er að nota til að byggja upp sterkt vörumerki. Hvert skref byggir á því 

að fyrra skrefi hafi verið náð (e. achieved). Þessi skref samanstanda af tryggð, mati og 

tilfinningu, frammistöðu og ímynd, vitund og þekkingu. Endanlegt markmið er að ná 

hámarki pýramídans, sem er tryggð (Keller, 2009). Þá má segja að það sé fullkomlega 

samræmt samband á milli viðskiptavina og vörumerkis (Kuhn o.fl., 2008). Öll reynsla af 

vörumerkinu á að vekja jákvæðar hugsanir og tilfinningar hjá viðskiptavinum eða 

væntanlegum viðskiptavinum. Ef fyrirtæki ná að sanna að vörumerkið sé verðmætt fyrir 

viðskiptavini er hægt að byggja upp vörumerkjavirði og sannfæring viðskiptavinarins leiðir 

til þess að það dreifist til annarra. Með því að skoða vörumerkjavirði vörumerkis getur þú 

séð styrk og stöðu þess. Verðmætið felst í því að eiga tiltekið vörumerki í samanburði við 

almennt vörumerki af sömu gerð í sama vöruflokki. Líkanið, sem er hannað af Keller, er 

uppbyggt út frá sjónarmiðum neytandans (Keller, 2009). 

Mynd 1: Vörumerkjavirðispíramídi Kellers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrsta þrepið samanstendur af vitund og þekkingu en slíka samsetningu þarf til að 

staðfesta auðkenni vörumerkisins í huga neytenda. Til að ná því þarf vörumerkið að vera 

áberandi, sem helst í hendur við þekkingu viðskiptavinarins á vörumerkinu. Það verður til 

þess að vörumerkið nær til neytenda áður en þeir leitast eftir kaupum. Þegar kemur að 

kaupum kemur vörumerkið til greina í huga viðskiptavinarins (Kuhn o.fl., 2008). Ef þessu 

stigi er náð ætti vörumerkið að koma oft og auðveldlega upp í huga viðskiptavinar við 
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ýmis kaup eða neyslu aðstæður (Keller, 2009). Í þrepi tvö er komið að tilgangi vörumerkis, 

frammistöðu og ímynd. Frammistaða vörumerkis sýnir hversu vel varan mætir þörfum 

viðskiptavina. Þriðja þrepið felur í sér að ná fram viðbrögðum við vöru fyrirtækisins. Mat 

á vörumerkinu er byggt á samsetningu sem er auðkennd í merkingu vörumerkis. Matið 

samanstendur af mati og tilfinningum og kemur út frá heildargæðum, trúverðugleika og 

yfirburðum vörumerkis. Síðasta þrepið, toppurinn á pýramídanum, er tryggð. Tryggð 

viðskiptavina til vörumerkis myndast í huga þeirra ef öll hin atriðin eru uppfyllt (Keller, 

2009). Vörumerkjatryggð viðskiptavina er talinn vera kjarninn í virði vörumerkis (Knox og 

Walker, 2001). 

2.5.2 Áhrif markaðssamskipta á vörumerkjavirði 

Frá sjónarhorni viðskiptavinar, stuðla markaðssamskipti að  vörumerkjavirði og ýta undir 

sölu á margvíslegan hátt. Með því að búa til góða vitund um vörumerki innan fyrirtækis, 

ýtir það undir sölu. Markaðsfólk þarf að finna rétta leið til að tengja góða ímynd við 

vörumerkið. Margir þættir koma að þróun markaðssamskiptaáætlunar en sem dæmi má 

taka tegund markaðar, þ.e. hvort neytendur eru tilbúnir að fjárfesta í kaupum, líftími vöru 

og staða vörumerkis. Þetta þarf að hafa í huga þegar markaðsfólk er að reyna að ýta undir 

vörumerkjavitund. Markaðssamskipti eru því mikilvægasta tólið fyrir vörumerkjavitund 

neytenda. Vitund neytenda á vörumerkinu skilar sér í gegnum samskiptaferli vörumerkja 

við neytandann (Šalkovska o.fl., 2015). Allt sem fær neytandann til að taka eftir 

vörumerkinu og veita því athygli, eins og auglýsingar, geta aukið vörumerkjavitund. Til að 

auka virði og ímynd vörumerkis þarf að fara í ákafari og vandaðri vinnslu 

markaðssamskipta (Keller, 2009). 

Til að nýta styrkleika hvers miðils er notast við samhæfð markaðssamskipti hvers 

miðils á mismunandi stigum, þar sem mismunandi miðlar hafa ólíkar miðlunarleiðir. 

Samhæfing miðlanna getur gefið markhópi, viðskiptavinum og almenningi heildstæðari 

mynd af því sem verið er að auglýsa (Egan, 2020). 
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3 Markaðssamskipti 

Markaðssamskipti eru öll samskipti stjórnenda vörumerkis sem miða að skilgreindum 

markhópi og  samtali við markhópinn sem er ætlað að hafa tiltekin áhrif (Todorova, 2015). 

Fyrirtæki þurfa að velja markhóp, hafa skilning á honum, taka ákvörðun um staðfærslu, 

þróun samskiptastefnu og  miðil (Percy, 2005). Vörumerki nota markaðssamskiptin til að 

koma á framfæri hvers konar upplýsingum, sem geta verið ólíkar út frá markmiði hverju 

sinni. Í gegnum leiðir markaðssamskipta eru skilaboðin hönnuð og kynnt með ákveðinni 

aðferð (Ekhlassi o.fl., 2012). Markaðssamskipti geta verið eins og áður hefur verið rakið, í 

formi persónulegrar sölu, sölukynninga, almannatengsla, beinnar markaðsfærslu og 

auglýsinga. Árangursrík markaðssamskipti byggja á samsetningu þessara þátta sem alla er 

hægt að nota til markaðssamskipta annað hvort hverja fyrir sig eða í kynningarblöndu til 

að gera fyrirtækjum kleift að miðla á sem áhrifaríkastan hátt (Todorova, 2015). 

Markaðssamskipti eiga sér stað og fara fram, rétt eins og önnur samskipti á milli 

einstaklinga. Aðilarnir, tveir eða fleiri, eru annars vegar sendandi og hins vegar 

móttakandi. Fyrirtæki eða vörumerki er sendandinn, þ.e. sá sem hannar skilaboðin og 

sendir þau frá sér. Sendandinn þarf að vera meðvitaður um hvernig móttakandinn, sem 

er markhópurinn, mun skilja skilaboðin. Mikilvægt er að tryggja að móttakandinn skilji 

skilaboðin eins og sendandinn vill að hann geri. Þegar sendandinn sendir skilaboð til 

markhópsins eru þau sett fram á þann hátt sem fyrirtæki telur og vill að móttakandinn 

skilji þau. Móttakandinn tekur við skilaboðum sem hafa verið sett fram og túlkar þau á 

sinn hátt. Því betur sem fyrirtæki skilja markhópinn sinn, því betur kann það að nýta leiðir 

markaðssamskipta og þannig eru meiri líkur á að neytandinn túlki skilaboðin í samræmi 

við það sem fyrirtækið vill, hvort sem það er að kalla eftir kaupum eða ýta undir 

vörumerkjavitund. Við undirbúning á ferli markaðssamskipta þarf að hafa í huga ýmislegt, 

svo sem áhrifastigslíkön, sem taka mið af því á hvaða stigi markhópurinn er en líkönin eru 

notuð með það að markmiði að færa hópinn á næsta stig. Mörg áhrifastigslíkön hafa verið 

sett fram en grunnur þeirra allra er hugsun (e. cognition), tilfinning (e. affect) og hegðun 

(e. behaviour). Samkvæmt líkaninu verða markaðsmenn að ná samskiptamarkmiðum til 

að leiðbeina hugsanlegum viðskiptavinum frá því stigi að vera fyrst meðvitaðir um vöru 

og hvetja þá til að komast á kaupstig (Egan, 2020). 
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Mynd 2: Áhrifastigslíkan 

 

Fyrsta skrefið er þannig að ákveða og skilgreina að hvaða markhópi fyrirtæki ætlar 

að beina markaðssamskiptum sínum að. Með markaðssamskiptum er hér átt við allt form 

samskipta sem fyrirtæki nota til að upplýsa, minna á, útskýra, sannfæra og hafa áhrif á 

viðhorf og kauphegðun viðskiptavina og annarra. Í næsta skrefi er markmiðið ákveðið 

með þessum markaðssamskiptum, hvort sem verið er að reyna að ná athygli, skapa 

löngun eða ná fram betra vörumerkjavirði. Markaðssamskiptin þurfa að vera SMART eða 

nákvæm (e. specific), mælanleg (e. measurable), raunhæf (e.achievable), viðeigandi (e. 

relevant) og tímanleg (e. timely) til að vörumerkjavirðið haldist. Mikilvægt er að uppfæra 

staðlana oft til að viðhalda virði vörumerkis. Næst er að skilgreina, hanna og útfæra 

skilaboðin, velja réttar leiðir í samræmi við markhópinn og markmiðin og hrinda í 

framkvæmd. Síðast en ekki síst er árangurinn mældur, og athugað hvort markhópurinn 

sé að taka við þeim upplýsingum sem fyrirtæki er að reyna að koma á framfæri (Cravens 

og Piercy, 2009). 

Miðlar markaðssamskipta eru notaðir til að koma skilaboðum á framfæri. Hægt er 

að nota mismunandi miðla í markaðssamskiptum og hafa fyrirtæki úr mörgum miðlum að 

velja eftir því hvað hentar að hverju sinni. Að velja rétta samsetningu þátta í 

markaðssamsetningu gerist ekki að sjálfu sér en sérfræðingur þarf að vera vel upplýstur 

um tækifæri og ógnanir sem fylgja samvalinu áður en ákvörðun er tekin (Todorova, 2015). 

Miðlun skiptist í persónulega og ópersónulega miðlun. Persónuleg miðlun eru samskipti 

milli fulltrúa fyrirtækis og neytenda. Ópersónuleg miðlun nær til stærri hópa og margra í 

einu, sem dæmi má taka sjónvarpsauglýsingar, umhverfismerkingar, auglýsingar á netinu, 

í útvarpi,  í dagblöðum og bæklingum. Miðlarnir eru notaðir til að færa skilaboðin sem 

hönnuð hafa verið, í því formi sem þau hafa verið hönnuð, til markhópsins (Egan, 2020). 

Farið verður nánar í hefðbundna miðla, netmiðla, umhverfismiðla og aðra miðla og 

raddblæ markaðssamskipta hér á eftir. 
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3.1 Hefðbundnir miðlar 

Fyrsta raunverulega nútíma nýsköpunin í miðlum kom til með uppfinningu 

prentvélarinnar. Prentvélin opnaði á fleiri möguleika til að birta auglýsingar. Prentmiðlum 

er skipt í tvo megin flokka, dagblöð og tímarit. Dagblöð hafa verið notuð til að auglýsa 

vörur og þjónustu nánast frá upphafi upplýsingamiðlunar. Dagblöð eru hluti af 

upplýsingamarkaði, en helsta hlutverk þeirra eru að segja fréttir og miðla upplýsingum. 

Um aldamótin gátu sérfræðingar notað nútímalegri tækni en með framförum í 

prenttækni varð til snið sem hægt var að nota á skapandi hátt í auglýsingum (Egan, 2020). 

Útvarp var og er frekar einstakur miðill þar sem hann má finna nánast á hverju 

einasta heimili, á skrifstofum og í farartækjum. Útvarp er þannig aðgengilegur miðill sem 

er í daglegu lífi neytenda en fjölmargir neytendur eru við miðilinn frá því þeir vakna á 

morgnana og þar til þeir fara að sofa á kvöldin, hvort sem þeir eru heima hjá sér, í vinnunni 

eða í bílnum. Mörg hundruð útvarpsstöðvar hafa verið stofnaðar og hafa auglýsingar oft 

verið aðferð til að fjármagna miðla (Weinberger o.fl., 1994). Útvarpsmiðillinn lifir 

vissulega ennþá en með komu sjónvarpsins fór markaðsfólk frekar að leggja áherslu á að 

koma auglýsingum sínum í sjónvarpið. Sjónvarp hefur verið miðpunkturinn í 

markaðssetningu í áratugi og þróun sjónvarps hafði mikil áhrif á auglýsingar. Með þróun 

tækninnar hafa stafrænar auglýsingar vaxið hratt eftir því sem fleiri stafrænir miðlar hafa 

verið kynntir og hafa vinsældir auglýsinga í sjónvarpi að sama skapi minnkað (Malthouse 

o.fl., 2018). 

3.2 Netmiðlar 

Internetið hefur með komu sinni gefið neytendum nýja vídd á upplifun þeirra á  

vörumerkjum ásamt aukinni þátttöku. Neytendur eru í dag aðeins einum smelli frá því að 

fá frekari upplýsingar um vörur eða vörumerki, hvort sem um er að ræða frekari 

upplýsingar um fyrirtækið sem framleiðir þær, staðsetningu verslana, við leit að lausum 

störfum eða jafnvel til að fá sýnishorn af vörunni. Tæknin veitir grunn að lausnum á 

mörgum vandamálum neytenda og markaðssetningar. Hún er notuð til að þróa nýjar og 

endurbættar vörur, betri þjónustu, upplýsingakerfi og afhendingaraðferðir (Saren, 2007). 

Frá tilkomu internetsins hafa fyrirtæki á markaði þurft að gjörbreyta því hvernig þau 

auglýsa vörur sínar. Þá er ljóst að frá þeim tíma sem internetið náði almennri notkun hefur 

það verið ein stærsta ástæða breytinga á neytendahegðun og markaðsstarfi. Áður en 
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samfélagsmiðlar komu til sögunnar voru fyrirtæki meira í að upplýsa neytendur um vörur 

sínar en með komu þeirra hafa fyrirtæki færst meira yfir í að vera þátttakendur. Umræðu 

sem myndast á netinu er auðvelt að nálgast og hafa fyrirtæki hvorki stjórn á þeim né 

aðkomu að. 

Samfélagsmiðlar eru hluti af nokkrum miðlum markaðssamskipta og eru þeir góð 

leið til að ná fram beinum markaðssamskiptum við þann markhóp sem fyrirtæki vill ná til. 

Á síðustu árum hefur enda verið gríðarleg aukning í að fyrirtæki noti samfélagsmiðla til 

að auglýsa vöru sína. Samfélagsmiðlar eru mjög aðgengilegir enda er hægt að nálgast þá 

í gegnum tölvur, síma og önnur snjalltæki og veita þannig markaðsaðilum tækifæri til að 

ná beint til neytenda og byggja upp persónuleg tengsl við markhópinn. Samfélagsmiðlar 

hafa einnig gjörbreytt því hvernig vörumerki er búið til, hvernig því er dreift og sett saman, 

með beinum tengslum og efni frá neytendum (Valos o.fl., 2017). Auk þess geta neytendur 

fengið aðstoð og hugmyndir beint í gegnum samfélagsmiðla og þegar þeim hentar, sem 

verður til þess að neytendur tengjast vörumerkinu betur.  

Neytendur taka virkan þátt í að koma skoðunum og áhuga sínum áfram til annarra, 

þannig að virkar umræður myndast gjarnan um vörur. En þegar samskipti neytenda á 

netinu snúast um vörur kallast það rafrænt umtal (Auður Hermannsdóttir og Alexandra 

Diljá Bjargardóttir). Gagnvirk markaðssetning er tegund markaðssamskipta sem á 

sérstaklega vel við samfélagsmiðla og aðra stafræna miðla (Adetunji o.fl., 2018). 

Til að búa til þessi tengsl við neytendur og ná árangri er því afar mikilvægt að 

fyrirtæki sinni miðlum sínum vel, birti þar efni og upplýsingar og séu virkir (Godey o.fl., 

2016). 

Mynd 3: Tilgátulíkan (e. conceptual model) 
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Hefðbundnir miðlar, netmiðlar og umhverfismiðlar hafa það sameiginlegt að þeir eru 

taldir sterk leið til að ná til margra mismunandi neytenda í einu. Mörg fyrirtæki notast við 

umhverfismiðla í sínum markaðssamskiptum þrátt fyrir að þetta sé talin ein af elstu 

leiðunum til að ná til þeirra. 

3.3 Umhverfismiðlar 

Umhverfismiðlar eru önnur tegund af miðlum markaðssamskipta og ein af elstu leiðum 

markaðssamskipta. Umhverfismiðlar eru t.d. veggspjöld, auglýsingaskilti og auglýsingar á 

strætóskýlum, flugvöllum, gangstéttum og byggingum. Miðillinn er mikilvægur á þann 

hátt að fyrirtæki og vörumerki fá vettvang til að ná til mjög margra neytenda í einu, sem 

þó er breytilegt eftir því hvar auglýsingin er staðsett, hver skilaboðin eru og hve lengi hún 

stendur. Það hversu vel þessir þættir eru framkvæmdir skiptir öllu máli við að fanga 

athygli neytendans. Þrátt fyrir að vera ein af elstu leiðum markaðssamskipta þá hafa 

vinsældir þessa miðils aukist eftir því sem fólk eyðir meiri tíma í að ferðast t.d. frá vinnu 

og skóla (Egan, 2020). Ef umhverfis auglýsingarnar eru notaðar á réttum stað með 

viðeigandi hætti verður að telja líklegt að þær hafi þau áhrif á neytanda að áhugi hans 

verði vakinn sem ýtir undir tilfinningu til að kaupa (Gulmez o.fl., 2010). 

Umhverfismerkingar geta verið settar á ólíklegustu staði og ýtir slík staðsetning undir 

eftirtekt og áhuga hjá neytenda. Hægt er að setja veggspjöld á mismunandi staði, svo sem 

auglýsingaskilti við hraðbraut, á strætisvagna eða á aðra opinbera staði. Markaðsfólk 

hefur einnig fundið aðrar og nýjar leiðir til að auglýsa eins og t.d. á gólf á íþróttaleikvangi, 

og í tölvum í skólastofu, á innkaupakerrum í matvöruverslun svo eitthvað sé nefnt 

(Solomon, 2020). 

3.4 Aðrir miðlar 

Markaðssamskiptin eru samkvæmt framansögðu margvísleg og innihalda ákveðnar 

áherslur. Umtal, persónuleg sala, almannatengls og vörupakkningar eru áhrifaríkur hluti 

af markaðsstarfinu, þ.e. í því að mynda samband við viðskiptavini. 

Persónuleg sala á sér stað á milli starfsfólks vörumerkis og viðskiptavina. Árangur 

persónulegrar sölu er hægt að mæla út frá því hversu vel starfsmaðurinn nær til 

viðskiptavinarins. Persónuleg sölumennska er notuð til að mynda tengsl við viðskiptavini 

og byggja upp langtímasamband. Sölumenn gegna lykilhlutverki í að byggja upp 
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langtímasamband milli kaupanda og seljanda. Sem mikilvægur hlekkur milli kaupanda og 

seljanda, hafa sölumenn talsverð áhrif á skynjun kaupanda á áreiðanleika seljanda og virði 

þjónustu hans og óhjákvæmilega áhuga kaupanda á því að viðhalda viðskiptasambandinu 

(Weitz og Bradford, 1999). Viðurkennt hefur verið í fjölda ára að umtal (e. word of mouth) 

hafi áhrif á það sem fólk veit, finnur og gerir. Rannsóknir styðja þá  fullyrðingu að umtal 

hafi meiri áhrif á hegðun neytenda en aðrar leiðir undir stjórn markaðsaðila þar sem það 

er hlutlausari heimild um vöruna. Umtal hefur verið kallað ókeypis auglýsing þar sem það 

er byggt á persónulegri upplifun neytenda (Buttle, 1998). 

Almannatengsl er ein leið markaðssamskipta til að styrkja stöðu vörumerkis á 

markaði. Vörumerki þurfa að ná góðu umtali á markaðnum til að ná því. En almannatengsl 

gefa vörumerkjum tækifæri til að koma jákvæðum skilaboðum til almennings og fjölmiðla 

til þess að auka sölu (Daymon og Holloway, 2010). 

Sú leið markaðssamskipta sem gleymist oftast eru vörupakkningar. Það er þó líklega 

ódýrasta form markaðssamskipta. Þó umbúðir séu fyrst og fremst til að vernda innihaldið 

og bjóða upp á þægindi fyrir neytandann þá eru þær einnig stórt samskiptatæki (Egan, 

2020). Pakkningarnar eru fyrstu kynni sem neytendur mynda með vöru, gæði hennar og 

verðmæti (Underwood og Ozanne, 1998). 

3.5 Raddblær markaðssamskipta 

Auglýsingar eru og hafa ávallt verið skilaboð fyrirtækja til þeirra sem sjá þær og heyra. Til 

að hámarka árangur með auglýsingum þurfa skilaboðin að miðla réttum tilfinningum til 

neytenda, þ.e. framsetning og raddblær (e. tone of voice) auglýsingarinnar þurfa að 

endurspeglast í heildarupplifun neytenda. Mismunandi markhópar hafa mismunandi 

áherslur og því mikilvægt að tala á réttan og viðeigandi hátt til hvers og eins markhóps. 

Til dæmis má nefna að framsetning og raddblær auglýsinga snyrtivörufyrirtækja eru 

töluvert frábrugðin auglýsingum frá byggingavöruverslunum.  Hægt er að setja fram þá 

tilgátu að auglýsingar snyrtivörufyrirtækis nái betri árangri með jákvæðum og hlýjum 

skilaboðum í stað ágengra auglýsinga sem innihalda hávær og ópersónuleg skilaboð 

(Ridout og Fowler, 2012). 

Í markaðsfræði er oft talað um persónuleika vörumerkja og þarf því rödd 

auglýsingarinnar að endurspegla þann persónuleika. Rödd fyrirtækis ætti að innihalda allt 

sem vörumerkið hefur upp á að bjóða og viðskiptavinir þess kunna að meta.  Neytendur 
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vilja ná tilfinningatengslum við vörumerkin sem þeir kaupa eða fylgjast með. Í 

meginatriðum er raddblær það hvernig auglýsingar endurspegla vörumerkið í orðunum 

sem eru notuð (Koller, 2007). Margir hugsa einungis sjónrænt um vörumerki, og sögulega 

séð hefur sjónræni þátturinn verið helsta áherslan í ímyndarsköpun vörumerkis. Það 

hvernig fólk sér vörumerkið verður því alltaf fyrsta skref og áherslan við stefnumótandi 

hönnun þess. Við áttum okkur þó fljótlega á því að upplifun fólks á vörumerkjum er ólík 

og að við, sem neytendur, tengjum oft við vörumerki með öðrum hætti en sjónrænum, 

þá sérstaklega með orðum, hljóðum og hegðun. Raddblær vörumerkis nær sömu 

markmiðum og sjónræni þátturinn, en með orðum og raddblæ í stað grafískrar 

framsetningar, þannig að fólk nær að þekkja og tengja við vörumerkið. Neytendur vilja 

samtal, skilning og viðurkenningu vörumerkis í sinn garð, og að það sé gagnkvæmt. Þeir 

vilja eiga samband við vörumerkið. Af greiningu á því hvernig vörumerki, og fólkið sem 

kemur fram fyrir þess hönd, skrifar, talar, hljómar og hegðar sér, hefur rannsakandi dregið 

nokkrar bráðabirgðaályktanir, einungis með því að fylgjast með, hlusta og túlka. Eins og í 

öllum samböndum er það ekki bara útlit sem hefur áhrif á samskipti innan þess, heldur er 

einnig nauðsynlegt að meta hvað er sagt og hvernig, þar sem það hefur áhrif á skynjun 

okkar á vörumerkinu. Það sama á við um hvernig fólk vekur athygli á vörumerki sínu 

(Ramsay, 2010). 

Raddblær vörumerkis getur verið sérstaklega mikilvægur við fyrstu kynni, þegar 

neytendur eru að skoða ný og ókunn vörumerki. Í slíkum aðstæðum er lykilatriði að draga 

úr óvissu og hafa áhrif á mat á áreiðanleika vörumerkisins. Það hvernig vörumerki á í 

samskiptum við neytendur getur því verið afgerandi í mótun viðhorfa neytenda og 

ákvarðað hvort sambandið muni þróast lengra eftir fyrstu kynnin (Barcelos o.fl., 2018).
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4 Snyrtivörumarkaðurinn 

Hugtakið snyrtivara kemur úr grísku, en hugtakið „kosm tikos“ merkir að hafa kunnáttu í 

að skreyta og prýða. Reglugerð Evrópusambandsins skilgreindi snyrtivörur sem hvert það 

efni sem kemst í snertingu við ytri hluta líkamans í þeim tilgangi að þrífa, breyta útliti, 

vernda og halda í góðu ástandi (Halla o.fl., 2018). 

Notkun snyrtivara er útbreidd um heim allan og hafa flestir notað snyrtivöru á einn 

eða annan hátt. Snyrtivörur voru fyrst notaðar til að ná heilsufarslegum ávinningi. Þær 

hafa verið að þróast í aldanna rás og sífellt er verið að reyna að finna nýjar og betri leiðir 

til framleiðslu. Þróunin í dag snýr að því að ná að búa til góða snyrtivöru með 

náttúrulegum efnum og halda aukaefnum í lágmarki. Ástæða þess er sú að rannsóknir 

síðustu ára hafa sýnt fram á neikvæð áhrif gerviefna á heilsu manna og umhverfið. 

Saga snyrtivara hefur mótast samhliða mannkynssögunni. Maðurinn treysti fyrst á 

náttúruna, veiðar og hjátrú en í seinni tíð hefur traustið beinst að apótekum. Í dag er 

snyrtivörumarkaðurinn frábrugðinn því sem áður var og um allan heim ríkir mikil 

samkeppni milli snyrtivöruframleiðenda. Gæði, skilvirkni og öryggi eru lykilatriði að góðri 

velgengni á snyrtivörumarkaði. Það voru þannig neytendur snyrtivara sem gerðu þá kröfu 

að snyrtivörur yrðu þróaðar til hins betra, bæði gagnvart umhverfinu en einnig gagnvart 

þeim sjálfum. Neytendur hafa orðið meðvitaðri um umhverfi sitt og dýravelferð og hafa 

lagt áherslu á sjálfbærni (Amberg og Fogarassy, 2019). 

Þegar kemur að snyrtivörum og persónulegri umhirðu hefur krafa neytenda um 

„náttúrulegt“ vafist fyrir framleiðendum en um leið haft áhrif á vöruþróun snyrtivara. 

Uppruni vöru, skilgreiningar á þeim hráefnum sem notuð eru, hönnun lyfjaforma og 

prófanakröfur og reglufylgni eru allt eitthvað sem framleiðendur þurfa að upplýsa 

neytendur um. Margir í snyrtivöru iðnaðinum vita hins vegar ekki hvernig á að nýta þessa 

nýju hugmyndafræði um „náttúrulega snyrtivöru“ og hvernig á að færa það yfir í 

hagkvæmni (Dayan). 

4.1 BIOEFFECT 

BIOEFFECT er íslenskt snyrtivörumerki sem stofnað var árið 2001 af þremur íslenskum 

vísindamönnum sem heita Björn Lárus Örvar, Júlíus B. Kristinsson og Einar Mentalitet. 

Fyrirtækið var stofnað eftir ára langar rannsóknir á aðferðum til að framleiða prótein úr 
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byggi. Fyrirtækið hét upprunalega Sif Cosmetics en var síðan breytt yfir í BIOEFFECT þegar 

það fór á alþjóðamarkað. Markaðssamskipti BIOEFFECT á samfélagsmiðlum felast í því að 

minna neytendur á hvaðan BIOEFFECT kemur, að vörurnar þeirra virki, og tengingu 

vörumerkisins við vísindin og íslenskt vatn. Stór hluti af markaðssamskiptum BIOEFFECT 

eru vörupakkingar og persónuleg sala. Græni liturinn í vörupakkningunum var valinn til 

þess að ýta undir og vekja athygli á uppruna fyrirtækisins, vísindin. Liturinn er vísun í hið 

vísindalega, klínískur grænn án þess að minna á skurðstofu, bjartur og hreinn, 

vísindagrænn (Sóley Þórisdóttir, munnleg heimild, 25. nóvember 2021). 

BIOEFFECT framleiðir og selur hreinar húðvörur á snyrtivörumarkaði. Markmið 

BIOEFFECT er að endurheimta og viðhalda náttúrulegum ungleika og lífskrafti húðarinnar 

með heilbrigðum, hreinum innihaldsefnum og árangursríkum framförum í húðvörum með 

líftækni. Áskorun fyrirtækisins frá upphafi hefur verið að greina á hverju húðfrumur þurfa 

að halda, og finna leiðir til að færa þeim það sem upp á vantar til að þær geti starfað á 

heilbrigðan hátt (BIOEFFECT, e.d.). 

Þegar við tölum um hreinleika er merkingin sem býr að baki margþætt. 

Hreinleiki er grunnstoð í allri okkar starfsemi: vörurnar okkar innihalda eins fá 

efni og mögulegt er. Vatnið sem við notum er upprunnið úr íslenskum 

náttúrulindum og hefur síast og hreinsast í gegnum jarðlög á leið sinni til 

yfirborðs. Hátæknigróðurhúsið okkar er knúið orku frá endurnýjanlegum 

auðlindum (BIOEFFECT, e.d.). 

Mynd 4: Vörumerki BIOEFFECT 

 

BIOEFFECT framleiðir vörur sem hægja á öldrun húðarinnar með virkum, náttúrulegum 

efnum. EGF próteinið í vörum þeirra er unnið úr plöntum í gróðurhúsi BIOEFFECT í 

Grindavík. EGF er mikilvægasta prótein húðarinnar sem dregur úr hrukkum og fínum 
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línum, eykur þéttleika og þykkt húðarinnar og endurvekur æskuljóma hennar. BIOEFFECT 

vörurnar eru þróaðar og framleiddar á Íslandi og eru hvorki húðvörur né innihaldsefni 

þeirra prófaðar á dýrum. Varan sem skaut BIOEFFECT hærra á markaðinn og yfir á 

alþjóðavísu var EGF serumið sem kom á markaðinn árið 2010 (BIOEFFECT, e.d.). 

Hnignun á formgerð húðarinnar er fyrsta atriðið sem maður tekur eftir þegar 

öldrunarferlið er að byrja, en það birtist með hækkandi aldri (Ahmed o.fl., 2020). Þetta 

hefur hingað til oft verið áhyggjuefni en BIOEFFECT einblínir á að vörur þess geti aðstoðað 

húðina og fagnað (e. embrace) náttúrulegri öldrun hennar (Sóley Þórisdóttir, munnleg 

heimild, 25. nóvember 2021). 
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5 Rannsóknaraðferð 

Markmið þessarar rannsóknar var að komast að því hvaða áhrif markaðssamskipti hafi á 

vörumerkjavirði BIOEFFECT á íslenskum snyrtivörumarkaði. Notast var við megindlega 

rannsóknaraðferð (e. quantitative research method) sem hefur það markmið að mæla og 

bera saman viðhorf, þátttakendur og hópa með tölfræðilegum hætti. Rannsóknin byggist 

á gagnasöfnun með spurningalista sem var sendur út í gegnum samfélagsmiðilinn 

Facebook og gagnavinnslu úr niðurstöðum hennar. Rannsakandi valdi að gera megindlega 

rannsókn sem þessa til að ná til margra neytenda á stuttum tíma. Í þessum kafla er 

framkvæmd rannsóknar tilkynnt, þátttakendur, bakgrunnsbreytur og greining gagna og 

úrvinnsla. Í næsta kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. 

5.1 Undirbúningur og framkvæmd  

Rannsakandi samdi þær spurningar sem settar voru fram. Þegar spurningalistinn var 

tilbúinn var hann yfirfarinn af Þórhalli Erni Guðlaugssyni, dósent við Háskóla Íslands og 

leiðbeinanda rannsakanda. Spurningarnar voru 13 talsins og var þeim skipt í almennar 

spurningar, spurningar um BIOEFFECT og bakgrunnsbreytur. Þátttakendum var gerð grein 

fyrir því að könnunin væri nafnlaus og ekki væri hægt að rekja svörin til einstakra 

þátttakenda. Könnunin skiptist í þrjá hluta þar sem fyrsti hlutinn var opin spurning ásamt 

spurningu um hversu oft að jafnaði þátttakendur keyptu snyrtivörur. Þeir þátttakendur 

sem sögðust aldrei kaupa snyrtivörur luku þátttöku en þeir sem sögðust kaupa snyrtivörur 

héldu áfram í næsta hluta könnunarinnar sem innihélt spurningar um vörumerkið 

BIOEFFECT. Þeir þátttakendur sem höfðu aldrei heyrt um BIOEFFECT luku þátttöku. 

Notast var við fjórar spurningar á Likert-kvarða sem er algengur svarkvarði í könnunum 

sem þessum til að meta skoðanir og viðhorf þátttakenda. Var það gert til að athuga hversu 

sammála eða ósammála þátttakendur könnunarinnar voru staðhæfingum um BIOEFFECT. 

Síðasti hluti rannsóknarinnar voru bakgrunnsbreytur, þ.e. kyn, aldur, menntun og tekjur. 

Notast var við forritið QuestionPro til þess að setja spurningakönnunina upp og var  

könnunin prófuð af 5 manns áður en hún var send út, til þess að athuga hvort allar 

spurningar væru skiljanlegar. Athugasemdir um orðalag var lagað áður en könnunin var 

send út. Könnunin var sett á Facebook síðu rannsakenda sem óskaði eftir að fólk myndi 

taka þátt. Könnuninni var einnig deilt af fjölskyldu og vinum rannsakenda þannig hægt 

væri að auka fjölbreytileika þátttakenda. Könnunin var formlega sett út þann 4. nóvember 



 

29 

2021 og henni var lokað þann 11. nóvember 2021. Í framhaldinu voru öll gögn sett inn í 

tölfræðiforritið SPSS og unnið með niðurstöðurnar. Myndir og töflur voru unnar útfrá 

niðurstöðunum og var það gert í forritinu Excel. Tölfræðipróf voru notuð við úrvinnslu 

gagnanna.  

5.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 519 talsins. Könnuninni var dreift á Facebook og 

Instagram síðu rannsakanda og á hóp á Facebook sem heitir Húðvörutips og þannig voru 

þátttakendur valdir með rafrænu hentugleikaúrtaki. Hver sem er gat tekið þátt og deilt 

áfram. Þýði rannsóknarinnar voru allir þeir sem eru vinir rannsakanda og ættingja hans á 

Facebook, bæði kyn á öllum aldri. Í seinni hluta rannsóknarinnar var þýðið þeir 

einstaklingar sem höfðu heyrt af BIOEFFECT. 419 einstaklingar svöruðu einni spurningu 

eða fleiri en það voru 376 sem kláruðu könnunina að fullu, þeir sem svöruðu ekki neinni 

spurningu voru hreinsaðir út. Notaðar voru bakgrunnsbreytur til að fá innsýn í hvernig 

fólk tók þátt í rannsókninni. Afgerandi hluti þátttakenda hafði heyrt af BIOEFFECT eða um 

95% og má því segja að spurningalistinn hafi ratað á réttan stað.  

5.2.1 Bakgrunnsbreytur 

Í síðasta hluta rannsóknarinnar voru fjórar bakgrunnsbreytur settar fram. 

Bakgrunnsbreyturnar snéru að kyni, aldri, menntun og tekjum. 

Hlutfall kynja var nokkuð ójafnt meðal þeirra sem svöruðu spurningunni um kyn, þar 

sem meirihluti þátttakenda voru konur en þær voru 318 á móti 19 körlum. Kynjahlutfallið 

skiptist því þannig að um 94,08% voru konur og 5,62% karlar. 1 valdi annað þegar spurt 

var um kyn eða um 0,3%. 

Alls voru 338 þátttakendur sem svöruðu spurningunni um aldur. Einstaklingar á öllum 

aldri svöruðu könnuninni en stærsti aldurshópurinn var á aldrinum 21-30 ára en 38,46% 

þátttakenda tilheyrðu þeim hópi. Næstflestir voru á aldrinum 41-50 ára eða 48 

þátttakendur sem gera 14,2%. Aldurshópurinn sem minnst þátttaka var frá voru yngri en 

21 árs eða aðeins 21 þátttandi sem er um 6,21%.  

Þegar spurt var út í hver hæsta námsgráða sem þátttakandi hefði lokið kom í ljós að 

30,77% hafi lokið fyrstu gráðu á háskólastigi. Þátttakendur sem voru með stúdentspróf 

eða sambærilegt voru 95 eða 28,11%, 92 þátttakendur eða 27,22% sem voru með 
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framhaldsgráðu á háskólastigi, 25 þátttakendur eða 7,4% voru með grunnskólapróf og 22 

eða 6,51% þátttakendur hafa lokið iðnámi eða sambærilegu prófi. Gild svör voru 338. 

Þegar tekjudreifing þátttakenda var skoðuð kom í ljós að 28,57%  þátttakenda voru 

með 300 þús. kr. eða lægri laun á mánuði og 21,88% þátttakenda voru með 301-500 þús. 

kr. á mánuði. Minnstu hóparnir eru þeir sem voru með 901-1100 þús. kr. á mánuði eða 

6,38% og 1101 þús. kr. eða hærra eða 12,16%. Gild svör voru 329. Drefingu 

heildarmánaðarlauna hjá þátttakendum má sjá á mynd 5.  

Mynd 5: Tekjudreifing þátttakenda 

 

5.3 Greining gagna og úrvinnsla 

Tölfræðilegar aðferðir voru notaðar við greiningu og úrvinnslu gagna. Eftir að könnuninni 

lauk voru gögnin færð yfir í forritið Statistical Package For The Social Science (SPSS). 

Rannsakandi ákvað að svarendur sem svöruðu einni spurningu myndu haldast inni. Ógild 

svör voru tekin út áður en úrvinnsla gagna hófst. Alls fengust 519 svör úr könnuninni en 

eftir hreinsun voru 419 gild svör.  

 Við úrvinnslu gagna í SPSS var notuð lýsandi tölfræði með hlutfallstölum. Það var 

ein opin spurning í könnuninni sem rannsakandi greindi og flokkaði svör. Í opnu 

spurningunni var ákveðið að öll vörumerki sem voru nefnd þrisvar eða sjaldnar myndu 

flokkast saman í „annað“. Keyrt var kí-kvaðrat próf og í kjölfarið var keyrð krosstafla til 

þess að kanna tengls milli nafnbreyta.  Einnig voru framkvæmd ályktunar tölfræðipróf við 
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úrvinnsluna. Til þess að kanna fylgni milli skalabreyta var fylgni tölfræðipróf framkvæmt 

þar sem Pearsons fylgistuðullinn eða r segir til um hversu sterk fylgnin er.  

Hópar voru sameinaðir til að fá áreiðanlegri niðurstöður. Aldurshóparnir voru 

sameinaðir í tvo hópa annars vegar 30 ára og yngri og hins vegar 31 árs og eldri. Einnig 

voru tekjuhópar sameinaðir í þrjá hópa, þeir sem eru með 500 þúsund eða minna í 

mánaðarlaun, 501-900 þúsund og 901 þúsund eða meira. Kauptíðni hópar voru 

sameinaðir í þrjá hópa, þeir sem versla snyrtivörur sjaldan eða aldrei, stundum og oft.  
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6 Niðurstöður 

Tilgangur og markmið framkvæmdar þessarar rannsóknar var að fá innsýn inn í 

snyrtivörumarkaðinn á Íslandi ásamt því að leitast eftir svari við rannsóknarspurningunni: 

Hvaða áhrif markaðssamskipti hafa á vörumerkjavirði BIOEFFECT? Farið verður yfir helstu 

niðurstöður og lýsandi tölfræði notuð til þess að setja fram niðurstöður við spurningum 

rannsóknarinnar. Til að auðvelda skilning á niðurstöðum er notast við myndir og töflur. 

Aðeins 4,27% þátttakenda sögðust aldrei kaupa snyrtivörur. Með því að spyrja 

þátttakendur hvaða íslenska náttúrulega snyrtivörumerki kæmi fyrst upp í hugann var 

hægt að draga upp mynd af hvaða vörumerki væri með sterka stöðu á markaðnum. 

BIOEFFECT fékk flest svörin eða 109 af 376 svörum. Næst á eftir kom Sóley með 97 svör 

og Bláa Lónið með 64 svör.  Niðurstöður leiddu einnig í ljós að markaðssamskipti á 

samfélagsmiðlum nái til þátttakenda en 110  þátttakendur sögðust hafa heyrt af 

BIOEFFECT í gegnum samfélagsmiðla. Samkvæmt niðurstöðum hafa auglýsingar 

BIOEFFECT í sjónvarpi, útvarpi og dagblöðum einnig náð til þátttakenda þar sem 109 eða 

27,53% svöruðu því játandi. Meirihluti þátttakenda var sammála um að þeir tengdu 

BIOEFFECT við íslenska náttúru. Þátttakendur voru einnig sammála þeirri staðhæfingu að 

auglýsingar frá BIOEFFECT hafi náð athygli þeirra.  

6.1 Snyrtivörumarkaðurinn 

Í fyrsta hluta rannsóknarinnar voru þátttakendur beðnir um að nefna það fyrsta  sem 

kæmi í huga þeirra þegar þeir hugsuðu um íslenskt náttúrulegt snyrtivörumerki ásamt 

spurningu um hversu oft að jafnaði þátttakendur kaupa snyrtivörur. Rannsakandi lagði 

fram spurninguna Þegar þú hugsar um íslenskt náttúrulegt snyrtivörumerki hvað kemur 

upp í hugann? Í þeim tilgangi að komast að því hvaða vörumerki væri efst í huga 

þátttakenda á íslenskum snyrtivörumarkaði. 419 þátttakendur svöruðu opnu 

spurningunni en eftir að hafa flokkað svörin voru gild svör 332. Alls voru 20 

snyrtivörumerki nefnd af þátttakendum en vörumerki sem voru nefnd sjaldnar en þrisvar 

sinnum voru flokkuð í annað. 109 þátttakendur eða 32,8% svöruðu að BIOEFFECT væri 

það fyrsta sem kæmi upp í huga þeirra þegar þeir voru beðnir um að hugsa um íslenskt 

náttúrulegt snyrtivörumerki. 97 eða 29,2% af þátttakendum svöruðu að Sóley kæmi fyrst 

upp í huga þeirra og 64 eða 19,3% svöruðu að Bláa Lónið kæmi fyrst upp í huga þeirra. 

Frekari niðurstöður má sjá í töflu 1. 



 

33 

Tafla 1: Þegar þú hugsar um íslenskt náttúrulegt snyrtivörumerki hvað kemur upp í hugann? 

 

Markmið spurningarinnar var að kanna hvort það væru tengsl á milli snyrtivörumerkisins 

sem kom fyrst upp í huga neytenda og aldurs þátttakenda, til að skoða hjá hvaða 

aldurshópi vörumerkjavitundin væri sterk. Í þessum hluta var aldurshópunum skipt upp í 

tvo hópa, annars vegar 30 ára og yngri og hins vegar 31 árs og eldri. Framkvæmt var kí-

kvarðat próf með krosstöflu til að skoða tengslin. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að ekki eru 

tengsl á milli þessara tveggja aldurshópa og hvaða vörumerki var efst í huga, niðurstöður 

sýna að ekki er hægt að útskýra breytileikann út frá aldri (χ2(5, N=283) = 7,96; p = 0,158).  

Síðari spurningin í þessum hluta var Hversu oft að jafnaði þátttakendur kaupa 

snyrtivörur. Meirihluti þátttakenda eða 36,02% kaupa snyrtivörur nokkrum sinnum á ári 

eða 152 einstaklingar af þeim 422 sem svöruðu spurningunni. 31,04% af þátttakendum 

eða 131 kaupa snyrtivörur sjaldnar en 1 sinni í mánuði. Aðeins 18 þátttakendur eða 4,27% 

kaupa aldrei snyrtivörur og lauk því þátttöku þeirra í könnuninni eftir spurninguna. Frekari 

niðurstöður má sjá á mynd 6.  

Mynd 6: Hversu oft að jafnaði kaupir þú snyrtivörur? 
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Til þess að athuga hvort það væru tengsl á milli tekna og kauptíðni var gert kí-kvarðat próf 

með krosstöflu og niðurstöður leiddu í ljós að ekki voru marktæk tengsl milli tekna og 

kauptíðni (χ2(4) = 2,26 ; p = 0,688). 

Tafla 2: Kauptíðni þátttakenda 

 

6.2 BIOEFFECT 

Annar hluti könnunarinnar var fyrir þátttakendur sem kaupa snyrtivörur, þeir fóru í næsta 

hluta sem sneri að spurningum um BIOEFFECT, en spurningarnar voru  7  talsins. Í fjórum 

af sjö spurningum um BIOEFFECT voru svarmöguleikarnir settir fram á Likert kvarða en þá 

svaraði þátttakandinn því hversu sammála eða ósammála hann væri ákveðnum 

fullyrðingum. Spurningarnar könnuðu viðhorf þátttakenda til BIOEFFECT ásamt því hvort 

auglýsingar BIOEFFECT hefðu náð athygli þeirra. 

Fyrsta spurning í öðrum hluta var hvort þátttakendur hefðu heyrt af BIOEFFECT. Ef þeir 

svöruðu játandi, þá hvar? 110 eða 27,78% þátttekanda höfðu heyrt af BIOEFFECT í 

gegnum samfélagsmiðla. 109 eða 27,53% heyrðu af BIOEFFECT í gegnum auglýsingar í 

sjónvarpi, útvarpi eða dagblöðum. 23 af 396 eða 5,81% þeirra sem svöruðu spurningunni 

höfðu aldrei heyrt af BIOEFFECT, og luku því þátttöku. Frekari niðurstöður má sjá á mynd 

7.  

Mynd 7: Hvar heyrðir þú af BIOEFFECT? 
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Til að athuga hvort það væru tengsl á milli hvar þátttakendur höfðu heyrt af BIOEFFECT 

og aldurs þeirra var framkvæmt Kí- kvaðrat próf. Niðurstaðan er sú að það eru tengsl á 

milli aldurs þátttakenda og hvar þeir hafa heyrt af BIOEFFECT (χ2(20) = 48,88; p < 0,001). 

Í krosstöflunni mátti sjá að 47,4% þátttakenda á aldrinum 41-50 ára höfðu heyrt af 

BIOEFFECT í gegnum auglýsingar í sjónvarpi, útvarpi og dagblöðum. Hinsvegar voru 42,3%  

af þátttakendum á aldrinum 21-30 ára sem höfðu heyrt af BIOEFFECT í gegnum 

samfélagsmiðla. Nánari niðurstöður má sjá í töflu 3. 

Tafla 3: Hefur þú heyrt um BIOEFFECT ef já, hvar? 

 

Önnur spurning í þessum hluta var hvort þátttakendur hefðu notað vörur frá 

BIOEFFECT.  Stærsti hluti þátttakenda eða 45,56% svöruðu því að þeir hefðu aldrei notað 

vörur frá BIOEFFECT. 26,92% eða 91 þátttakandi svaraði að þeir noti vörur frá BIOEFFECT 

nokkrum sinnum á ári.  Frekari niðurstöður má sjá á mynd 8. 

Mynd 8: Hefur þú notað vörur frá BIOEFFECT? 

 

Þriðja spurning í þessum hluta var hvort þátttakendur teldu vörur BIOEFFECT vera 

gæðameiri en vörur frá öðrum snyrtivörumerkjum. Svarmöguleikarnir voru settir fram á 

Likert kvarða en þá svarar þátttakandinn því hversu sammála eða ósammála hann er 
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þessari fullyrðingu. 32,93% eða 109 þátttakendur af 331 sem svöruðu spurningunni 

svöruðu að þeir væru sammála því að BIOEFFECT sé gæðameiri en hjá öðrum 

snyrtivörumerkjum. Frekari niðurstöður má sjá á mynd 9. 

Mynd 9: Vörur BIOEFFECT eru gæðameiri en hjá öðrum snyrtivörumerkjum  

 

Til þess að meta fylgni vörumerkjavirðis við markaðssamskipti þá var gert Pearsons 

fylgnipróf þar sem háða breytan var fullyrðingin að vörur BIOEFFECT eru gæðameiri en 

hjá öðrum snyrtivörumerkjum og óháða breytan var fullyrðingin um að auglýsingar frá 

BIOEFFECT hafa náð athygli minni. Niðurstöður leiddu í ljós að vörumerkjavirði eða 

upplifun á gæðum (M=3,39, sf=0,807) jókst með aukinni eftirtekt á auglýsingum (M=3,35, 

sf=0,938) frá BIOEFFECT (r(331) = 0,291; p<0,001), en fylgnin var veik samkvæmt 

viðmiðum Cohen (Cohen, 2013). 

Í fjórðu spurningu  var spurt hvort þátttakendur tengdu BIOEFFECT við íslenska 

náttúru. 35,14% eða 117 af þeim 333 sem svöruðu þessari spurningu voru sammála þeirri 

staðhæfingu. En einnig voru 35,14% af þátttakendum sem svöruðu hvorki né. 9,01% eða 

30 þátttakendur svöruðu að þeir væru mjög sammála þessari staðhæfingu. Frekari 

niðurstöður má sjá á mynd 10. 

Mynd 10: Ég tengi BIOEFFECT við íslenska náttúru  
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Til að meta tengsl vörumerkjavirðis við markaðssamskipti var gert Pearsons 

fylgnipróf þar sem háða breytan var fullyrðingin ég tengi BIOEFFECT við íslenska náttúru 

og óháða breytan var fullyrðingin að auglýsingar frá BIOEFFECT hafa náð athygli minni.  

Niðurstöður leiddu í ljós að vörumerkjavirði og tenging vörumerkisins við íslenska náttúru 

(M=3,26, sf=1,016) jókst með aukinni eftirtekt á auglýsingum (M=3,35, sf=0,938) frá 

BIOEFFECT (r(332) = 0,426; p<0,001), sem er meðalsterk fylgni samkvæmt Cohen (Cohen, 

2013). 

Fimmta spurning í þessum hluta var hvort þátttakendur teldu auglýsingar frá 

BIOEFFECT hafa náð athygli sinni. 46,08% voru sammála þessari staðhæfingu eða 153 af 

þeim 332 sem svöruðu þessari spurningu. Frekari niðurstöður má sjá á mynd 11. 

Mynd 11: Auglýsingar frá BIOEFFECT hafa náð athygli minni 
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Sjötta spurning var hvort þátttakendur teldu auglýsingar frá BIOEFFECT sýna rétta 

mynd af vörumerkinu. 56,23% eða 185 þátttakendur af 329 svöruðu spurningunni að þeir 

væru hvorki sammála né ósammála þessari staðhæfingu. 120 þátttakendur eða 36,47% 

voru sammála þessari staðhæfingu. Frekari niðurstöður má sjá á mynd 12. 

Mynd 12: Auglýsingar frá BIOEFFECT sýna rétta mynd af vörumerkinu 

 

Til þess að meta tryggð neytenda við BIOEFFECT var síðasta spurningin í þessum 

hluta hvort þátttakendur teldu líklegt að þeir myndu kaupa aftur vörur frá BIOEFFECT. 118 

eða 35,54% af þátttakendum svöruðu að þeir töldu það hvorki líklegt né ólíklegt að þeir 

myndu kaupa aftur vörur frá BIOEFFECT. 73 eða 21,99% töldu  frekar líklegt að þeir myndu 

kaupa aftur vörur frá BIOEFFECT og 45 eða 13,55% töldu það mjög líklegt. Frekari 

niðurstöður má sjá á mynd 13. 

Mynd 13: Hversu líklegt er að þú kaupir aftur vörur frá BIOEFFECT 
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Til þess að skoða hvort tengsl væru á milli vörumerkjatryggðar Hversu líklegt er að 

þú kaupir aftur vörur frá BIOEFFECT og annars vegar Ég tengi BIOEFFECT við íslenska 

náttúru og hins vegar Vörur BIOEFFECT eru gæðameiri en hjá öðrum snyrtivörumerkjum, 

var framkvæmt Pearsons fylgnipróf. Niðurstöður sýndu að þátttakendur sýna meiri tryggð 

(M=2,92, sf=1,188) við BIOEFFECT því meira sem þeir tengja vörumerkið við íslenska 

náttúru (M=3,26, sf=1,016) (r(331) = 0,353; p<0,001),  og gæði (M=3,39, sf=0,807) (r(330) 

= 0,389; p<0,001).  
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7 Umræða og ályktanir 

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvaða áhrif markaðssamskipti hafa á 

vörumerkjavirði BIOEFFECT á íslenskum snyrtivörumarkaði. Vegna aukinna vinsælda 

BIOEFFECT taldi rannsakandi vörumerkið vera gott dæmi um snyrtivörumerki sem hefur 

náð góðum árangri síðastliðin ár. Leitast var því við að finna svar við spurningunni: „Hvaða 

áhrif markaðssamskipti hafi á uppbyggingu á vörumerkjavirði?“ með snyrtivörumerkið 

BIOEFFECT til hliðsjónar. Áhugavert er að niðurstöður styðja að auglýsingar hafi áhrif á 

vörumerkjavitund þar sem um 55% af þátttakendum höfðu heyrt af BIOEFFECT í gegnum 

markaðssamskipti. Niðurstöður studdu rannsóknarspurninguna þar sem dreifigreining 

sýndi fram á að vörumerkjavirði, gæðaupplifun og tenging við íslenska náttúru jókst með 

aukinni auglýsingaeftirtekt. Þetta er í samræmi við áherslur BIOEFFECT þar sem þau leggja 

áherslu á auglýsingarnar sínar og að tengja vörur sínar við íslenska náttúru. 

Sterk vörumerki draga úr áhættu neytenda og eru þeir líklegri til að kaupa þekkt 

vörumerki sem þeir telja gæðamikil (Fahy og Jobber, 2019). Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar telja þátttakendur sig upplifa gæði tengd vörum BIOEFFECT sem gefur til 

kynna að það sé líklega sterkt vörumerki sem dregur úr áhættu neytenda við kaup og að 

þeir séu líklegri til að kaupa vörur frá vörumerkinu. Áhugavert var að ekki voru tengsl á 

milli tekna og kauptíðni í rannsókninni. Þar að auki telja þátttakendur sig upplifa meiri 

gæði eftir aukinni eftirtekt á auglýsingum sem gefur til kynna að auglýsingar BIOEFFECT 

séu að auka vörumerkjavitund neytenda. Niðurstöður sýndu jafnframt að BIOEFFECT var 

með bestu vörumerkjavitundina eða efst í huga (e. top of mind) stöðuna hjá 

þátttakendum en rannsókn á vörumerkjavitund gerð með opinni spurningu er skilgreind 

sem sterkur mælikvarði. Því oftar sem vörumerki eru efst í huga neytenda, því sterkari er 

vörumerkjaþekkingin (Stepchenkova og Li, 2014). Þar að auki sýndu niðurstöður að Sóley 

sé einnig með sterka stöðu á markaði.  

Fræðimenn telja að grundvallaratriðið í vörumerkjavirði sé meðvitund, þ.e. ef 

viðskiptavinir eru ekki meðvitaðir um vörumerki hefur það ekki sterkt vörumerkjavirði 

(Aaker, 2014). Vörumerkjavitund getur táknað gæði og skuldbindingu. Vörumerkið hefur 

því hvetjandi áhrif fyrir neytendur þegar þeir huga að kaupum. Efst í huga hefur því sterk 

tengsl við vörumerkjavirði (Hakala o.fl., 2012). Þegar þátttakendur rannsóknarinnar voru 

spurðir hvort auglýsingar frá BIOEFFECT hafa náð athygli minni var meirihlutinn sammála 
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þeirri staðhæfingu. Því má ætla að auglýsingar spili stórt hlutverk í vörumerkjavirði 

BIOEFFECT.  

Niðurstöður leiddu í ljós að meirihluti þátttakenda hafa heyrt af BIOEFFECT í 

gegnum samfélagsmiðla og í gegnum auglýsingar í sjónvarpi, útvarpi og dagblöðum. Þar 

má telja að þeir miðlar séu sterkustu markaðssamskipti fyrirtækisins. Markaðssamskipti 

eru mikilvægasta tækið fyrir vörumerkjaþekkingu neytenda. Þekking neytenda á 

vörumerkinu er afhent í gegnum samskiptaferli vörumerkja við neytandann (Šalkovska 

o.fl., 2015). Áhugavert er að taka fram að niðurstöður sýndu að meirihluti þátttakenda 

voru sammála því að auglýsingar BIOEFFECT hafi vakið athygli þeirra. 

Niðurstöður benda til að staðfærsla BIOEFFECT hafi áhrif á neytendur því þeir tengja 

BIOEFFECT við gæði og íslenska náttúru. Staðfærsla er samsetning allrar 

markaðsfærslunnar þannig að fyrirtæki nái til allra markhópa sem það hefur ákveðið að 

hanna vöruna fyrir og markaðssetja til.  Góð staðfærsla á markaði eins litlum og á Íslandi, 

tekur mjög langan tíma. 

Til þess að meta tryggð viðskiptavina til vörumerkisins var spurt hvort þátttakendur 

töldu líklegt að þeir myndu kaupa aftur vörur frá BIOEFFECT. Eins og kom fram í 

niðurstöðum voru um 36% þátttakenda sem töldu mjög líklegt eða líklegt að þeir myndu 

kaupa vörur frá BIOEFFECT aftur. Tryggð við vörumerki er frábrugðin öðrum helstu 

víddum vörumerkjavirðis að því leyti að hún er tengd nánari reynslu. Viðskiptavinir geta 

ekki myndað tryggð við vörumerki án reynslu af kaupum og notkun (Maltz, 1991). 

Það vekur eftirtekt rannsakanda að um 41% þáttakenda telja BIOEFFECT gæðameiri 

en önnur snyrtivörumerki. Samkvæmt niðurstöðum er BIOEFFECT á góðri leið með að 

uppfylla allar kröfur vörumerkjavirðis pýramída Kellers, þar sem loka þrepið er að mynda 

tryggð í huga viðskiptavina. Vörumerkjatryggð er byggt á því að skapa jákvætt vörumerki 

með gæðavöru og þróa vörumerkjaímynd til að mynda tengsl við neytendur (Farquhar, 

1989). Það er ljóst að BIOEFFECT er að notast við rétta miðla og rétt blæbrigði í sinni 

markaðsfærslu en mikilvægt er að halda áfram að ýta undir þessi atriði. 

7.1 Takmarkanir  

Nokkrar takmarkanir komu fram við úrvinnslu rannsóknar, þá helst fjöldi svara og ójöfn 

aldurs- og kynjaskipting. Fjöldi þeirra sem byrjaði könnunina var 519 en einungis 376 

kláruðu könnunina að fullu. Úrtak svarenda gæti haft ákveðna takmörkun þar sem mörg 
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svör komu frá Facebook vinum rannsakenda. Skekkt kynjahlutfall var meðal þátttakenda 

þar sem 94,08% af þátttakendum voru konur. Einnig var skekkja á úrtaki þegar kom að 

aldursdreifingu en meirihluti svarenda tilheyrði 21-30 ára aldurshópnum. Rannsakendi 

deildi könnuninni á Facebook síðu sinni og því var ekki hægt að velja aldurshópa til að 

svara könnuninni en rannsakandi tilheyrir þessum aldurshópi. Vert er að nefna að úrtak 

rannsóknarinnar endurspeglar ekki skoðun allra sem tilheyra íslenskum 

snyrtivörumarkaði. Könnunninni var deild á Húðvörutips þar sem eru 7300 meðlimir sem 

hafa áhuga á húðvörum, og ef marka má umræðu innan hópsins má leiða líkur á að því að 

meðlimir hópsins hafi meiri áhuga á náttúrulegum snyrtivörum en meðal neytandi. 

Könnuninni hefði getað verið dreift á aðra hópa til að jafna aldursdreifingu. Rannsakandi 

telur að það gæti verið áhugavert að framkvæma aðra rannsókn með annað íslenskt 

snyrtivörumerki til hliðsjónar eins og til dæmis Sóley og bera saman niðurstöður. Einnig 

hefði verið áhugavert að spyrja meira út í ímynd BIOEFFECT til þess að geta fengið ítarlegri 

niðurstöður. Þá hefði mátt spyrja þátttakendur hvað kæmi upp í huga þeirra þegar þeir 

hugsuðu um BIOEFFECT. 
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Viðauki  

Spurningar fyrir viðtal 

Rannsóknarspurning: Hvaða áhrif hafa markaðssamskipti á vörumerkjavirði 

BIOEFFECT á íslenskum snyrtivörumarkaði 

 

• Nafn mitt og í hvaða námi ég er í 

• Ástæða viðtalsins 

• Spurja um trúnað? 

• Fá leyfi fyrir upptöku 

 

Hvað heitir þú og hver er þín menntun? 

Hver er þín staða innan fyrirtækisins og hvert er þitt hlutverk? 

Hver er sagan á bakvið vörumerkið? 

Í hvaða löndum er vörumerkið fáanlegt? 

Hver eru helstu markmið vörumerkisins? 

Hversu þekkt er vörumerkið í samfélaginu? En erlendis? 

Hver er ímynd vörumerkisins og á hverju er hún byggð? 

Hverjir eru styrkleikar og veikleikar vörumerkisins? 

Hver er markhópurinn ykkar? 

 Helstu þarfir markhópsins? 

Hvenær hófst sala á vörum ykkar erlendis? 

Hver er hugmyndin á bakvið umbúðirnar og nafnið? 

Eru öðruvísi umbúðir notaðar erlendis? 

Hvernig er markaðssetningu ykkar háttað? 

 Hvert er ykkar helsta loforð í markaðssetningu til neytenda? 

Notist þið við áhrifavalda í markaðssetningu? 

Notist þið við hefðbundnar auglýsingar í ykkar markaðssetningu? 

Er notuð eins markaðssetning innanlands og erlendis á vörumerkinu? 
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Hvernig náðuð þið fyrst fram vörumerkjavitund á markaðnum? 

Myndir þú segja að það væri mikil vörumerkjatryggð hjá neytendum gagnvart 

vörumerkinu? 

Hvernig er staða ykkar á markaðnum í dag? 

Hver eru framtíðarplön vörumerkisins? 

 

 

 

 

 


