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Útdráttur 

Vörumerkjatryggð er óáþreifanleg hegðun sem sýnir fram á jákvæða tengslamyndun 

neytanda við tiltekna vöru eða vörumerki. Þeir neytendur sem eru tryggir ákveðnu 

vörumerki sýna fram á síendurtekin kaup þrátt fyrir tilraunir annarra vörumerkja til að 

lokka þá til sín. Flest rótgróin tískufatavörumerki eru hluti af mjög virkum 

samkeppnismarkaði þar sem óteljandi framleiðendur keppast við hvorn annan á markaði 

þar sem erfitt er að aðgreina vörur og verð. Fyrir vikið reyna framleiðendur að skapa 

vörumerkjatryggð meðal neytanda sinna en sá þáttur sem vegur mest í uppbyggingu 

vörumerkjatryggðar á tískufatamarkaðnum er það sem kannað verður. Í þessari ritgerð er 

rannsakað hvaða þættir það eru sem einstaklingum á Íslandi finnst vega þyngst þegar 

kemur að uppáhalds vörumerkinu þeirra á tískufatamarkaðnum.  

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að vörumerkjatryggð er svo sannarlega til staðar 

á Íslandi. Meirihluti svarenda hefur mælt með uppáhalds vörumerkinu sínu  og þeir þættir 

sem svarendum finnast mikilvægastir eru hönnun og útlit, nýtni og líftími og gæði. Þetta 

bendir til þess að áþreifanleg einkenni vörunnar skipta minna máli heldur en 

óáþreifanlegir þættir eins og persónuleg þjónusta, tíska og persónuleiki. Niðurstöðurnar 

leiddu enn fremur í ljós jákvætt samband milli samfélagslegrar ábyrgðar og aldurs. 

Skynditíska er að mestu leyti nýtt í kaup á nauðsynlegum fatnaði eins og hvítum bolum 

og nærfatnaði. Ekki eru margir sem skilgreina sig sem hluta af vörumerkjasamfélagi þrátt 

fyrir að telja sig vera tryggir ákveðnuvörumerki. Þetta gefur til kynna að styrkur 

tryggðarinnar er mismikill meðal þátttakenda. Niðurstöður sýndu að yfirburða meirihluti 

myndi halda áfram að versla við uppáhalds vörumerkið sitt ef það myndi taka allar 

merkingar af fatnaði sínum. Þetta gefur til kynna að vörumerkjamerkingar séu ekki jafn 

mikilvægar og fræðin hafa gefið til kynna.  
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1 Inngangur 

Greining á tískufatamarkaðnum leitast eftir að skilja hvernig tískufatamarkaðurinn 

virkar, hvernig áhrif það hefur á neytendahegðun, hvaða vörumerki heilla fólk, ásamt því 

að skoða hvaða ástæður liggja þar að baki. Tískufatamarkaðurinn er einn af stærstu 

samkeppnismörkuðum heims á grundvelli seldra og framleiddra vara og mikilvægi geirans 

jafnast á við matvörumarkaðinn í huga neytenda (Wollacott, 2022). Til að skilja 

tískufatamarkaðinn vel þarf að rannsaka lýðfræðilega þætti neytenda, tískustrauma og 

vörumerkjavitund. Greiningu af þessu tagi er hægt að skipta niður á mismunandi hátt með 

mismunandi áherslum en slíkar greiningar horfa helst á markaðinn sjálfan frekar en 

einstaklinginn.  

 Vörumerkjatryggð er dýrmætur eiginleiki fyrir vörumerki að hafa. Samkeppni á 

tískufatamarkaðnum er gríðarlega hörð og því þurfa vörumerki að mynda tengsl við 

neytandann í formi vörumerkjatryggðar en það leiðir af sér stöðugan viðskiptahóp og 

jákvæða ímynd vörumerkisins. Tækniframfarir á síðasta áratug og ör vöxtur 

alþjóðaviðskipta hafa sett enn meiri pressu á samkeppnismarkað tískufatnaðar með því 

að bjóða viðskiptavininum upp á meira vörumerkjaúrval. Þetta þýðir að framleiðendur 

þurfa að finna einstakar leiðir til að vekja ánægju meðal viðskiptavina sinna til að tryggja 

áframhaldandi hagnað.  

 Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að rannsaka hvaða þættir það eru sem vega 

þyngst þegar kemur að uppbyggingu vörumerkjatryggðar á tískufatamarkaðnum og hvort 

munur sé milli aldurs, kyns, menntunar og tekna. Sækist neytandinn í vörumerki eða 

verslun vegna ímyndar vörumerkisins? Finnst íslenskum neytendum gæði skipta meira 

máli heldur en verð? Hversu hátt vegur þjónusta verslunarinnar þegar kemur að 

uppbyggingu vörumerkjatryggðar? Skipta persónulegir þættir máli? Finnst konum gæði 

skipta meira máli heldur en körlum? 

 Ástæðan fyrir valinu á viðfangsefni ritgerðarinnar er  margvísleg. Fyrst og fremst 

hefur rannsakandinn alla tíð haft mikinn áhuga á vörumerkjum en þó ekki síður á 

neytendahegðun og tísku. Rannsakandi þekkir einnig vel til eiganda Húrra Reykjavík og 

Hanz Reykjavík og hefur verið tryggur kúnni þessa verslana í mörg ár. Áhuginn fyrir því að 
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rannsaka vörumerkjatryggð hefur sprottið upp frá tryggð rannsakanda til þeirra. Í fyrri 

hluta ritgerðarinnar er fræðilegi hluti viðfangsefnisins ígrundaður. Þar er fjallað um 

tískufataiðnaðinn og neytendahegðun ásamt því að skoða menningarleg áhrif á 

kauphegðun. Næst er fjallað um vörumerki, einkenni og ímynd þeirra áður en 

vörumerkjatryggðin sjálf  skoðuð. Í rannsóknarhluta ritgerðarinnar er greint frá 

aðferðafræði og þátttakendum áður en farið er í lýsandi tölfræði, ályktanir og 

niðurstöður.   
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2 Tískufatamarkaðurinn 

Tískufatamarkaðurinn hefur þróast mikið í gegnum árin, þó sérstaklega síðustu 20 ár 

þegar afkastageta framleiðslunnar tók að aukast (Djelic og Ainamo, 1999). Eiginleikar og 

hreyfanleiki tískuiðnarins hefur tekið að breytast. Til dæmis má nefnaa minnkun 

fjöldaframleiðslu, aukningu á tískutímabilum og breytingar í aðfangakeðju iðnaðarins 

hefur leitt til þess að áhersla sé lögð á lágan kostnað, hönnunarsveigjanleikaa, gæði, hraða 

til markaðs (e. speed to market) og flutningshraða (Bhardwaj og Fairhurst, 2010). Einnig 

er markaðssetning og fjárfestingafjármagn lykilatriði í samkeppni tískufatamarkaðnum 

(Sinha, 2002).  

Áður fyrr lögðu framleiðendur áherslu á að einstaklingar stunduðu viðskipti við þá í 

þeim tilgangi  að sýna fram á samfélagslega stöðu sína (Hung o.fl., 2011). Hins vegar vegna 

breytinga á markaðnum og auknum fjölda samkeppnisaðila hefur vægi skynjaðra gæða  

minnkað á þessum tíma minnkað. Framleiðendur leita þá annarra leiða til að skapa 

sérstöðu gagnvart samkeppnisaðilum þegar það kemur að vörumerkjaímynd með það að 

leiðarljósi að lokka til sín fleiri viðskiptavini. Sérstaklega í tískufatabransanum eru fyrirtæki 

farin að aðlaga sig að þessum breytingum með því að leggja áherslu á að skapa 

tilfinningatengsl milli vörumerkisins og viðskiptavinarins með þeirri hugsun að auka 

vörumerkjatryggð. (Cailleux o.fl., 2009). 

Mikil samkeppni ríkir á tískufatamarkaðnum í dag og verslanir eru sífellt að uppfæra 

allt vöruframboðið sitt til þess að halda í svokölluð tískutímabil. Tískutímabil er í rauninni 

tíðnin á hversu oft öllu vöruframboði verslunar er skipt út fyrir nýjar vörur. Með þessari 

tilhneigingu eru verslanir að hvetja neytendur til að heimsækja verslunina oftar (Bhardwaj 

og Fairhurst, 2010). Þetta ferli gefur til kynna styttri líftíma tískunnar og hærri 

hagnaðarprósentur á sölu á „fast-selling“ fatnaði. Þessi svokölluðu skynditísku (e. fast 

fashion) vörumerki hafa komið eins hratt upp á yfirborð samkeppninnar á 

tískufatamarkaðnum. Þessi vörumerki eru að bjóða upp á svipaðar vörur og 

lúxusvörumerki en gera það á ódýrari hátt (Cachon og Swinney, 2011). Lúxusvörumerki 

upplifa þetta sem ógn á markaðnum og í kjölfar þess hafa vörumerki tekið upp svokallaða 

tignlækkunar  (e. downgrading) framleiðslu til að auka markaðshlutdeild með því að bjóða 

upp á mismunandi vörur sem höfða til mismunandi markhópa (Truong o.fl., 2009). Þær 

áhyggjur liggja hins vegar fyrir að slíkar viðskiptaáætlanir hafi neikvæð áhrif á 
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vörumerkjaímynd og vörumerkjatryggð vegna þess að þær draga úr einkennum 

lúxusvörumerkisins.  

2.1 Skynditíska 
Skilgreina má skynditísku sem aðferðir sem söluaðilar tískuiðnaðins nota til að bregðast 

hratt og vel við síbreytilegum straumum og eftirspurn á tískufatamarkaðnum“ (Cachon og 

Swinney, 2011). Skynditíska hefur vaxið mikið síðasta áratug og er hratt að verða eina 

leiðin sem tískuvörumerki og smásalar markaðsins þurfa  til að stunda sín viðskipti (Su og 

Chang, 2018). Sífellt fleiri vörumerki hafa aðlagað sig að slíkum viðskiptarekstri með 

einhverjum hætti og hugtakið hefur núna verið tekið upp af öllum helstu fyrirtækjum 

innan tísku- og markaðsbransans. (Jung og Jin, 2016). Viðskiptahugmyndir bak við 

skynditísku eru ávallt byggðar á tísku, gæðum og ódýrri verðlagningu. (Ilonen o.fl., 2011). 

Aðrir hafa skilgreint skynditísku sem viðskiptalíkan sem býður upp á nýjustu tískustefnur 

með hröðum viðbragðstíma við eftirspurn neytenda ásamt því að bjóða upp á sanngjörn 

verð (Choi, 2014).  Snöggur viðbragðstími í alþjóðaviðskiptum leiðir af sér lágan kostnað 

til fjöldaframleiðslu vegna ódýrs efniskostnaðar sem hefur bein áhrif á gæðastimpil 

fatnaðarins, sem virðast vera ásættanleg skipti í augum tískuaðdáenda (Farrer og Fraser, 

2011). Viðskiptalíkan skynditískufyrirtækja hefur blásið nýju lífi í samkeppnismarkaðinn 

og komið með öðruvísi nálgun á alþjóðlega fatnaðariðnaðinn. Sú staðreynd að flest 

skynditísku fyrirtæki skara fram úr fyrirtækjunum sem ekki stunda skynditísku sýnir fram 

á velgengni viðskiptalíkansins og gerir það mjög aðlaðandi (Fernie o.fl., 2010). 

Tískufatavörumerki eins og H&M og Zara eru klassísk dæmi um skynditísku en þau hafa 

náð fótfestu sem heimsfræg vörumerki og eru með stærstu tískufatafyrirtækjum í 

heiminum (Caro og Martínez-de-Albéniz, 2015).  

Rekja má vinsældir skynditískunnra fyrst og fremst til verðlagningarinnar. Lágt verð 

hvetur neytendur til frekari neyslu sem leiðir til meiri kaupa á slíkum tískufatnaði. Þessar 

skynditískuverslanir leggja ekki mikið upp úr gæðum, notagildi eða endurnýjun en það 

virðist ekki vega þyngra en gildi lágs verðs. Þessir eiginleikar hafa bæði jákvæða og 

neikvæða afleiðingu fyrir framleiðandann. Skynditíska hefur lengi verið gagnrýnd fyrir 

ósjálfbærni vegna reksturs fyrirtækjanna enn þeir eiginleikar sem hafa gert skynditísku að 

leiðandi afli á fatamarkaðnum benda til þess að hún væri nytsamleg til að blása nýju lífi í 



14 

tískufatamarkaði í Bandaríkjunum. Skynditíska gæti minnkað afskriftir á vörum, minnkað 

tímann sem það tekur að koma vörunni í hillurnar en einnig minnka flutningskostnað.   

2.2 Sjálfbær tíska og samfélagsleg ábyrgð 
Eitt af meginvandamálum tískuiðnarins í dag er ytri áhrif þess á samfélagið og náttúruna. 

Þessi vandamál hafa sprottið upp vegna kjölfarsáhrifum framleiðslunnar. Orkunotkun, 

nýting náttúruauðlinda, förgun úrgangs, losun koltvísýrings og notkun gerivefna eru 

leiðandi þættir í uppbyggingu vandamálsins. Fræðimenn vilja sporna gegn þessari þróun 

með því að gera tískiðnaðinn sjálfbærann með því jafnvel framleiða minna í staðin fyrir 

að endurvinna (Chaves og Villalobos, 2021). Þessi viðhorf falla ekki alveg í samræmi við  

viðskiptalíkan skynditískiiðnarins, sem stólar á hraða fjöldaframleiðslu.  

Samfélagslég ábyrgð er hugtak sem er sífellt að verða vinsællri í notkun, bæði á blaði 

og orði en mörg fyrirtæki hafa gefið út yfirlýsingar yfir stefnu þeirra til samfélagslegrar 

ábyrgðar. Vísindavefurinn skilgreining samfélagslega ábyrgð sem ákvörðun sem snúast 

ekki einungis um eigin hagsmuni og að horft sé til framtíðar í ákvarðanatöku (Henrysson, 

2021).  

Mikilvægi samfélagslegrar ábyrgðar og sjálfbærni fer vaxandi með hverju árinu og 

þrystingur yfirvalda til tískuiðnarins fer vaxandi sömuleiðis. Þann 30. mars gaf 

Evrópusambandið út yfirlýsingu um róttækar aðgerðir gegn viðskiptalíkani 

skynditískunnar. Samkvæmt yfirlýsingunni þarf framleiddur fatnaður að vera með langan 

líftíma og vera vistvænn. Ásamt því mega fyrirtæki ekki halda fram fölskum yfirlýsingum 

um sjálfbærni og vistvæna framleiðslu þeirra (Briggs, 2022). Þessar reglur eiga að taka 

gildi árið 2030 (Rankin, 2022).  

2.3 Lúxus tískuvörumerki 
Eiginleikar lúxusvörumerkja eru frábrugðnir eiginleikum annarra vörumerkja. 

Lúxusvörumerki eru sjaldgæf, þjóna sérsniðnum þörfum og upplifunum, tryggja yfirburði 

og gæði og eru oftar en ekki dýr í verði (Kondapatti Chandiran, 2021). Lúxusvörumerki 

stendur fyrir ákveðnum félags- og menningarlegum merkingum sem vörumerkið eða 

varan gefur frá sér. Slík merki gefa lýsingu á persónulegri og samfélagslegri stöðu 

einstaklinga innan samfélagsins (Becker o.fl., 2018). Margir hafa þá skoðun að það sé ekki 

til ákveðinn skilgreining á lúxus og að það sé engin leið til að skilgreina lúxusvörumerki frá 
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hefðbundnu vörumerki. Sumir vilja meina að lúxusstimpillinn liggi í viðhorfi neytenda og 

að viðhorf sé ávallt mismunandi (Kondapatti Chandiran, 2021).  

Hins vegar hafa aðrir fræðimenn sagt að lúxusvörumerki sé auðkennt út frá 

framúrskarandi gæðum og handverki, auðkennileika og háum viðskiptakostnaði (Fionda-

Douglas og Moore, 2009). Einnig er talið að vöruhönnunin þurfi að vera hugmyndarík, 

frumleg ásamt því að sýna fram á afbragðs gæði sem fer fram úr væntingum 

viðskiptavinarins (Seo og Buchanan-Oliver, 2015).  

Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var á tengslum vörumerkjatryggðar og 

lúxusvörumerkja í Indlandi leiddu í ljós að að jákvæð tengsl væru á milli tryggðar og vilja 

neytenda til að borga hærra verð fyrir lúxusvarning (Kostritsa o.fl., 2020). Önnur rannsókn 

sem gerð var á sambandi milli neytenda og lúxusvörumerkja sýndi að tengsl væru milli 

vörumerkjatryggðar og lúxusvörumerkja en tengingin var í samræmi við BECKER líkanið 

sem sýnir samband milli neytenda og lúxusvörumerkja (Becker o.fl., 2018). Samkvæmt 

BECKER módelinu myndast vörumerkjatryggð neytenda við lúxusvörumerki með 

eðlislægum hætti (e. instrinsic) þar sem viðskiptavinir tengja vörumerkið við sjálfsímynd 

og eiginleika sína.  

2.4 Vörumerkjamerkingar 
Talið er að vörumerki búi yfir ákveðnum persónuleikaeinkennum sem geta skapað og 

bætt vörumerkjatengsl og virði í huga neytenda (Aaker, 1996). Keller telur að að 

merkingar á fatnaði lúxusvörumerkja hjálpi þeim að koma sínum einkennum á framfæri, 

sem getur leitt til jákvæðra tengsla, aukið möguleika á kaupum og aukið stig tryggðar við 

vörumerkið (Keller, 2009).   

2.5 Post Purchase Behaviour  
Þegar kaup hafa átt sér stað getur neytandinn upplifað mismunandi skynjanir á 

vörunni. Til dæmis getur hann upplifað ósamræmi milli markaðssamskipta vörumerkisins 

og gæða vörunnar eða tekið eftir uggvænlegum eiginleikum við vöruna. Auk þess getur 

hann heyrt ummæli um önnur vörumerki sem getur haft jákvæð eða neikvæð áhrif  á 

ákvörðun hans. Markaðssamskipti þurfa því að vera vel vönduð til að gefa kaupandanum 

jákvæð hugrenningartengsl eftir kaupin. Þetta þýðir að vinna markaðsstjóra sé ekki lokin 
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þegar kaup viðskiptavina hafa átt sér stað. Mikilvægt er að því að vakta eftirkaupahegðun 

viðskiptavinanna (Kotler og Keller, 2012). 

Eftirkaupa ánægja er byggð á því hversu svipaðar væntingar vöru eru við skynjuð gæði 

vörunnar í huga viðskiptavinarins. Ef gæði vörunnar eru minni en viðskiptavinurinn bjóst 

við mun hann að öllum líkindum vera vonsvikinn en á hinn boginn verður hann ánægður 

ef gæðin fara umfram væntingra hans. Munurinn á eftirkaupaánægju getur gert 

greinarmuninn hvort viðskiptavinurinn kaupi vöruna aftur. Það getur jafnvel leitt til 

jákvæðrar umfjöllunar af hans hálfu sem skapar jákvætt umtal (e. word-of-mouth). Því 

stærri sem munurinn er milli væntinga og raunverulegra gæða því ánægðri eða óánægðri 

verður viðskiptavinurinn (Kotler og Keller, 2012).  

Eftirkaupahegðun er ekki síður mikilvægt fyrir fyrirtæki huga að. Ánægður 

viðskiptavinur er líklegur til að kaupa vöruna eða þjónustuna aftur og jafnvel tala jákvætt 

í garð vörunnar. Óánægðir viðskiptavinir munu skila vörunni eða hreinlega ekki nota hana 

(Kotler og Keller, 2012).  
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3 Vörumerkjavirði (e. brand equity) 

Vörumerkjavirði (e. brand equity) hefur verið skilgreint á mismunandi vegu af 

mismunandi fræðimönnum allt frá 1988 þegar hugtakið vörumerkjavirði var tekið í 

notkun af sérfræðingum í auglýsingabransanum á 9. áratugnum (Barwise, 1993). Allar 

skilgreiningarnar frá upphafi hugtaksins hafa hins vegar verið samróma um að að 

vörumerkjavirði inniheldur uppsöfnun virðis gagnvart vöru eða vörumerki út frá 

neytendum og viðhorfi gagnvart nafni vörumerkis (Chaudhuri, 1995). Eftirfarandi tafla 

sýnir skilgreiningar vörumerkjavirðis í gegnum árin en taflan sýnir bæði fjölbreytni og 

sameiginleika.  

The Marketing 
Science Institute 
(Leuthesser o.fl., 
1988) 

Samblanda af hegðun af hálfu neytenda vörumerkisins, miðlum 
vörumerkisins og móðurfyrirtækis gerir vörumerkinu kleift að 
vinna sér inn meiri hagnað og meiri framlegð en það hefði gert 
án nafns vörumerkisins. Það gefur vörumerkinu sterk, sjálfbært 
og aðgreint forskot á keppinauta.  

(David A. Aaker, 
1991) 

Gildið sem neytendur tengja við vörumerki, eins og það 
endurspeglast í víddum vörumerkjavitundar, 
vörumerkjatengingum (e. brand associations),  skynjuðum 
gæðum, vörumerkjatryggð og öðrum eignum.   

(Kevin Lane Keller, 
1993) 

Mismunandi áhrif vörumerkjavitundar á viðbrögð neytenda við 
markaðssetningu vörumerkisins. Vörumerkjavitund er 
heildarsamsetning tengslaþátta í langtímaminni neytenda. 

(Lassar o.fl., 1995) Viðskiptavinabundið vörumerkjavirði myndast þegar vörumerki 
hefur sterk, jákvæð og einstök gildi í huga neytenda. Fimm 
skynjunarvíddir vörumerkis eru frammistaða, félagsleg ímynd, 
gildi, áreiðanleiki og huglæg tengsl. 

(David A. Aaker, 
1996) 

Vörumerkjavirði er samansafn (1) vörumerkjatryggðar, byggt á 
verðlagi og neytendaánægju, (2) skynjuð gæði í samanburð við 
önnur vörumerki, (3) skynjuð vörumerkjaforysta (e. brand 
leadership), (4) skynjað vörumerkjavirði, (5) persónuleiki 
vörumerkis, (6) trúverðugleiki vörumerkis, (7) skynjaðir 
aðgreiningsþættir vörumerkis og (8) markaðsstaða. 

Tafla 1 Skilgreiningar vörumerkjavirðis 

Eins og sést á fyrri rannsóknum síðustu ára hafa niðurstöður greiningar á 

vörumerkjavirði komist að mismunandi aðgreiningarþáttum sem má tengja við 

vörumerkið. Hins vegar eru nokkrir þættir sem fræðimennirnir eru samróma um og það 
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er notkun á að minnsta kosti einni vídd í Aaker módelinu. Aaker (2009) segir að 

vörumerkjavirði sé samansafn skulda og eigna vörumerkis sem tengjast vörumerkinu. Það 

getur verið nafn, tákn eða þjónusta sem annaðhvort bætir eða dregur úr merkingu 

vörumerkisins. Vægi þessara eigna og skulda á vörumerkjavirði vörumerkis vega mismikið 

eftir samhengi en hins vegar er hægt að flokka þau í fimm víddir;  

1. Vörumerkjavitund (e. brand awareness) 

2. Vörumerkjatengsl (e. brand associations) 

3. Skynjuð gæði (e. percieved quality)  

4. Vörumerkjatryggð (e. brand loyalty) 

5. Aðrar eignir eins og einkaleyfi og miðlar (e. other proprietary brand assets) 

 

Mynd 1 Víddir vörumerkjavirðis (Aaker, 1991) 

 

3.1 Vörumerkjavitund (e. brand awareness) 
Vörumerkjavitund er eiginleiki og hæfni hugsanlegs kaupanda til að tengja vörur og 

vörulínur við vörumerkið. Vitundin á sér stað þegar tenging milli vörumerkis og vöruflokks 

hefur myndast (Aaker, 2009). Til útskýringar, ef loftbelgur myndi fljóta um höfuðborgina 

með nafninu Levi´s myndi það gera vörumerkið áberandi en það myndi ekki endilega auka 

vörumerkjavitund vörumerkisins. Hins vegar ef loftbelgurinn væri í laginu eins og 
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gallabuxur þá myndu allir áhorfendur tengja Levi´s við vöru sem þeir selja og þar af 

leiðandi væri loftbelgurinn að auka vörumerkjavitund neytenda.  

(Rossiter og Percy, 1987) skilgreina vörumerkjavitund sem styrk vörumerkis í minningu 

neytenda og það endurspeglar sig í getu þeirra til að geta bera kennsl á vörumerkið við 

mismunandi aðstæður.  Keller (2009) segir að vörumerkjavitund sé líkindin á að vörumerki 

komi fyrst upp í huga og hversu auðveldlega það geri það. Þar af leiðandi segir Keller að 

vörumerkjavitund samanstandi af vörumerkjaþekkingu (e. brand recognition) og hvort 

neytandinn muni eftir því (e. brand recall).  

Eitt af framlögum Aakers til fræðinnar var vitundarpíramídinn (e. The Awareness 

Pyramid) sem sést á mynd 2. Neðsta lag og jafnframt stærsta lag píramídans byggir á 

eftirtektar prófunum, yfirleitt framkvæmdar með símakönnunum þar sem einstaklingar 

eru beðnir um að bera kennsl á þau vörumerki sem þeir þekkja. Annað lag 

vitundarpíramídans er það sem snertir vörumerkjaþekkingu (e. brand recognition) en það 

samanstendur af lágmarksþekkingu til vörumerkisins. Næst efsta lagið vísar til 

áðurnefndra vitundar áhrifum vörumerkisins (e. brand recall). Munurinn á milli 

vörumerkjaþekkingar og að muna eftir vörumerki er að þegar það kemur að því 

síðarnefnda er engin aðstoð veitt neytandanum þegar hann er beðin um að bera kennsl 

á vörumerkið. Hann hefur þá djúpa tengingu og þekkir vörumerkið frekar en að kannast 

við það.  Síðast en ekki síst er lagið sem kallast efst í huga (e. top of mind) og það 

vörumerki sem á heima þar í huga neytanda er fyrsta vörumerkið sem honum dettur í hug 

þegar hann framkvæmir vörumerkja þekkingarpróf (e.brand recall) próf.  

Það þarf að leggja sérstaka áherslu á áhrif vörumerkjavitundar á vörumerkjatryggð. 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum hugrenningarþátta eins og 

vörumerkjavitund, vörumerkjaímynd og skynjuð gæði og áhrif þeirra á vörumerkjatryggð. 

Fram kemur í rannsókn sem gerð var af Zhang Jing að það eru tölfræðilega marktæk tengsl 

milli vörumerkjavitundar og vörumerkjatryggðar (Zhang Jing, 2014).  
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Mynd 2 Vörumerkjavitundar pýramídinn 

 

3.2 Vörumerkjatengsl (e. brand association) 
Vörumerkjatengsl eru samkvæmt Aaker mest samþykkta vídd vörumerkjavirðis en þau 

byggja grunn fyrir kauphegðun neytenda og myndun á vörumerkjatryggð (Aaker, 1991). 

Aaker segir einnig að vörumerkjatengsl séu samansafn allra minninga tengdum 

vörumerkinu (Aaker, 2009).  Til dæmis má tengja köttinn Klóa við Kókómjólk, sem krakkar 

tengja við kraft og skemmtilegheit. Kotler og Keller segja að vörumerkjatengsl innihaldi 

allar hugsanir, tilfinningar, skilning, ímynd, upplifanir og hegðun gagnvart vörumerkinu 

(Kotler og Keller, 2012).  

Undirliggjandi virði vörumerkis er oft samansafn af tengslum, merkingu og tilgangi þess 

í huga neytenda. Vörumerkjatengsl leggja grunninn að kauphegðun og vörumerkjatryggð. 

Aaker telur einnig að það sé samansafn mismunandi tengsla sem skapa virði. Þessar leiðir 

sem Aaker nefnir eru;  

 

 

Mynd 3 Virði vörumerkjatengsla (D.A. Aaker, 2009) 
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 Bojei og Hoo  telja að vörumerkjatengsl séu skilgreind sem styrkur ávinningsins 

sem vörumerkið býður upp á (Bojei og Hoo, 2011). Mikilvægari er sú skoðun að 

vörumerkjatengsl eru talin vera grundvöllur fyrir vörumerkjatryggð þar sem tengslin 

skapa kaupástæðu og hvata fyrir kaupum vegna þess að vörumerkjatengsl eru beintengd 

vörumerkjaeiginleikum, markhópi, neytendaábótum og þörfum neytandans (Wright o.fl., 

2007). Mikilvægt er hins vegar að skapa grundvöll fyrir tengingu vörumerkjavirðis og 

vörumerkjatengsla. Gerð var rannsókn á tengslum vörumerkjatengsla og tryggðar á 

einkaklúbbum í Íran. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að það var marktækur munur milli 

hugtakanna (Azadi o.fl., 2015). Þar að auki kemur í ljós að þegar einstaklingar hafa jákvæð 

hugrenningstengsl við vörumerki þá eru þeir líklegri til að hafa tryggð gagnvart því 

vörumerki (Atilgan o.fl., 2005). Þar með er hægt að álykta að tenging sé milli 

vörumerkjatryggðar og vörumerkjatengsla.  

3.3 Skynjuð gæði (e. percieved quality) 
Skynjuð gæði geta verið túlkuð sem skynjun einstaklings á heildar hlunnindi eða 

yfirbragðseinkenni vöru eða þjónustu við notkun vörunnar í samræmi við aðra möguleika 

(Aaker, 2009). Aaker segir enn fremur að skynjuð gæði séu að mestu leyti skynjun 

viðskiptavina, það er þar með frábrugðið margra annarra hugtaka eins og raunverulegra 

gæða, markmiðsgæða og framleiðslugæða. Munurinn milli þessara hugtaka og skynjaðra 

gæða er að hugtökin eru viðmið sem markvisst er unnið að. Þar af leiðandi geta skynjuð 

gæði ekki verið markvisst ákveðin eða mæld því þau byggja á smekk og viðhorfi 

einstaklinga, sem eru alla jafna mismunandi. Til dæmis er auðvelt að mæla gæði regnhlífa 

með ýmsum aðferðum en skynjuð gæði myndu ef til vill ekki sýna sömu niðurstöðu.  

Skynjuð gæði byggja einnig á ánægju einstaklingsins með vöruna eða þjónustuna. 

Vandamálið með það er að sú ánægja er ekki mæld á jafnbilakvarða þannig að ef 

einstaklingur er með lágar væntingar verður ánægjan hans líklegast meiri en hjá 

einstaklingi með himinháar væntingar. Skynjuð gæði eru einnig óáþreifanleg og þrátt fyrir 

að það sé hentugt að mæla áþreifanlegu þætti vörunnar þá eru skynjuð gæði útdráttur 

og samansafn skoðana einstaklinga. (Aaker, 1991).  

Keller segir að nú sé orðið sífellt erfiðara með árunum fyrir vörumerki að ná 

fullnægjandi stigi skynjaðra gæða. Þetta hefur leitt til þess að framleiðendur hafa stöðugt 

þurft að þróa og endurbæta sína vöru sem hefur haft þau snjóboltaáhrif að væntingar 
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neytenda eru í hámarki (Keller, 2012). Keller segir hins vegar að ýmsar rannsóknir hafi leitt 

í ljós að ákveðnar víddir, varanleiki, stíll og hönnun, þjónustugæði og áreiðanleiki séu 

lykileiginleikar í að mynda jákvæð tengsl milli vörumerkisins og gæða í huga neytenda. 

Þessi jákvæðu tengsl endurspeglast síðan sem skynjuð gæði.  

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að skynjuð gæði eiga stóran þátt í vörumerkjatryggð. 

Rannsókn var gerð á áhrifum vöru á vörumerkjatryggð og niðurstöður fylgniprófs sýndu 

að það voru sterk jákvæð tengsl milli gæða og tryggðar (Mula Nazar Khan, 2016). Þetta 

gefur til kynna að aukning í gæðum ætti að samsvara aukningu í vörumerkjatryggð.  

 

3.4 Vörumerkjatryggð (e. brand loyalty) 
„Loyalty is a two way street. If I´m asking it from you, then you´re getting it from me“ – 

Harvey Specter 

Hugtakið vörumerkjatryggð á sínar rætur að rekja til 1923 og á eftirfylgjandi 100 árum 

hafa um 200 skilgreiningar á hugtakinu verið bornar fram (Knox og Walker, 2001). Þessi 

fjöldi skilgreininga gefur til kynna mikilvægi hugtaksins í fræðilegu samhengi 

markaðsfræðinnar. Kotler og Keller skilgreina vörumerkjatryggð sem „djúpstæð 

skuldbinding til endurkaupa á ákveðni vöru eða þjónustu til framtíðar, þrátt fyrir tilraunir 

markaðsaðgerða og umhverfisins til að fá þig til þess að skipta“ (Kotler og Keller, 2012). 

Kynslóð tryggra kúnna hefur verið meginmarkmið markaðsfræðinga um áratugi en 

mæling vörumerkjatryggðar hefur verið notuð sem mæling á vörumerkjavirði og er 

stundum talin af fræðimönnum vera kjarni þess og mikilvægasti þáttur og jafnvel leiðandi 

þáttur að markaðshlutdeild (Aaker, 2009). Armstrong og Kotler skilgreina 

vörumerkjatryggð sem mismunandi leiðir einstaklings til að tengjast ákveðnu vörumerki, 

sem getur verið tengt við vilja hans til endurkaupa eða mótþróa hans til að skipta um 

vörumerki (Kotler og Armstrong, 2003).  

Tryggð er talin vera dýrmætasta eign vörumerkis (Donthu, 2001) og Kotler og Keller 

segja að svo lengi sem fjöldi tryggra kúnna hækkar þá hækkar markaðshlutdeild samhliða 

því og vörumerkið skilar meiri hagnaði (Kotler og Keller, 2012). Þýðingin á 

vörumerkjatryggð byggist á endurteknum kaupum á grundvelli innri meðvitundar, m.ö.o.  

endurtekna kauphegðun sem stafar af vali á tilteknu vörumerki. Tryggir viðskiptavinir 



23 

snúa ítrekað aftur til vörumerkisins vegna þess að þeir eru tilfinningalega tengdir og 

skuldbundnir því. Þessir viðskiptavinir eru síst líklegir til að freistast af samkeppnisaðilum 

og eru einnig tilbúnir í að borga meira fyrir vöru frá vörumerki sem þeir eru tryggir þrátt 

fyrir að samkeppnisaðilar bjóði upp á vöru sem hefur yfirburðar eiginleika á borði við 

lægra verð, meiri hentugleika og betri gæða (Guillén og Rubio, 2019).  

Þar sem meginmarkmið vörumerkja er að byggja upp sterkan hóp af tryggum kúnnum 

þarf að komast að því hvernig því markmiði er náð. Margar rannsóknir  af þessu tagi hafa 

verið gerðar þar sem skoðað er hvaða þættir vörumerkið þarf að upfylla og í ljós kom að 

traust og fullnægjukennd eru mikilvægustu stólparnir sem vörumerkjatryggð er byggð á 

(Viktor Ingemansson, 2015). Ánægja og traust byggir yfirleitt á kauphegðun 

einstaklingsins en lágt ánægjustig leiðir ekki til frekari kaupa. Því ánægðari sem 

viðskiptavinurinn er, því meira traust mun hann hafa gagnvart vörumerkinu, sem styrkir 

vörumerkjatryggð (Rajah o.fl., 2008).  

Aaker telur að vörumerkjatryggð sé lagskipt og að hvert lag endurspegli mismunandi 

markaðsáskoranir og mismunandi vörumerkjahlutdeild sem þarf að stjórna og nýta sér til 

hags (Aaker, 1991). Myndræn uppsetning af fræðilegri nálgun Aakers má sjá hér að 

neðan.  

 

Mynd 4 Píramídi Vörumerkjatryggðar 

Undir neðsta lag píramídans falla þeir sem hafa enga vörumerkjatryggð, fyrir þeim er 

hvert einasta vörumerki fullnægjandi og kauphegðun þeirra fer eftir hentugleika. Í næst 
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neðsta lagi píramídans eru einstaklingar sem eru ánægðir með vöruna og eru yfirleitt 

kallaðir ávanabundnir kaupendur. Einstaklingar í þessarri vídd eru sérstaklega viðkvæmir 

fyrir samkeppnisaðilum sem sýna fram á ávinning við að skipta yfir til þeirra. Þriðja lag 

píramídans fangar einstaklingana sem eru ánægðir en með talsverðan skiptikostnað, 

kostnað eins og tíma, peninga eða áhættu við að færa viðskipti til nýs vörumerkis. Í fjórða 

laginu er hægt að finna einstaklingana sem líkar við vörumerkið, skoðun þeirra er 

stundum byggð á félagsskap, upplifunum eða skynjuðum gæðum. Einstaklingar á þessari 

vídd eru oft taldir vera vinir vörumerkisins vegna þess að þeir hafa  lengi verið 

viðskiptavinir vörumerkisins eða vegna tilfinningalegs gildis. Í fimmta og efsta lagi 

píramídans eru skuldbundnir og hollir viðskiptavinir. Þeir eru stoltir af þeirri staðreynd að 

vera viðskiptavinir vörumerkisins og stundum telja þeir sig hafa uppgötvað vörumerkið 

áður en það varð vinsælt. Þeir telja vörumerkið vera hagnýtt eða að vörumerkið 

endurspegli tjáningu þeirra og þeir geta tengt það við sjálft sig (Aaker, 2009).    

3.4.1 Vörumerkjatryggð á grundvelli vörumerkjavirðis  

Aaker tekur einnig fyrir mikilvægi vörumerkjatryggðar og áhrif þess á virði vörumerkisins. 

Hann segir að hópur reglulegra viðskiptavina myndi töluvert virði þar sem vörumerkinu 

er tryggt regluleg viðskipti til framtíðar. Úrfallsmælingar eru lægri hjá þeim sem bera 

mikla tryggð gagnvart vörumerki og þar af leiðandi er virði þeirra meira.  

Vörumerkjatryggð er frábrugðin vörumerkjavitund, vörumerkjatengslum og 

skynjuðum gæðum sem víddir vörumerkjavirðis vegna þess að tryggð byggist meira á 

notkun og upplifun. Það er ekki hægt að skapa tryggð án þess að hafa keypt eða prufað 

vöru áður, hins vegar er hægt efla vitund, tengsl og skynjuð gæði (Aaker, 2009). 

Vörumerkjatryggð er talin vera kjarni vörumerkjatryggðar og sumir hafa sagt að tryggð 

sé „endanlegt markmið og þýðing vörumerkjavirðis“ og bæta ofan á það að 

„vörumerkjatryggð sé vörumerkjavirði“ (Moisescu, 2006).  
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3.4.2 Fölsk vörumerkjatryggð (e. false loyalty) 

Í víðri merkingu er yfirleitt gerður greinarmunur milli tryggs kúnna og ótryggs kúnna í 

gegnum kauphegðun hans þar sem einstaklingur sem kaupir reglulega er talinn vera 

tryggur og sá sem hættir að versla við vörumerkið er talin vera ótryggur. Samkvæmt 

Belikova er þetta rétt yfirborðskennd skýring en hún segir að allir tryggir kúnnar séu 

reglulegir kúnnar en ekki allir reglulegir kúnnar séu tryggir (Belikova, 2021). Belikova telur 

einnig falska tryggð vera gegn vilja einstaklingsins. Ástæður fyrir slíkri hegðun að mati 

Belikova eru þær að það eru engar staðkvæmdarvörur á tilteknum markaði og neytandinn 

neyðist til að versla við vörumerkið. Belikova nefnir aðrar ástæður en þar ber hæst hár 

skiptikostnaður sem heldur neytendum hjá vörumerki „gegn sínum vilja“. Aðrir 

fræðimenn telja að samansafn ástæðna geta stuðlað að falskri tryggð. Thomas Jones og 

Earl Sasser telja samspil milli samkeppnistakmarkanna, ríkisstjórnar, skiptikostnaðar og 

einkaleyfi á tækni allt geta ýtt neytendum á markaði til að mynda falska tryggð (T. Jones 

og Sasser, 1995).  

Belikova nefnir síðan leiðir til að greina viðskiptavini í sundur á einfaldan máta. Hún 

segir að ef einstaklingar tengja vörumerkið þitt við lýsingarorð eins og „hratt“, „þægilegt“, 

„ódýrt“ og „ágætt“ þá má segja að þeir séu með falska tryggð í garð vörumerkisins 

(Belikova, 2021).   

3.4.3 Hegðunar- og viðhorfstryggð (e. behavioural and attitudinal loyalty) 

Í bókinni Customer Success fjalla fræðimennirnir Nick Mehta, Dan Steinman og Lincoln 

Murphy um bæði hegðunartryggð og viðhorfstryggð. Í stuttu og einföldu máli er hægt að 

útskýra einstaklinga sem hafa viðhorfstryggð (e. attitudinal) sem einstaklinga sem elska 

ákveðið vörumerki. Hegðunartryggð á sér stað þegar viðskiptavinir eru tryggir því þeir 

hafa engan annan kost að velja (DuVall, 2022). Samlíkingar eru því til staðar milli 

hegðunartryggðar og falskrar tryggðar. Stundum hafa hegðunar- og viðhorfstryggð verið 

skilgreindar sem vitsmunaleg (e. intellectual) og tilfinningaleg (e. emotional) tryggð, þar 

sem fræðimenn telja viðhorfs/tilfinningatryggð vera dýrmæt eign vörumerkis (Mehta 

o.fl., 2016). Customer Success eftir (Mehta o.fl., 2016) segir einnig að það sé talsvert 

erfiðara að skapa og viðhalda viðhorfs/tilfinningalegri tryggð. Tilfinningaleg tryggð er 

stundum byggð á staðreyndum og stundum er engin rökrétt ástæða fyrir því að velja 

annað vörumerki fram yfir annað nema „af því bara“.  
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3.4.4 Mæling á vörumerkjatryggð (e. measuring brand loyalty) 

David Aaker og hans framlög til fræðanna eru ekki af skornum skammti og sumir nefna 

hann faðir markaðsfræðinnar. Í bókinni Managing Brand Equity sem gefin var út árið 

1991, áður en uppfærð útgáfa fékk að líta dagsins ljós árið 2009, kemur fram mikilvægi 

mælingaraðferða þegar horft er til vörumerkjatryggðar. Aaker segir að það þurfi að taka 

tillit til margra mælingarþátta til að öðlast góða innsýn á viðfangsefninu en það 

mikilvægasta sem á að horfa til er bæði neytendahegðun ásamt því að skoða þætti sem 

tengjast vörumerkjatryggð á óbeinan hátt eins og skiptikostnað, smekk og skuldbindingu. 

Aaker minnist á hegðunarmælingar sem beina leið til að mæla tryggð, þar á hann 

sérstaklega við um vanabundinn kaup. Mælingar af þessu tagi eru gerðar á ýmsan hátt en 

hér má nefna mælingu á hlutfallskaupum, þ.e.a.s. hversu stórt hlutfall kaupir sér sömu 

Levi gallabuxurnar á ný þegar gömlu slitna og hversu stórt hlutfall leitar til nýs vörumerkis. 

Önnur leið er að skoða hversu stórt hlutfall af kaupum eru gerð við ákveðið vörumerki, 

þ.e. af síðustu 5 fatakaupum, hversu oft verslaðir þú við uppáhalds vörumerkið þitt? 

Skiptikostnaður er sömuleiðis talinn vera sá grunnur sem vörumerkjatryggð er byggð 

á og greining af því tagi getur gefið stjórnendum vörumerkis til kynna hversu erfitt það er 

fyrir neytendur að færa sín viðskipti frá þeim. Þegar skiptikostnaður er lágur er auðveldara 

fyrir neytendur að breyta til. Í rannsókn frá 2001 kemur fram að neytendur eru líklegri til 

að prófa nýja vöru eða þjónustu ef vörumerkið sem þeir halda tryggð við er ekki fáanlegt 

á því augnabliki (Knox og Walker, 2001).  

Aakar nefnir síðan mælingu á ánægju í huga neytenda sem mikilvægan mælikvarða 

vörumerkjatryggðar en hægt er að finna þessa svokallaða „ánægju“ á mismunandi hátt. 

Sumir „fíla“ vörumerkið en aðrir „virða“ og „treysta“ því og sumir geta horft á samband 

sitt við vörumerkið sem vinskap (Aaker, 2009). Kotler og Kellar minnast einnig á mikilvægi 

mælinga á ánægju og segja að þeir einstaklingar sem gefa vörumerki hæstu einkunn á 

Líkert kvarða eru sex sinnum líklegri til að eiga aftur viðskipti við vörumerkið (K. Kotler og 

Keller, 2012).  
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3.4.5 Uppbygging og viðhald vörumerkjatryggðar (e. building and maintaining 
brand loyalty) 

Vörumerki sem vilja mynda sterka tengingu við viðskiptavini sína ættu að framfylgja 

nokkrum reglum sem viðhalda og auka fjárhags- og félagslegan ávinning neytenda (Kotler 

og Keller, 2012). Aaker telur þessar reglur vera grundvallaratriði en allir ofangreindir 

fræðimenn minnast á mikilvægi þess að nálgast viðskiptavininn á persónulegan hátt.  

Samkvæmt Kotler og Keller er einnig mikilvægt fyrir vörumerki að stofna svokölluð 

tryggðarprógrömm (e. loyalty programs) sem eru hönnuð til að verðlauna reglulega 

viðskiptavini, til dæmis með afslætti. Vildarkort eru til að mynda leið sem sum fyrirtæki 

nota til að framfylgja þessari stefnu. Aaker leggur áherslu á að skapa aukið virði í huga 

neytenda á einfaldari og jafnvel ódýrari hátt með því að taka auka skref í þjónustunni 

(D.A. Aaker, 2009). Til dæmis með að hjálpa gamalli konu með uppsetningu á nýju 

sjónvarpi í staðinn fyrir að hjálpa henni einungis að bera það út í bíl. Hann minnist á þessi 

litlu aukalegu óvæntu þjónustuskref sem geta haft góðar langtíma afleiðingar í kjölfar 

þjónustunnar.  

Með vaxandi vægi notkunar Internetsins á markaðssamskipti fyrirtækja hefur þörfin 

fyrir nýjar leiðir til að nálgast neytandann orðið að meginleið til að auka markaðshlutdeild 

og spenna (e. sizzle) viðskiptavininn. Þar af leiðandi hafa fyrirtæki farið í samstarf með 

neytendum til að mynda virði í gegnum vörumerkjasamfélög (e. brand community) 

(Kotler og Keller, 2012). Vörumerkjasamfélag skilgreinist út frá viðhorfi neytandans til 

uppbyggingu tengsla og sambands sem neytandi hefur við fyrirtæki, vöru eða vörumerkis 

(McAlexander o.fl., 2002).  

Aaker telur mikilvægt fyrir vörumerki að koma af stað skiptikostnaði. Skiptikostnaður 

hefur verið skilgreindur sem skynjun neytenda á tímann, peninginn og fyrirhöfn tengda 

því að skipta um þjónustuaðila (Jones o.fl., 2000). Samkvæmt annarri skilgreiningu er 

skiptikostnaður sá einskiptikostnaður sem kaupandi stendur frammi fyrir við að skipta frá 

vöru eins framleiðanda til annars (Gartner, 1985). Því hærri og meiri sem 

skiptikostnaðurinn er því erfiðara verður fyrir viðskiptavininn að færa viðskiptin annað.  
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4 Undirbúningur og framkvæmd 

Eftirfarandi rannsókn á vörumerkjatryggð á tískufatamarkaðnum var framkvæmd á 

vorönn árið 2022. Grunnnálgun hennar byggist á megindlegum rannsóknaraðferðum. 

Megindlegar rannsóknir er fagheitið á rannsóknaraðferðum sem ganga út á að alhæfa um 

það þýði sem er til rannsóknar. Það sem helst einkennir megindlegar aðferðir og skilur frá 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er að þær ganga út á að tölusetja hluti og draga 

ályktanir um stærri heildir. Þær byggja oftast á tiltölulega stórum úrtökum og gagnaöflun 

fer yfirleitt fram með spurningalista með afmörkuðum svarmöguleikum (Megindlegar 

aðferðir, 2022). 

Við gagnaöflun rannsóknarinnar var notast við spurningalista saminn af rannsakanda 

sem fékk að njóta innblásturs frá rannsókn framkvæmdri í áfanganum Markaðsrannsóknir 

sem kenndur var af Þórhalli Erni Guðlaugssyni, dósent í viðskiptafræði. Ellert Rúnarsson 

veitti einnig aðstoð við gerð spurninglaistanns. Spurningar í spurningalistanum voru allar 

sniðnar með það markmið að komast að tölfræðilegum niðurstöðum sem tengjast ýmsum 

hugtökum og rannsóknarniðurstöðum þegar kemur að vörumerkjatryggð og tísku.  

Spurningalistinn var settur upp á vefsíðunni QuestionPro. Könnunin samanstóð af 36 

spurningum. Markmiðið var að fá eins nálægt 300 svarendum og unnt var auk þess að 

þátttakendur rannsóknarinnar stæðu hvað jafnast þegar kemur að bakgrunnsbreytum á 

borði við aldurshópa og kyn.  

Niðurstöður og úrvinnsla könnunarinnar voru fengnar og framkvæmdar á 

tölfræðiforritinu SPSS og þar að auki voru ýmsar breytur reiknaðar í Microsoft Excel. 

Rannsakandi beitti síðan ýmsum aðferðum innan forritsins til að túlka niðurstöðurnar og 

koma þeim á framfæri í þessari ritgerð.  
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5 Greining gagna og úrvinnsla 

Alls opnuðu 806 einstaklingar slóðina að könnuninni en af þeim voru 576 sem tóku þátt 

og svöruðu henni að einhverju leiti. Af þessum 576 einstaklingum voru það 305, eða 

52,95%, sem svöruðu öllum 36 spurningunum. Vegna reynslu fyrri námskeiða í grunnnámi 

við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands ákvað rannsakandi að notfæra sér hugbúnað 

skólans með því að hlaða niður Remote Desktop forritinu en þar er hægt að nálgast 

tölvukerfi skólans á eigin tölvubúnaði heima fyrir. Þar af leiðandi var tölfræðiforritið, SPSS, 

sem var notað við úrvinnslu gagna. 

Þann 24. mars 2022 var fjöldi fullkláraðra svara 305 og í kjölfar þess að markmiðinu um 

að ná 300 svarendum var náð var könnuninni lokað. Ákveðið var að hreinsa út og eyða 

öllum tölulegum gildum úr könnunni af þeim sem svöruðu ekki fyrstu spurningunni. Þegar 

rýnt var í ályktandi tölfræði var einungis tekið tillit til þeirra sem svöruðu spurningunum 

um bakgrunnsbreytur. Í bakgrunnsbreytunni aldur var ákveðið að hafa ekki aldursbilin 

jafn stór heldur var ákveðið að sníða aldursflokkana að þroskastigi og hvar 

einstaklingurinn sé mögulega staddur í náms- og atvinnuferli. Einnig var spurt hvar 

svarandi væri búsettur á landinu en þar sem 94,04% svarenda sagðist vera búsettur á 

höfuðborgarsvæðinu verða ekki sérstaklega teknar fyrir tölfræðilegar niðurstöður 

byggðar á þeirri bakgrunnsbreytu. 

Til að greina niðurstöður rannsóknarinnar og komast að niðurstöðum spurninga var 

notast við ýmis mismunandi tölfræðipróf. Eins og áður hefur komið fram var 

tölfræðiforritið SPSS notað en skammstöfunin stóð upphaflega fyrir Statistical Package 

for the Social Sciences sem þýtt er á íslensku sem tölfræðipakki fyrir félagsvísindi 

(Wikipedia, 2022). Meðal notaðra tölfræðiprófa má nefna tíðnidreifingu (e. frequency), 

T-prófa (e. one sample t-test), dreifigreining (e. ANOVA) og krosstöflur (e. crosstabs). 

Athuga þurfti sérstaklega hvenær hvaða tölfræðipróf væri viðeigandi og þegar búið var 

að hreinsa gögnin og skrá spurningarnar á nafnkvarða og raðkvarða var hægt að rýna í 

niðurstöðurnar. Taka þarf fram að rannsóknin studdist við 5% marktektarmörk en það 

þýðir að niðurstöður tölfræðiprófanna þurfa að vera með p gildi minna en 0,05 svo að 

niðurstöður þeirra séu marktækar.  
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6 Niðurstöður 

6.1 Helstu niðurstöður 

6.2 Þátttakendur  
Notast var við sex bakgrunnsbreytur til að greina frá sem bestum upplýsingum um 

einstaklingana sem tóku þátt í rannsókninni. Bakgrunnsbreytur voru: kyn, aldur, 

heildarmánaðartekjur fyrir skatt, hæsta námsgráða sem lokið er og búseta. Að neðan má 

sjá nánari útskýringu á niðurstöðum þessara breyta.  

Bakgrunnsbreyta Fjöldi: Hlutfall:  
Kyn  

Karl 133 44,04% 
Kona 168 55,63% 
Annað  1 0,33% 

Aldur 
<15 ára 15 4,93% 
16 - 20 ára 43 14,14% 
21 - 30 ára 89 29,28% 
31 - 50 ára 78 25,66% 
> = 51 ára 79 25,99% 

Hæsta menntun lokið 
Grunnskólapróf 47 15,46% 
Stúdentspróf  73 24,01% 
Grunnám á háskólastigi 64 21,05% 
Framhaldsnám á háskólastigi 85 27,96% 
Doktorsnám 20 6,58% 
Annað  15 4,93% 

Tekjur 
< = 300 þús  93 31,63% 
301 - 500 þús  67 22,79% 
501 - 700 þús  35 11,90% 
701 - 900 þús  40 13,61% 
900 þús - 1,1 milljón 20 6,80% 
> = 1,1 milljón  39 13,27% 

Tafla 2 Bakgrunnsbreytur þátttakenda 

6.2.1 Kyn  

Þegar spurt var um kyn var heildarfjöldi svara 302 eða um 52,43% af þeim 576 þeim sem 

hófu könnunina og svöruðu fyrstu spurningunni.  Þetta sýnir að 274 manns svöruðu ekki 
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bakgrunnsbreytunni um kyn. Þátttakendur voru því 133 karlar eða 44,04% og 168 konur 

eða 55,63%. 1 þátttakandi svaraði „annað“ þegar kom að bakgrunnsbreytunni um kyn 

sem samsvarar 0,33% hlutfalli. Eins og sést á töflu 1 er hlutfall kvenna hærra en hlutfall 

karla sem kemur örlítið á óvart þegar horft er á að heildarhlutfall kynjanna á Íslandi sem 

er nálægt helmingi eða 51,26% karlar og 48,74% kvenna (Hagstofa Íslands, 2021). 

Hagstofa Íslands tekur ekki tillit til þess hvort einstaklingar skilgreina sig sem annað. Hins 

vegar er slíkt hlutfall venjulegt þegar horft er til rannsókna í dag.  

6.2.2 Aldur  

Alls voru 304 sem svöruðu spurningunni um aldur. Niðurstöður svara af þessari 

bakgrunnsbreytu komu ekki á óvart en eins og sést á töflu 2 er dreifingin frekar jöfn þegar 

kemur að öllum aldurshópunum nema þeim yngstu. Þetta má rekja til þess að 

rannsakandi þekkir ekki til margra einstaklinga yngri en 20 ára og vegna þess að 

spurningakönnuninni var dreift aðallega á Facebook með hentugleikaaúrtaki en hlutfall 

táninga á Facebook hefur minnkað umtalsvert undanfarin ár (Leonhardt, 2021).  

6.2.3 Menntun  

Alls voru 304 sem svöruðu spurningunni um menntun. Hæsti fjöldi svara var frá 

einstaklingum sem höfðu klárað framhaldsnám á háskólastigi. Þetta má rekja til kunningja 

og ættingja rannsakanda sem eru á þeim aldri að líklegt sé að framhaldsgráða sé í 

vopnabúri þeirra. Sömu ættingjar deildu einnig könnuninni á Facebook með sínum vinum 

svo sú dreifing á menntunarstigi kemur ekki á óvart.  

6.2.4 Tekjur  

Alls svöruðu 294 spurningunni um tekjur eða um 50,52% en spurningin um tekjur var 

jafnframt síðasta spurningin í könnuninni. Hlutfall niðurstaðna var frekar dreift eins og 

má sjá í töflu 2. Mest var 25% bil milli algengasta tekjuflokksins og minnst algengasta. 

Algengasti tekjuflokkurinn var hjá þeim sem þéna 300 þúsund eða minna fyrir skatta sem 

er áhugaverð niðurstaða.  
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6.3 Lýsandi tölfræði  

6.3.1 Heldur þú tryggð við tískuvörumerki?  

Fyrsta spurning könnunarinnar var lokuð spurning þar sem spurt var „heldur þú tryggð 

við tískuvörumerki?“ Markmið spurningarinnar var að draga fram afstöðu svarenda til 

vörumerkjatryggðar. Mynd 5 sýnir niðurstöður spurningarinnar. Í ljós kemur að af þeim 

334 sem svöruðu þeirri spurningu eru 190, eða 56,9%, sem segjast vera trygg 

tískuvörumerki og 144 eða 43,1% segjast ekki vera það.  

 

 

Mynd 5 Heldur þú tryggð við tískuvörumerki? 

 
Til frekari útskýringa á spurningunni sem sést á myndinni; „Heldur þú tryggð við 

tískuvörumerki“ voru gerðar ANOVA dreifgreiningar milli spurningarinnar og breytana 

kyns, aldurs og menntun. Til útskýringar á töflunum var svarandanum sem svaraði að sitt 

kyn væri „annað“ fjarlægt þar sem það var einungis einn einstaklingur sem skilgreindi sig 

á þann hátt. Eftirfarandi myndir sýna tengsl milli viðhorfs gagnvart vörumerkjatryggð og 

kyns, aldurs og menntunar.  

Niðurstaða dreifigreiningar (ANOVA) sýnir að fram kemur marktækur munur (p<0,05) 

milli aldurshópa [F(4, 297) = 4,582, p=0,001] þar sem aldurshópurinn 51 ára eða eldri er 

tryggari heldur en bæði aldurshópurinn yngri en 15 ára (M  = 1,13, Sf =  0,352) og 21 – 30 

ára  (M=1,33, Sf= 0,471). Ekki kom fram munur milli annarra aldurshópa í ANOVA 

56.9%

43.1%

Heldur þú tryggð við tískuvörumerki?
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greiningunni. Reiknað eta (e. eta squared) sýnir að rekja má tæp 6% (0,0581) af 

breytileikanum í afstöðu til spurningarinnar til aldurs sem teljast meðal áhrif.  

 

 

Mynd 6 Heldur þú tryggð við tískuvörumerki? 

Kannað var með t-prófi (independant samples t-test) hvort munur væri á 

fullyrðingunni eftir kyni. Niðurstaða Levene´s prófs sýndi að óhætt væri að ganga út frá 

því að breytileikinn í hópunum væri svipaður (p>0,05). Ekki kemur fram munur (p<0) eftir 

kyni þar sem karlar (M = 1,38, Sf = 0,486) gætu verið með sama meðaltal og konur (M = 

1,50, Sf = 0,502). Reiknað eta gildi mældist í 0,018 sem bendir til þess að aðeins megi rekja 

1,8% af breytileikanum í afstöðu spurningarinnar til kyns sem telst vera veik áhrif.  

Einnig var kannað með dreifigreiningu (ANOVA) hvort munur væri milli menntunarstigs 

og afstöðu til fullyrðingarinnar „heldur þú tryggð við tískuvörumerki?“. Niðurstaða 

dreifigreiningarinnar sýnir að óhætt sé að ganga út frá því að breytileikinn í hópunum sé 

svipaður (p>0,05). Ekki kemur fram munur milli menntunarstigs þar sem efra og neðra 

gildi allra hópa skarast og því gætu allir hópar verið með sama meðaltal þegar kemur að 

afstöðu til spurningarinnar. Reiknað eta gildi er 0,0139 sem bendir til þess að aðeins megi 

rekja 1,39% af breytileikanum í afstöðu til spurningarinnar til menntunar.  
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Mynd 7 Meðaltal kynja við vörumerkjatryggð 

 

6.3.2 Umtal vörumerkis  

Lagðar voru fram tvær spurningarnar „myndir þú mæla með þínu uppáhalds 

vörumerki?“ og „hefur þú mælt með þínu uppáhalds vörumerki?“ Niðurstöður 

spurninganna eru eftirfarandi .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sést á mynd 8 þá eru 289 svarendur sem myndu mæla með sínu uppáhalds 

vörumerki sem samsvarar 88,58% (+/- 3,4%) hlutfalli en 37 einstaklingar svöruðu neitandi 

í sömu spurningu sem samsvarar 11,42% (+/- 3,4%) hlutfalli. Þegar spurningin „hefur þú 

mælt með þínu uppáhalds vörumerki“ var skoðuð kom í ljós að 246 manns svöruðu 

játandi á meðan 80 einstaklingar sögðust ekki hafa mælt með uppáhalds vörumerkinu 

1.38
1.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

Karl Kona

Meðaltal kynja við spurninguna "heldur þú 
tryggð við tískuvörumerki?"

Mynd 8 Myndir þú mæla & hefur þú mælt með uppáhalds vörumerkinu þínu 
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sínu á tískufatamarkaðnum. Svarhlutfallið, eins og sést á mynd 8 er 75,46% (+/- 4,7%) 

gegn 24,54% (+/- 4,7%).  

Til að skoða tenginguna enn fremur milli spurningarnna „heldur þú tryggð við 

tískufatavörumerki“ og „hefur þú mælt með þínu uppáhalds vörumerki“ var krosstöflu 

próf (e. crosstabs) framkvæmt en niðurstöðurnar voru eftirfarandi: Af þeim 189 sem 

sögðust vera trygg tískuvörumerki voru 173 sem sögðust hafa mælt með uppáhalds 

tískuvörumerkinu sínu sem samsvarar 91,5% (+/- 4,0%) svarhlutfalli og 16 sögðust ekki 

hafa mælt með því sem samsvarar 8,5% (+/- 4,0%) hlutfalli.  

Niðurstöðurnar hjá þeim sem sögðust ekki upplifa tryggð gagnvart tískuvörumerki voru 

eftirfarandi. Af þeim 137 sem svöruðu með þeim hætti voru 73 einstaklingar sem svöruðu 

játandi við því að hafa mælt með uppáhalds vörumerkinu sínu og 64 sem höfðu ekki gert 

en það samsvarar jafnframt 53,3% (+/- 8,4) og 46,7% (+/- 8,4) hlutfalli. Taka þarf fram að 

niðurstöðurnar sýna einnig fram á að asymptotic significance (2 – sided) er minna en 0,05 

(<0,001) og að χ2(1)=62,753, (p<0,05) og því er hægt að hafna tilgátunni um engin tengsl 

í töflunni og segja að niðurstöðurnar séu marktækar.  
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6.3.3 Persónuleiki og ímynd vörumerkis 

Niðurstöður spurningarinnar „Kýst þú frekar vörumerki sem miðlar frá sér 

persónuleika og ímynd sem þú getur tengt við sjálfa/n þig“ voru eftirfarandi.  

 

 

Mynd 9 Kýst þú frekar vörumerki sem miðlar frá sér persónuleika og ímynd sem þú getur tengt við sjálfa/n 
þig? 

 

Eins og sést á mynd 7 svöruðu 199 manns játandi við spurningunni og 126 neitandi. 

Svarhlutfall spurningarinnar voru 61,23% (+/- 5,3%) sem kjósa frekar vörumerki með 

persónuleika sem þau tengja við og 38,77 (+/- 5,3) sem sögðu nei. Áhugavert er að bera 

svarhlutföllin við upphafsspurninguna, „heldur þú tryggð við tískufatavörumerki“, en 

svarhlutfallið þar var að 56,9% sem segjast vera trygg tískuvörumerki en 43,1% segjast 

ekki vera það. Þetta virðist styðja kenningu fræðimanna um mikilvægi persónuleika 

vörumerkis.  

Þar sem niðurstöður spurninganna tveggja voru mjög svipaðar var framkvæmt 

krosstöflu próf til að kanna fylgnina milli spurninganna. Niðurstöður krosstöflu prófsins 

voru χ2(1)=14,817, p<0,05 og þar með er því hægt að fullyrða að niðurstöður prófsins séu 

marktækar. Niðurstöður krosstöfluprófsins sýndu að af þeim 190 sem sögðust vera trygg 

vörumerki voru 133, eða 70,0% (+/- 6,5%), sem kjósa frekar vörumerki sem miðla frá sér 

persónuleika sem þau tengja við á meðan 57, eða 30,0% (+/- 6,5%) gera það ekki. Ákveðið 

var einnig að kanna fylgnina og niðurstöður sýndu fram á marktæka veika fylgni milli 
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spurninganna [r=0,214, n=325, p<0,05], samkvæmt fylgnistuðli Cohens sem er yfirleitt 

notaður í félagsvísindum. 

6.3.4 Mikilvægi einkenna 

Í könnuninni voru þátttakendurnir beðnir um að raða tæmandi lista eftir mikilvægi 

ákveðna einkenna þegar það kemur að kaupum á tískufatnaði þar sem 1 væri mikilvægast 

og 8 minnst mikilvægt. Mynd 8 sýnir fram á meðaltal svaranna en þátttakendur 

spurningarinnar voru á bilinu 322 og 308 sem bendir til þess að mikið brottfall hefur verið 

á þátttöku rannsóknarinnar á þessari spurningu. Niðurstöður spurningarinnar sýna fram 

á að gæði og verð virðast skipta svarendum mestu máli en það styður kenningar um að 

skynjuð gæði vega þungt þegar kemur að uppbyggingu vörumerkjatryggðar (Mula Nazar 

Khan, 2016). Ímynd og persónuleiki virðast skipta minnstu máli og lógó á flíkinni næst 

minnst. Þjónusta, tískustraumar, hönnun og séreinkenni virðast öll skipta miðlungs máli 

en niðurstaða t-prófs (e. one sample t-test) sýndi að ekki væri marktækur munur milli 

þessara þátta. Hins vegar kom einnig fram í t-prófinu að það er tölfræðilega marktækur 

munur milli mikilvægi gæða [t(321)=22,534, p<0,05] við hina þætti spurningarinnar.  

 

Mynd 10 Niðurstöður mikilvægi vörumerkja einkenna 

 
  

3.07

4.31

5.06

4.89

5.45

4.66

4.63

3.89

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

Góð gæði

Séreinkenni

Logo á flíkinni

Hönnun

Ímynd og persónuleiki

Tískustraumar

Þjónusta

Verð

Mikilvægi einkenna (1 = mest mikilvægt)

Meðaltal (1-8)



38 

 

6.3.5 Skynditíska 
Til að öðlast meiri þekkingu á starfsemi skynditísku og áhrif hennar á 

tískufatamarkaðinn og hvernig hún tengist vörumerkjatryggð voru lagðar fram tvær 

spurningar. Sú fyrri snéri að því hvort þátttakendur versluðu oft við slík vörumerki en 

meðal skynditísku vörumerkja má telja H&M, Zara og Primark. Í ljós kom að 51,6% sögðust 

ekki versla oft við vörumerki á skynditískumarkaði á meðan 48,4% svarenda sögðust gera 

það.  

 

Mynd 11 Verslar þú oft við skynditísku vörumerki? 

Til að öðlast meiri skilning á neytendahegðun þátttakenda rannsóknarinnarinnar áa 

sviði skynditísku var lögð fram auka spurning.; „ef já, hvað er það sem fær þig til að versla 

aftur við slíkar verslanir?“. Svarendur höfðu möguleika á að velja alla þá þætti sem áttu 

við úr tæmandi lista en listinn samanstóð af svarmöguleikunum: viðráðanlegt verð, 

nútímaleg hönnun, nauðsynlegur fatnaður, gæði miðað við kostnað, fjölbreytni og ódýrt. 

Niðurstöður við tíðnidreifingu spurningarinnar voru áhugaverðar en þær má sjá á mynd 

10.  

Eins og sést á mynd 10 þá virðast flestir stunda viðskipti við búðir eins og H&M og Zara 

til þess að kaupa sér nauðsynlegan fatnað á borði við hvíta boli, nærbuxur og sokka. Þrátt 

fyrir skýrslur og greinar sem telja mikilvægi lágs kostnaðar vega þyngst í viðskiptum 

neytenda við skynditískuvörumerki (Gecseg, 2021) sýndu niðurstöður fram á að 

eiginleikarnir „ódýrt“ og „viðráðanlegt verð“ væru næst mikilvægastir á eftir 

nauðsynlegum fatnaði. Nútímaleg hönnun og fjölbreytni voru töluvert lægri í mikilvægi 
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svarenda sem sýnir fram á að neytendur á íslenskum tískufatamarkaði leita ekki til 

skynditísku fyrir tjáningarfrelsi á fatnaði.  

 

Mynd 12 Tíðnidreifing á mikilvægi einkenna á skynditískumarkaði 

 

 

Mynd 13 Tíðnidreifing á mikilvægi einkenna á skynditískumarkaði – tillit til þeirra sem svöruðu já 

Ákveðið var einnig að skoða niðurstöður spurningarinnar „hvað er það sem fær þig til að 

versla aftur við slíkar verslanir?“ en að þessu sinni var einungis tekið tillit til þeirra sem 

svöruðu já við spurningunni „verslar þú oft skynditísku vörumerki?“. Niðurstöður 

tíðnidreifingarinnar voru þær sömu og þegar ekki var tekið tillit til þeirra sem svöruðu 

fyrstu spurningunni jákvætt. Það bendir til þess að ekki sé mikill munur í huga neytenda 
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þegar það kemur að mikilvægi einkennanna á skynditískumarkaði, óháð því hvort þeir 

telja sig versla oft við slíkar verslanir.  

6.3.6 Greiðsluvilji neytenda á íslenskum tískufatamarkaði  

Á mynd 13 sáust niðurstöður þeirra einkenna sem þátttakendum fannst vega þyngst 

þegar kemur að kaupum á tískufatavarningi. Eins og tekið var fram voru gæði marktækt 

mikilvægust í huga þátttakenda en eins og kom fram í fræðilega hlutanum eru gæði 

megineinkennisþáttur lúxusvörumerkja (Fionda-Douglas og Moore, 2009). Það má þá 

íhuga hvort þeir upplifi meiri tryggð gagnvart lúxusvörumerkjum.   

 

 

Mynd 14 Hvað er hámarksverð sem þú ert tilbúin/n til að borga fyrir flík? 

Áhugavert er því að rýna í niðurstöðurnar sem sýndu fram á að verðflokkarnir 20,000 

– 30,000 kr. og meira en 70,000 kr. sé algengasta verðbilið sem þátttakendur eru tilbúnir 

í að borga fyrir flík. Hugsanlega eru sumir svarenda sem völdu hæsta verðflokkinn að taka 

tillit til kaupa á úlpum en aðrir ekki. Fjöldi svarenda fer lækkandi með hækkandi verðflokki 

þangað til það kemur að hæsta verðflokknum. Þar af leiðandi var afstaða þátttakanda til 

spurningarinnar borin saman við launaflokka þátttakanda. Í ljós kom að af þeim 

þátttakendum sem voru tilbúnir til að eyða meira en 70,000kr í flík, þénuðu 33,3% þeirra 

1,1 milljón eða meira á mánuði fyrir skatt.  Þeir launaflokkar svarenda sem voru með næst 

hæstu tíðnina gagnvart því að vera  tilbúnir í að borga meira en 70,000kr fyrir flík, voru 

jafnframt neðstu tveir launaflokkarnir með 18,3% hlutfall. Þá er einnig frásögu færandi að 
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af þeim sem þéna meira en 1,1 milljón fyrir skatt eru 51,3% eru tilbúnir til að borga meira 

en 70,000 kr. fyrir flík. Þessar niðurstöður benda til þess að tengsl séu milli launaflokka og 

kauphegðun þátttakenda. Þó var ekki hægt að túlka niðurstöðurnar með marktækum 

hætti þar sem fjöldi svarenda var ekki nægilega mikill.  

Til að rýna í kauphegðun þátttakenda enn fremur var skoðað hvort þeir séu tilbúnir til 

að greiða meira fyrir föt frá uppáhalds vörumerkinu sínu þrátt fyrir að annar aðili bjóði 

upp á sama fatnað á lægra verði. Af þeim sem svöruðu spurningunni voru 48,2% sem 

sögðust vera tilbúinn í að borga meira fyrir vöru frá uppáhalds vörumerkinu sínu og 50,2% 

ekki. Þgear aðeins var tekið tillit til þátttakenda sem segjast vera trygg vörumerki kom í 

ljós að 61,1% (+/- 7,1%) svarenda sem eru tryggir vörumerki voru tilbúnir í að borga meira 

fyrir fatnað frá uppáhalds vörumerkinu sínu og 38,9% (+/- 7,1%) ekki. Niðurstaða Pearson 

sýndi fram á niðurstöðuna [χ2(1)=21,718, p<0,05] og því er marktækur munur til staðar. 

Auk þess var marktækur munur [χ2(1)=21,718, p<0,05] þegar tekið var tillit til 

spurningarinnar „Ert þú tilbúin/n til að greiða/borga meira fyrir föt frá uppáhalds 

vörumerkinu þínu þrátt fyrir að annar aðili bjóði upp á sama fatnað á lægra verði“ en af 

þeim sem svöruðu játandi voru 71,0% (+/- 7,1%) þeirra trygg vörumerki og 29,0% (+/- 

7,1%) ekki.  

 
 

Mynd 15 Ef uppáhalds vörumerkið þitt myndi fjarlægja allar merkingar af fatnaði sínum, myndir þú halda 
áfram að versla við 

Mynd 15 sýnir niðurstöðu spurningarinnar „Ef uppáhalds vörumerkið þitt myndi 

fjarlægja allar merkingar af fatnaði sínum, myndir þú halda áfram að versla við það“. 

Afgerandi meirihluti telur sig muna halda áfram að versla við uppáhalds vörumerkið sitt 
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þrátt fyrir að allar merkingar yrðu fjarlægðar. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

mikilvægi einkenna en þar var einkennisþátturinn, lógó á flíkinni, næst minnst 

mikilvægasti þátturinn að mati þátttakenda. Athugunarvert er hins vegar sú staðreynd að 

mikilvægi vörumerkja merkinga virðist ekki vera jafn mikilvægt og Keller gefur til kynna.  

 

6.3.7 Vörumerkjasamfélag  

Ákveðið var að spyrja þátttakendur um samskipti og virkni þeirra við uppáhalds 

vörumerkið og hvort þau skilgreini sig sem hluta af vörumerkjasamfélagi.  

 

 

Mynd 16 Skilgreinir þú þig sem hluta af vörumerkjasamfélagi 

 

Eins og sést á mynd 14 er ekki nema 21,7% svarenda sem skilgreinir sig sem hluta af 

vörumerkjasamfélagi. Aðrir fræðimenn hafa myndað aðra skilgreiningu frábrugðna eldri 

kenningum um vörumerkjatryggð. Þeir nefna þrjú einkenni sem láta einstakling vera hluta 

af vörumerkjasamfélagi. Þau eru að meðlimir samfélagasins samsama sig með 

vörumerkinu, einstaklingarnir fylgja sömu siðum, hefðum, sögum og umfjöllun 

vörumerkisins og þriðja er sameiginleg tilfinning um siðferðislega ábyrgð á vörumerkinu 

(Muñiz og O'Guinn, 2001). Þetta gæti gefið til kynna að þeir sem skilgreina sig sem hluta 

af vörumerkjasamfélagi séu staðsettir efst á píramída vörumerkjatryggðar sem minnst var 

á í fræðilegaa hluta ritgerðarinnar.  
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Skilgreinir þú þig sem hluta af vörumerkjasamfélagi
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Þátttakendur voru spurðir hvort þeir fylgdu uppáhalds vörumerkinu sínu á 

samfélagsmiðlum vegna tenginga vörumerkjasamfélaga og samfélagsmiðla samkvæmt 

fræðinni. Í ljós kom að einungis 38,0% þátttakanda fylgja uppáhalds vörumerkinu sínu á 

samfélagsmiðlum og 62,0% því ekki. Þessar niðurstöður eru kannski ekki í frásögu færandi 

en þegar krosstöflu próf var keyrt var sagan önnur. Af þeim sem telja sig vera hluta af 

vörumerkjasamfélagi voru 54, eða 79,4%, sem fylgja uppáhalds vörumerkinu sínu á 

samfélagsmiðlum. Niðurstaðan; χ2(1)=63,164, p<0,05 sýnir því fram á marktækan mun 

milli hópa. Niðurstaða krosstöflunar má sjá á mynd 15.  
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Mynd 17 Skilgreinir þú þig sem hluta af vörumerkjasamfélagi * fylgir þú uppáhalds vörumerkinu þínu á 
samfélagsmiðlum? 
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6.3.8 Það myndi draga úr áhuga mínum gagnvart vörumerki ef það yrði mjög 
vinsælt 

Kannað var afstaða þátttakenda til tískustrauma og vinsældarstigs (e. popularity) og 

skoða hvort sá einkennisþáttur vegi þungt í huga þátttakenda. Eins og sést á mynd 16 eru 

niðurstöðurnar normaldreifðar þrátt fyrir að þeir sem eru frekar ósammála eru með hærri 

prósentutölur þegar tíðnidreifing er keyrð.  

 

 

Mynd 18 Það myndi draga úr áhuga mínum gagnvart vörumerki ef það yrði mjög vinsælt 

 

Kannað var hvort mismunur væri á fullyrðingunni „það myndi draga úr áhuga mínum 

gagnvart vörumerki ef það yrði mjög vinsælt“ eftir aldri, menntun og kyni. Fram kom 

marktækur munur fyrir allt þýðið þar sem þátttakendur eru frekar ósammála 

fullyrðingunni.  

Kannað var með dreifigreiningu (ANOVA) hvort munur væri á fullyrðingunni eftir aldri. 

Niðurstaða dreifigreiningar sýndi að óhætt væri að ganga út frá því að breytileikinn í 

hópunum væri svipaður (p>0,05). Ekki kemur fram munur (p>0,05) eftir aldurshópunum 

þar sem allir aldursflokkar gætu verið með sama meðaltal. Reiknað eta er 0,0247 sem 

bendir til þess að aðeins megi rekja 2,5% af breytileikanum í afstöðu spurningarinnar til 

aldurs.  
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Kannað var með dreifigreiningu hvort munur væri á fullyrðingunni eftir launaflokki. 

Niðurstaða dreifigreiningar sýndi að óhætt væri að ganga út frá því að breytileikinn væri 

svipaður (p>0,05). Ekki kemur fram munur (p>0,05) eftir launaflokki þar sem meðaltal 

niðurstaða launaflokkana geta verið með sömu niðurstöðu. Reiknað eta gildi  er 0,0046 

sem bendir til þess að aðeins megi rekja 0,46% af breytileikanum í afstöðu 

spurningarinnar til launaflokks.  

Kannað var einnig með t-prófi  hvort munur væri á fullyrðingunni eftir kyni. Niðurstaða 

Levene´s prófs sýndi að óhætt væri að ganga út frá  því að breytileikinn í hópunum væri 

svipaður (p>0,05) eftir kyni þar sem karlar (M=2,39, Sf=1,071) gætu verið með sama 

meðaltal og konur (M=2,46, Sf=0,970); t(295)=-0,628, p=0,372). Reiknað eta er 0,0011 

sem bendir til þess að aðeins megi rekja 0,1% af breytileikanum til afstöðu 

spurningarinnar til menntunar. Það má því álykta að ekki sé munur milli bakgrunnsbreyta 

þegar það kemur að spurningunni.  
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6.3.9 Gæði skipta mig miklu máli  

Vegna áherslu fræðarinnar og eldri rannsókna á gæði sem einkennisþátt á 

tískuvarningi var lögð fram spurning á Líkert kvarða til að rannsaka skoðun þátttakenda 

gagnvart fullyrðingunni „þegar ég hugsa um uppáhalds vörumerkið mitt tel ég gæði skipta 

mig miklu máli“.  

 

 

Mynd 19 Þegar ég hugsa um uppáhalds vörumerkið mitt tel  ég gæði skipta mig mestu máli 

Til frekari útskýringa á spurningunni voru gerðar ANOVA dreifigreiningar og t-próf til 

að kanna mun milli bakgrunnsbreyta á borð við kyn, menntun og aldur. Eins og greint 

hefur verið frá var svarandanum sem svaraði að sitt kyn væri „annað“ fjarlægt þar sem 

það var einungis einn einstaklingur sem skilgreindi sig á þann hátt. Eftirfarandi myndir 

sýna tengsl milli viðhorfs gagnvart fullyrðingunni og bakgrunnsbreyta.  

Kannað var hvort mismunur væri á fullyrðingunni „Þegar ég hugsa um uppáhalds 

vörumerkið mitt tel ég gæði skipta mig miklu máli“ eftir kyni, aldri og menntun.  

Kannað var með t-prófi hvort munur væri á fullyrðingunni eftir kyni. Niðurstaða 

Levene´s prófs sýndi að óhætt væri að ganga út frá því að breytileikinn í hópunum væri 

svipaður (p>0,05). Ekki kemur fram munur (p>0,05) eftir kyni þar sem karlar (M=4,16, 

Sf=0,967) gætu verið með sama meðaltal og konur (M=4,18, Sf=0,904); t(292)=-0,118, 

p=0,680). Reiknað eta er 0,0011 sem bendir til þess að aðeins megi rekja 0,011% af 

breytileikanum í afstöðu spurningarinnar til kyns.  
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Kannað var með ANOVA dreifigreiningu hvort munur væri á fullyrðingunni eftir aldri. 

Niðurstaða dreifigreiningar sýndi að óhætt væri að ganga út frá því að breytileikinn í 

hópunum væri svipaður (p>0,05). Ekki kemur fram munur (p>0,05) eftir aldri þar sem 

öryggisbil allra aldurshópa skarast og því geta þeir verið með sama meðaltal. Reiknað eta 

gildi er 0,014 sem bendir til þess að aðeins megi rekja 0,14% af breytileikanum í afstöðu 

spurningarinnar til aldurs.  

Kannað var einnig með ANOVA dreifigreiningu hvort munur væri á fullyrðingunni eftir 

menntun. Niðurstaða Levene´s prófs sýndi einnig að óhætt væri að ganga út frá því að 

breytileikinn í hópnum væri svipaður (p>0,05). Það má því álykta að ekki er munur á 

hópunum í helstu bakgrunnsbreytum í afstöðu til spurningarinnar.  

 

6.3.10  Lágt verð skiptir mig miklu máli 

Kostnaður er mikilvægur þáttur þegar kemur að kauphegðun einstaklinga á ýmsum, ef 

ekki flestum vörum. Spurningin „þegar það kemur að uppáhalds vörumerkinu mínu tel ég 

lágt verð skipta mig miklu máli“ var lögð fram til að kanna hversu mikil verðnæmni 

þátttakenda væri á tískufatamarkaðnum. Niðurstöðu spurningarinnar má sjá á mynd 23. 

Til frekari útskýringa var framkvæmd dreifigreining til að kanna afstöðu bakgrunnsbreyta 

til spurningarinnar.  

 

Mynd 20 Þegar ég hugsa um uppáhalds vörumerkið mitt skiptir lágt verð mig miklu máli 
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Mynd 21 Tengsl milli aldurs og lágs verðs 

 

 

Mynd 22 Tengsl milli tekna og lágs verðs  

 
Kannað var hvort mismunur væri á fullyrðingunni „Þegar það kemur að uppáhalds 

vörumerkinu mínu skiptir lágt verð mig miklu máli“ eftir kyni, aldri og tekjum. Niðurstaða 

t-prófs sýndi að óhætt væri að ganga út frá því að breytileikinn í hópunum væri svipaður 

(p>0,05). Ekki kemur fram munur (p>0,05) eftir kyni þar sem karlar (M=2,95, Sf=1,045) 

gætu verið með sama meðaltal og konur (M=3,01, Sf=0,959); t(291)=-0,500, p=0,191). 
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Reiknað eta gildi er 0,0011 sem bendir til þess að einungis sé 0,1% af breytileikanum í 

afstöðu spurningarinnar til kyns.  

Niðurstaða dreifigreiningar sýnir að fram kemur munur (p<0,05) eftir aldri 

(F(4,290)=3,483, p<0,05)) þar sem aldurshópurinn 16 – 20 ára (M=3,33, Sf=0,846) er 

frekar sammála fullyrðingunni heldur en aldurshópurinn 51 ára eða eldri (M=2,75, 

Sf=0,94). Reiknað eta gildi er 0,046 sem bendir til þess að það megi rekja 4,6% af 

breytileikanum til afstöðu spurningarinnar til aldurs en þau áhrif teljast meðalveik áhrif.  

Einnig var framkvæmd dreifigreining til að kanna mun til afstöðu spurningarinnar til 

tekna fyrir skatt. Niðurstaða dreifigreiningarinnar sýnir að fram kemur munur (p<0,05) 

eftir launaflokki (F(5,281)=3,676, p<0,05)) þar sem launaflokkurinn 1,1 milljón eða hærri 

virðist vera frekar ósammála fullyrðingunni heldur en bæði launaflokkarnir 300 þúsund 

eða lægri (M=3,23 Sf=0,990) og 301-500 þúsund (M=3,18, Sf=0,934). Eta gildi var 0,0647 

sem bendir til þess að megi rekja 6,5% af breytileikanum til afstöðu spurningarinnar til 

tekna. Að auki má því álykta að þeir sem eldri eru og þeir sem eru í hæsta launaflokknum 

séu ónæmari fyrir hærra verði.  
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6.3.11 Tíska skiptir mig miklu máli 

Spurningin, „þegar ég hugsa um uppáhalds vörumerkið mitt tel ég tísku skipta mig mestu 

máli“ var lögð fram á líkert kvarða og var niðurstaðan eftirfarandi.  

 

Mynd 23 Tíska skiptir mig miklu máli 

Tíðnidreifing sýndi fram á tiltölulega normaldreifða niðurstöðu. Vegna gruns um að 

yngri kynslóðir væru með sterkari afstöðu til tísku var ákveðið að framkvæma 

dreifigreiningu til að kanna hvort munur væri milli hópa í afstöðu til spurningarinnar. 

Niðurstöður dreifigreingarinnar sýndi að fram kemur munur (p<0,05) eftir aldri 

[F(4,291)=9,889, p<0,05)] þar seem aldurshópurinn yngri en 15 ára (M=3,80, Sf=1,014) 

ere frekar sammála fullyrðingunni heldur en aldurshópurnir 21 – 30 ára (2,69, Sf=1,054), 

31-50 ára (M=2,53, Sf=1,033) og eldri en 51 árs (M=2,31, Sf=0,964). Reiknað eta gildi er 

0,120 sem bendir til þess aað rekja megi 12% af breytileikanum til afstöðu 

spurningarinnar til aldurs sem teljast sterk áhrif. Aukalega kom fram munur (p<0,05) eftir 

aldri þar sem aldurshópurinn 16 – 20 ára var frekar sammála fullyrðingunni heldur en 

aldurshóparnir 31-50 ára (M=2,53, Sf=1,033) og eldri en 51 árs (M=2,31, Sf=0,964). Þetta 

staðfestir gruninn um að yngri svarendur leggja meiri áherslu á tísku þegar það kemur að 

vali þeirra á tískufatamarkaðnum.  
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6.3.12 Áreiðanleiki skiptir mig miklu máli 

Áreiðanleiki er eiginleiki sem jafngildir trausti í huga neytenda eða viðskiptavina. Því 

meira sem einstaklingur treystir vörumerki, því líklegri er hann til endurkaupa. Spurningin 

„þegar ég hugsa um uppáhalds vörumerkið mitt tel ég áreiðanleika skipta mig miklu máli“ 

var lögð fram á Líkert kvaða og niðurstöður hennar voru sláandi. Það voru ekki nema 

1,60% eða 5 einstaklingar sem töldu áreiðanleika ekki mikilvægan. 88,30% eða 262 manns 

voru hins vegar sammála því að áreiðanleiki skipti máli. Rétt rúmlega 10% voru hlutlaus í 

afstöðu til spurningarinnar.  

 

 

Mynd 24 Áreiðanleiki skiptir mig miklu máli 

 
Kannað var hvort mismunur væri á fullyrðingunni „Þegar ég hugsa um uppáhalds 

vörumerkinu skiptir áreiðanleiki mig miklu máli“ eftir aldri. Kannað var með 

dreifigreiningu hvort munur væri á fullyrðingunni eftir aldri. Niðurstaða dreifigreiningar 

sýndi að óhætt væri að ganga út frá því að breytileikinn í hópunum væri svipaður (p>0,05). 

Ekki kemur fram munur (p>0,05) eftir aldurshópunum þar sem allir aldursflokkar gætu 

verið með sama meðaltal. Reiknað eta er 0,0269 sem bendir til þess að aðeins megi rekja 

2,7% af breytileikanum í afstöðu spurningarinnar til aldurs. Aukalega var kannaður munur 

milli menntunarstigs og kyns. Niðurstaðan sýndi sömuleiðis í ljós að breytileikinn í 

hópunum væri svipaður.  
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6.3.13  Nýtni og líftími skiptir mig miklu máli 

Nýtni og líftími vöru er óáþreifanlegur eiginleiki sem ekki er hægt að mæla á 

jafnbilakvarða og því erfiðara að gera marktæka mælingu á því. Þar sem aðrir 

áþreifanlegir eiginleikar á tískufatamarkaðnum á borð við gæði, hönnun og útlit geta sagt 

okkur mikið um vörumerkið er ekki sama sagan þegar kemur að nýtni og líftíma. Nýtni og 

líftími er einnig andstæða við eiginleika skynditísku. Tíðnidreifing til spurningarinnar 

„þegar ég hugsa um uppáhalds vörumerkið mitt tel ég nýtni og líftíma skipta mig miklu 

máli“ sýnir fram á  eftirfarandi niðurstöðu sem má sjá á mynd 29.  

 

 

Mynd 25 Nýtni og líftími 

Eins og sést á mynd 25 er yfirburða meirihluti eða um 90% þátttakanda frekar sammála 

fullyrðingunni að nýtni og líftími skipti miklu máli en einungis 3%, eða 8 einstaklingar, telja 

nýtni ekki vera mikilvæga. Þessi dreifing var ekki samkvæmt væntingum, en hlutfall þeirra 

sem leggja áherslu á nýtni er talsvert hærra en búist var við. Til að rýna enn frekar í 

niðurstöðurnar var gerð dreifigreining milli bakgrunnsbreyta til að sjá hvort það sé 

ákveðinn hópur sem leggur auka áherslu á áðurnefndan einkennisþátt.  

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvaða þættir vega þyngst þegar kemur 

að vörumerkjatryggð á tískufatamarkaðnum ásamt því að rannsaka hvort munur 

sé milli aldurshópa og annarra bakgrunnsbreyta þegar kemur að sömu 

áhersluatriðum. Þegar kom að nýtni og líftíma sýndi tíðnidreifingin fram á yfirburða 

niðurstöðu er varðar mikilvægi þess. Það voru ekki nema 8 einstaklingar sem 
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sögðust vera ósammála fullyrðingunni en ákveðið var að kanna hvort mismunur 

væri á fullyrðingunni eftir aldri og tekjum. 

Niðurstaða dreifigreiningar (ANOVA) sýnir að fram kemur munur (p<0,05) eftir aldri 

[F(4,291)=8,687, p <0,05] þar sem aldurshópurinn yngri en 15 ára (M=3,20, Sf=1,014) er 

martækt ósammála fullyrðingunni með 95% öryggisbili en aldurshóparnir 16 – 20 ára 

(M=4,29, Sf=0,636), 21-30 ára (M=4,35, Sf=0,712), 31-50 ára (M=4,22, Sf=0,737) og 51 ára 

eða eldri (M=4,32, Sf=0,685). Það má því segja að yngsti aldurshópurinn leggi marktækt 

minni áherslu á nýtni og líftíma en þeir sem eldri eru. Reiknað eta gildi er 0,107 sem sýnir 

að rekja má tæp 11% af breytileikanum til afstöðu til spurningarinnar til aldurs sem teljast 

meðalsterk áhrif.  

Kannað var með t-prófi hvort munur væri á fullyrðingunni eftir kyni og með 

dreifigreiningu hvort munur væri á fullyrðingunni eftir tekjum. Niðurstaða prófana sýndi 

fram á að óhætt væri að ganga út frá því að breytileikinn væri svipaður (p>0,05) þar sem 

ekki kemur fram munur milli hópanna með 95% öryggisbili. Auk þess var ákveðið að kanna 

með dreifigreiningu hvort munur væri á fullyrðingunni eftir menntun. Fram kom munur 

[F(5,290)=3,181, p<0,05] þar sem þeir sem hafa lokið framhaldsnámi á háskólastigi 

(M=4,28, Sf=,707) eru marktækt frekar sammála fullyrðingunni heldur en þeir sem völdu 

„annað“ (M=3,57, Sf=1,089) þegar það kom að menntun en þeir sem falla undir þann flokk 

eru grunnskólanemar og þeir sem hafa ef til vill lokið iðnnámi.  
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6.3.14 Persónuleg þjónusta í verslun skiptir mig miklu máli 

Mynd 30 sýnir fram á normaldreifða niðurstöðu þar sem svarendur virðast þó frekar 

vera sammála fullyrðingunni heldur en ekki. Eins og tilgangur rannsóknarinnar leggur 

áherslu á að rannsaka var gerð dreifigreining til að kanna mun milli hópa í 

bakgrunnsbreytum til að kanna afstöðu þeirra til spurningarinnar og auk þess var 

framkvæmt t-próf til að kanna hvort munur væri milli kyns í afstöðu til spurningarinnar.  

 

 

Mynd 26 Persónuleg þjónusta í verslun skiptir mig miklu máli 

Kannað var hvort mismunur væri á fullyrðingunni „þegar það kemur að uppáhalds 

vörumerkinu mínu tel ég persónulega þjónustu í verslun skipta mig miklu máli“ eftir kyni, 

aldri og tekjum.  

Niðurstaða t-prófs sýnir að breytileikinn milli karla og kvenna er svipaður og að ekki 

kemur fram munur (p>0,05) við 95% öryggisbil. Niðurstaða ANOVA dreifigreiningar sýndi 

auk þess að hvergi er marktækur munur milli aldurshópa (p>0,05) sem þýðir að óhætt sé 

að ganga út frá því að breytileikinn í hópunum sé svipaður. Meðaltal allra aldurshópa 

getur verið það sama. Að lokum var kannað með dreifigreiningu hvort munur væri milli 

launaflokka í afstöðu til spurningarinnar en þar var sagan sú sama. Hvergi kom fram 

munur milli aldursflokka (p>0,05) og því má álykta að ekki sé munur milli kyns, aldurs eða 

tekna þegar kemur að afstöðu til fullyrðingarinnar.  
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6.3.15 Vinir og umhverfi skipta mestu máli  

Dreifingin til spurningarinnra „vinir og umhverfi hafa áhrif á kaupin mín“ var frekar jöfn 

en fæstir eru mjög sammála fullyrðingunni. Þeir sem voru sammála eða mjög sammála 

voru og 145 einstaklingar sögðust vera frekar ósammála fullyrðingunni. Til frekari 

útskýringar og til að staðfesta grun rannsakanda var gerð dreifigreining milli 

spurningarinnar og aldurs og menntunar en niðurstöður tölfræðiprófana má sjá í kafla um 

ályktunartölfræði.  

 

Mynd 27 Vinir og umhverfi hafa áhrif á kaupin mín 

Kannað var hvort mismunur væri á fullyrðingunni „þegar það kemur að uppáhalds 

vörumerkinu eru það vinir og umhverfi sem hafa mikil áhrif á kaupin mín“ eftir aldri og 

kyni. Niðurstaða dreifigreiningar sýndi að fram kemur munur (p<0,05) eftir aldri 

[F(4,290)=12,296, p<0,05] þar sem aldurshópurinn 15 ára og yngri (M=3,73, Sf=1,033) er 

frekar sammála fullyrðingunni en aldurshóparnir 21 – 30 ára (M=2,75, Sf=1,014), 31 – 50 

ára (M=2,31, Sf=1,067) og eldri en 50 ára (M=2,12, Sf=0,979). Meðaltal á mikilvægi vina 

fór lækkandi eftir því sem eldri aldurshópurinn var sem sýnir fram á neikvætt samband 

aldurs og mikilvægi vina.  

Auk þess kom fram munur milli aldurshópsins 16 – 20 ára (M=3,02, Sf=1,047) en sá 

aldurshópur er frekar sammála fullyrðingunni heldur en aldurshóparnir 31 – 50 ára 

(M=2,31, Sf=1,067) og 50 ára eða eldri (M=2,12, Sf=0,979). Eta gildið er 0,1450 sem bendir 

til þess að rekja megi 14,5% af breytileikanum til afstöðu til spurningarinnar til aldurs sem 

telst vera sterk áhrif. Ekki var munur milli kyns. 
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6.3.16 Samfélagsleg ábyrgð vörumerkisins hefur mikil áhrif á kaupin mín 

Til að kanna mikilvægi samfélagslegrar ábyrgðar á íslenska tískufatamarkaðnum voru 

svarendur spurðir á Líkert kvarða hversu sammála þeir eru fullyrðingunni „þegar það 

kemur að uppáhalds vörumerkinu mínu er það samfélagsleg ábyrgð vörumerkisins sem 

hefur mikil áhrif á kaupin mín.“ Eftirfarandi mynd sýnir tíðnidreifingu spurningarinnar. 

Eins og hefur tíðkast í þessari rannsókn verður kannað hvort munur sé í afstöðu 

spurningarinnar milli aldursflokka og kyns.  

 

 

Mynd 28 Samfélagsleg ábyrgð skiptir mig miklu máli 

 

Kannað var hvort mismunur væri á fullyrðingunni „Þegar það kemur að uppáhalds 

vörumerkinu mínu er það samfélagsleg ábyrgð fyrirtækisins sem hefur mikil áhrif á kaupin 

mín“ eftir aldri og kyni.  

Niðurstaða dreifigreiningar (ANOVA) sýnir að fram kemur munur (p<0,05) eftir aldri 

[F(4,290)=4,085, p<0,05) þar sem aldurshópurinn 51 ára eða eldra (M=3,35, Sf=1,026) er 

frekar sammála fullyrðingunni en aldurshópurinn 21-30 ára (M=2,77, Sf=1,097). Auk þess 

kom fram marktækur munur milli aldurshópsins 31-50 ára (M=3,21, Sf=0,937) sem telur 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækisins einnig mikilvægari heldur en aldurshópurinn 21-30 ára 

(M=2,77, Sf=1,097). Eta gildi er 0,053 sem bendir til þess að rekja megi 5,3% af 

breytileikanum til afstöðu spurningarinnar til aldurs sem telst meðaláhrif.  

9.1%

14.9%

39.2%

30.1%

6.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála

Samfélagsleg ábyrgð skiptir mig miklu máli



57 

Ákveðið var að kanna hvort munur væri milli menntunar og afstöðu til spurningarinnar. 

Munur kom fram [F(5,289)=4,538, p<0,05] milli þeirra sem lokið hafa framhaldsnám á 

háskólastigi en þeir voru frekar sammála fullyrðingunni heldur en bæði þeir sem einungis 

hafa lokið stúdentsprófi (M=2,75, Sf=1,105) og þeir sem völdu „annað“ (M=2,43, 

Sf=1,222).  

Auk þess kom í ljós úr niðurstöðu t-prófs að það er munur á viðhorfi karla og kvenna 

til samfélagslegrar ábyrgðar vörumerkis. Konur (M=3,35, Sf=0,967) telja samfélagslega 

ábyrgð mikilvægari heldur en karlar (M=2,78, Sf=1,049; t(291)=-4,772; p<0,001). 
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6.3.17 Mikilvægi einkenna 

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka vörumerkjatryggð á íslenskum 

tískufatamarkaði. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að komast að því hvaða 

einkennisþættir vega þyngst þegar kemur að vali áherslum á tískufatavörumerki. Til 

frekari útskýringar á hegðun markaðsins var ákveðið að skoða hvort munur væri milli 

aldurshópa og áherslna á tískufatamarkaðnum. Notast var við t-próf til að fá niðurstöður 

á meðaltali, staðalfráviki og neðra og efra öryggisbili. Tafla 2 sýnir fram á flokkaða 

niðurstöðu t-prófsins.  

  Meðaltal Sf +/- Neðra Efra 
Hönnun og útlit 4,259 0,700 0,08 4,18 4,34 
Nýtni og líftími 4,242 0,755 0,08 4,16 4,33 

Gæði  4,174 0,926 0,10 4,07 4,28 
Áreiðanleiki 4,114 0,653 0,07 4,04 4,19 

Persónuleg þjónusta 3,323 1,098 0,12 3,2 3,45 
Þjónusta vefverslunar 3,145 1,095 0,13 3,02 3,27 
Samfélagsleg ábyrgð 3,105 1,038 0,12 2,99 3,22 

Lágt verð 2,987 0,993 0,12 2,87 3,1 
Tíska 2,684 1,097 0,12 2,56 2,81 

Vinir og umhverfi 2,568 1,100 0,13 2,44 2,69 
Hátt verð  2,195 0,922 0,11 2,09 2,3 

Tafla 3 Samanburður á mikilvægi einkennisþátta 

 

Hægt er að sjá niðurstöður t-prófsins en það voru fjögur einkenni sem vega þyngst. 

Þau eru hönnun og útlit, nýtni og líftími, gæði og áreiðanleiki. Neðri og efri mörk þessara 

einkenna skarast og því er ekki hægt að fullyrða hvaða þáttur vegur þyngst. Persónuleg 

þjónusta, þjónusta vefverslunar og samfélagsleg gæði eru atriði sem svarendum fannst 

meðal mikilvægt en ekki var hægt að greina milli þessara þátta líkt og með mikilvægustu 

einkennin. Svarendum fannst hátt verð marktækt minnst mikilvægt en áhrif vina og tísku 

eru ekki ofarlega í huga svarenda og er því neðst í töflunni.  

Eins og fram hefur komið fyrr í kafla um niðurstöður er afstaða yngsta aldurshópsins 

frábrugðin þeim sem eldri eru. ANOVA dreifigreining með tilliti til aldurshópana fimm 

sýndu fram á að elstu fjórir aldurshóparnir, 16 – 20 ára, 21 – 30 ára, 31-50 ára og 51 eða 

eldri voru allir sammála því að þættirnir hönnun & útlit, nýtni & líftími, gæði og 

áreiðanleiki séu mikilvægastir þegar það kemur að uppáhalds vörumerkinu þeirra.  
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Sagan var samt sem áður ekki sú sama hjá yngsta aldurshópnum, yngri en 15 ára. Þeir 

þátttakendur sem tilheyra þeim hópi telja gæði og hönnun sömuleiðis mikilvæga en tíska 

og áhrif vinanna og umhverfis skiptir hjá þeim marktækt meira máli heldur en hinum 

aldurshópunum. Töfluyfirlit yfir mikilvægi einkennisþátta eftir aldursflokki má sjá hér að 

neðan.  

 

Tafla 4 Yfirlit yfir meðaltöl einkennisþátta eftir aldri   



60 

7 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að vörumerkjatryggð er til staðar á íslenskum 

tískufatamarkaði og að munur sé á bakgrunnsbreytum þegar kemur að ýmsum 

áhersluatriðum. Heilt yfir eru áhersluþættirnir hönnun og útlit, nýtni og líftími, og gæði 

mikilvægastir að mati úrtaksins sem tók þátt í rannsókninni. Það bendir til þess að 

áþreifanlegir þættir séu mikilvægari í huga þátttakenda heldur þeir óáþreifanlegu eins og 

tíska og persónuleiki vörumerkis. Rannsóknin sýnir einnig að stór hluti þátttakenda  sýnir 

fram á vörumerkjatryggð í hegðun sinni þar sem meirihluti hefur mælt með sínu 

uppáhalds vörumerki. Það eru fáir sem telja skynditísku vera mikilvæga fyrir tískuþarfir 

sínar og eru viðskipti aðallega stunduð við slíkar verslanir því þær eru ódýrar og bjóða upp 

á nauðsynlegan fatnað á viðráðanlegu verði. Vert er einnig að minnast á að táningar eru 

meðvitaðir um skoðun jafnaldra sinna og horfa meira til tísku þegar þeir fjárfesta í fatnaði. 

Þessar staðreyndir geta hugsanlega boðið upp á tækifæri fyrir markaðsstjóra fyrirtækja 

að sérsniða auglýsingar fyrir mismunandi aldurshópa með mismunandi áhersluatriði. 

Áhugavert er einnig hvað hátt verð skiptir litlu máli fyrir eldri kynslóðir og gæti það jafnvel 

verið tækifæri fyrir vörumerki að auka hagnað sinn með að hækka verðmiðana sína.  

Niðurstöðurnar við spurningunum um hvort svarendur haf mælt með uppáhalds 

vörumerkinu sínu styðja hugmyndafræði Kellers sem segir að neytendur og viðskiptavinir 

sem finna fyrir jákvæðri tilhugsun í garð vörumerkis eru líklegir til að stunda umtal (e. 

word of mouth) en áhugavert er að sjá muninn milli þeirra sem segjast vera trygg 

vörumerki (56,9%) og þeim sem hafa mælt með sínu uppáhalds vörumerki (75,46%).  

Rannsóknir á tengslum vörumerkjatryggðar og persónuleika vörumerkis hafa sýnt fram 

á að persónuleiki vörumerkis hefur sterk áhrif á vörumerkjatryggð (Kpd Balakrishnan, 

2009). Jafnframt er frásögu færandi að þegar neytendur telja vörumerki hafa heiðarlegan 

og virtan persónuleika er vörumerkjatryggð meiri meðal þeirra viðskiptavina (Kuenzel og 

Halliday, 2010). Niðurstöður þessarar rannsóknar bendir til þess að það sé fylgni milli 

þeirra sem upplifa vörumerkjatryggð og þeirra sem kjósa frekar vörumerki sem hafa 

persónuleika sem þau tengja við sem er í samræmi við fræðina. Niðurstöðurnar benda 

einnig til þess að svarendur sýni fram á meiri tryggð gagnvart lúxusvörumerkjum.  

Þátttakendur voru spurðir út í merkingar til að kanna mikilvægi sýnilegrar 

auðkenningar á fatnaði. Spurningin var lögð fram vegna kenninga fræðimanna sem segja 
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að merkingar á fatnaði lúxusvörumerkja hjálpi þeim að koma sínum einkennum á 

framfæri, sem getur leitt til jákvæðra tengsla, aukið möguleika á kaupum og aukið stig 

tryggðar við vörumerkið (Keller, 2009). Það kom því á óvart að sjá að niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þvert gegn þessum kenningum. 

Vörumerkjasamfélög hafa verið skilgreind sem hópur fólks sem er áhugasamt um 

vörumerki og sýnir áhuga umfram það sem er verið að selja og auglýsa. Einstaklingarnir 

vilja verða hluti af vörumerkinu sjálfu (Peckover, 2020). Þessi tenging myndast á 

tilfinningalegu formi þar sem viðskiptavinurinn setur auka tíma og metnað í að fræðast 

um nýjustu fréttir vörumerkisins og það getur meðal annars átt sér stað á 

samfélagsmiðlum. Árangur slíks vörumerkjasamfélags getur leitt til stærri og tryggari 

viðskiptavinahóps. Áhugavert var því að sjá niðurstöðurnar sem sýndu fram á að 

meirihluti þeirra sem skilgreinig sig sem hluti af vörumerkjasamfélagi sé að fylgja 

uppáhalds vörumerkinu sínu á samfélagsmiðlum.  

Tíska er fyrirbæri sem er í stöðugri þróun og skilgreind sem ráðandi stíll á hverjum tíma. 

Tíska er klæðnaður eða hegðun sem gefur til kynna félagsléga stöðu eða frama. Grunað 

var að yngri svarendur væri líklegri til að verða fyrir áhrifum tískunnar þar sem þeir eldri 

eru yfirleitt búnir að mynda sinn eigin stíl og eru sáttir í eigin líkama og eru ekki jafn 

meðvitaðir um skoðanir annarra. Niðurstöðurnar staðfestu gruninn en þeir sem eru yngri 

en 20 ára leggja talsvert meiri áherslu á tísku. 

Spurning um persónulega þjónustu verslunar var lögð fram þar sem rannsakandi telur 

hana vega þyngst út frá sinni eigin reynslu og niðurstöðurnar komu frekar á óvart. Ekki 

var lögð mikil áhersla á þjónustu og virtust svarendur vera nokkuð sama um hana.  

Samfélagsleg ábyrgð er mikilvægur hluti af CRM (customer relationship management) 

margra fyrirtækja og getur verið uppsprettan að samkeppnisforskoti (Di Benedetto, 

2017). Það kom á óvart að mikilvægi samfélagslegrar ábyrgðar fór hækkandi með aldri.  

Að lokum má greina frá því að félagslegir þættir vega þyngst hjá yngri einstaklingunum 

og er það tækifæri fyrir margar tískufataverslanir að stimpla sig inn með sérsniðum 

markaðssamskiptum.  
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8 Takmarkanir 

Við gerð könnunarinnar var notast við megindlegar rannsóknaraðferðir og könnun gerð í 

áfanganum Markaðsrannsóknir notuð til stuðnings og uppsetningar. Könnuninni var 

dreift á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Það var smávægilegur höfuðverkur 

að hafa aldursdreifinguna jafna en framan af var þátttaka þeirra yngri en 20 ára frekar 

dræm. Ákveðið var því að senda link að könnuninni inn á Facebook síðu nemendafélags 

Menntaskólans í Reykjavík. MR-ingarnir stóðu sig vel og rifu upp þátttöku aldurshópsins 

yngri en 20 ára með glæsibrag.  

Aðrar takmarkanir voru á borði tæknilegra erfiðleika á forritinu Microsoft Word. 

Ástæðurnar sem lágu þar að baki voru annaðhvort vegna þess að forritið höndlaði ekki 

stærð skjalsins sem var verið að vinna í en 90 blaðsíður með tugum mynda og töflum 

hefur sett vinnsluminni tölvunnar í yfirsnúning. Hin ástæðan gæti hreinlega verið að 

tölvan sem unnið var í er orðin 4 ára gömul og kannski er kominn tími á að uppfæra.  

Sumar spurningar rannsóknarinnar virtust missa markið sitt og hefðu því geta verið 

betur hannaðar. Til dæmis voru tvær spurningar tiltölulega svipaðar en þær voru ; “Það 

myndi draga úr áhuga mínum gagnvart vörumerki ef vörumerkið yrði mjög vinsælt“ og 

„Þegar ég hugsa um uppáhaldsvörumerkið mitt tel ég tískustrauma skipta mig miklu 

máli“. Markmið þessa spurninga var svipað en svarhlutfall til fyrri spurningarinnar leiddi 

ekki marktæka niðurstsöðu í ljós, ólikt þeirri seinni. Það gæti verið að svarendur höfðu 

ekki áttað sig almennilega á þýðingu spuringarinnar.  

Þar sem rannsókin snérist um vörumerkjatryggð einstaklinga á Íslandi var ákveið að 

spurja um hvar á landinu svarendu sé búsettur. Þessari spurningu var sleppt þegar rýnt 

var í niðurstöður þar sem 94% af sverendum eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Að 

lokum má nefna staðreyndina að einungis einn einstaklingur skilgreindi sig sem „annað“ 

þegar spurt var um kyn og háns svör því fjarlægð úr gagnagrunni rannsóknarinnar. Þegar 

spurt var um hvað hámarksverðið sem svarendur væri tilbúin í að eyða í flík voru 

niðurstöðurnar dreifðar og grunur liggur að spurninginn hafi ekki tekið skýrt fram hver 

skilgreiningin á flík sé.  
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9  Lokaorð 

Vörumerkjatryggð er gríðarlega mikilvægur eiginleiki fyrir næstum öll vörumerki og þá 

sérstaklega þau vörumerki sem starfa á tískufatamarkaðnum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram  á að ekki er til bein uppskrift eða handbók um hvernig á að 

tryggja alls ráðandi vörumerkjatryggð fyrir allt þýðið sem gefur til kynna að það þurfi að 

velja og hafna markaðssamskiptum og aðgerðum til að auka tryggð ákveðins markhóps. 

Þetta er þó í samræmi við grunnþekkingu markaðsfræðinnar um markaðsmiðun, hlutun 

og staðfærslu.  

Þrátt fyrir að það virðist sjálfsagt að mismunandi aldurshópar hafa mismunandi 

skoðanir geta vörumerki nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar við markaðsáætlanagerðir 

þeirra.  Þessar mismunandi skoðanir eru hins vegar ekki á svörtu og hvítu því það eru 

eiginleikar sem öllum finnst mikilvægir eins og hönnun, nýtni, áreiðanleiki og gæði. 

Áhugaverðustu niðurstöðurnar að mati rannsakanda voru þó hvað yngri aldurshóparnir 

telja tísku vera mikilvæga og að nýtni og líftimi virðist ekki ekki skipta þeim neinu máli 

sem er í andstöðu við þá sem eldri eru. 

Til fróðleiks var Nike það vörumerki sem flestir töldu vera uppáhalds vörumerkið sitt 

sem er í samræmi við rannsóknir um verðmætustu tískuvörumerki heimsins og sýnir 

jafnframt fram á markaðsráðandi stöðu þeirra (FashionUnited, 2020). Ætli það séu ekki 

allir í vestrænum heimi sem eiga eina Nike flík? 

Að lokum má því segja að vörumerkjatryggð sé til staðar á íslenskum tískufatamarkaði 

og þeir eiginleikar sem mikilvægastir eru til að viðhalda og byggja upp vörumerkjatryggð 

eru að varan sýni fram á góða hönnun, góð gæði, er áreiðanleg með löngum líftíma.  
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Viðauki – spurningarlistinn 

Kæri viðtakandi. Rannsókn þessi er lokaverkefni í BS námi í viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvaða þættir skipta máli þegar kemur 

að vörumerkjatryggð á tískufatamarkaðnum. Spurningalistanum verður dreiftr á 

samfélagsmiðlum með hentugleikaúrtaki og rannsóknin því afmörkuð við einstaklinga á 

Íslandi. Könnunin tekur einungis um 4 mínútur að svara og yrði ég mjög þakklátur ef þú 

tækir þér tíma til að svara henni. Könnunin er nafnlaus og farið verður með allar 

upplýsingar sem trúnaðarmál. Ef það vakna einhverjar athugasemdir eða spurningar er 

hægt að hafa samband við ggv3@hi.is!! (Tískuvörumerki getur verið allt frá H&M upp að 

Gucci og Saint Laurent) !! Með fyrirfram þökk, Guðjón G. V. T. 

 

Heldur þú tryggð við tískuvörumerki? 

1. Já 

2. Nei 

 

Nefndu þitt uppáhalds tískuvörumerki 

 

Myndir þú mæla með þínu uppáhalds tískuvörumerki 

1. Já 

2. Nei 

 

Hefur þú mælt með þínu uppáhalds tískuvörumerki 

1. Já 

2. Nei 

 

Kýst þú frekar vörumerki sem hefur/miðlar frá sér persónuleika og ímynd sem þú getur 

tengt við sjálfa/n þig? 

1. Já 

2. Nei 
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Treystir þú þínu uppáhalds tískuvörumerki? 

1. Já 

2. Nei 

 

Ert þú alltaf ánægð/ur eftir kaup á þínu uppáhalds tískuvörumerki 

1. Já 

2. Nei 

 

Hversu stórt hlutfall af kaupum þínum á fatnaði er gert við uppáhalds vörumerkið þitt 

 

1. 0-25% 

2. 25-50% 

3. 50-75% 

4. 75-100% 

 

Raðaðu eftirfarandi eiginleikum í þeirri röð sem þú leitar eftir þegar þú verslar fatnað á 

tískufatamarkaðnum. (1 &#61; Mikilvægast, 8 

&#61; Minnst mikilvægt) 

• Góð gæði __________ 

• Séreinkenni __________ 

• Logo á flíkinni __________ 

• Góð hönnun __________ 

• Góð ímynd og persónuleiki __________ 

• Tískustraumar __________ 

• Góð þjónusta __________ 

• Gott verð __________ 
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Verslar þú oft vörumerki sem skilgreind eru sem „fast fashion“, til dæmis H&amp;M, Zara 

og Primark? 

1. Já 

2. Nei 

 

Ef já, hvað er það sem fær þig til að versla aftur við slíkar verslanir? 

1. Viðráðanlegt verð 

2. Nútímanleg hönnun 

3. Nauðsynlegur fatnaður (t.d. hvítir bolir, nærbuxur, sokkar o.s.frv) 

4. Gæði miðað við kostnað 

5. Fjölbreytni 

6. Ódýrt 

 

Hvað er hámarksverð sem þú ert tilbúin/n til að borga fyrir flík? 

1. Minna en 20.000 kr. 

2. 20.000 - 30.000 kr. 

3. 30.001 - 40.000 kr. 

4. 40.001 - 50.000 kr. 

5. 50.001 - 60.0000 kr. 

6. 60.001 - 70.000 kr. 

7. Meira en 70.000 kr. 

 

Ert þú tilbúin/n til að greiða/borga meira fyrir föt frá uppáhalds vörumerkinu þínu þrátt 

fyrir að annar aðili bjóði upp á sama fatnað á 

lægra verði 

1. Já 

2. Nei 
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Fylgir þú uppáhalds vörumerkinu þínu á samfélagsmiðlum 

1. Já 

 

2. Nei 

 

Skilgreinir þú þig sem hluta af vörumerkjasamfélagi, t.d. fylgist þú með nýjustu fréttunum 

af þínu uppáhalds vörumerki, tilkynningum 

á nýjum vörum og talar þú við vini þína um vörumerkið? (e. brand community)? 

1. Já 

2. Nei 

 

Hefur þú verslað föt á netinu? 

1. Já 

2. Nei 

 

Hefur þú verslað föt frá uppáhalds vörumerkinu þínu á netinu? 

1. Já 

2. Nei 

 

Ef uppáhalds vörumerkið þitt myndi fjarlægja allar merkingar af fatnaði sínum, myndir þú 

halda áfram að versla við það? 

1. Já 

2. Nei 

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu; Það myndi draga úr áhuga 

mínum gagnvart vörumerki ef vörumerkið 

yrði mjög vinsælt 

1. Mjög ósammála 
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2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu; Þegar ég hugsa um 

uppáhaldsvörumerkið mitt tel ég gæði skipta mig 

miklu máli 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu; Þegar ég hugsa um 

uppáhaldsvörumerkið mitt tel ég lágt verð skipta mig 

miklu máli 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu; Þegar ég hugsa um 

uppáhaldsvörumerkið mitt tel ég hátt verð skipta mig 

miklu máli 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 
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3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu; Þegar ég hugsa um 

uppáhaldsvörumerkið mitt tel ég tískustrauma skipta 

mig miklu máli 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu; Þegar ég hugsa um 

uppáhaldsvörumerkið mitt tel ég áreiðanleika skiptamig miklu máli og að ég viti hvað ég 

er að borga fyrir 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu; Þegar ég hugsa um 

uppáhaldsvörumerkið mitt tel ég nýtni og líftíma 

skipta mig miklu máli 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 
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4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu; Þegar ég hugsa um 

uppáhaldsvörumerkið mitt tel ég hönnun og útlit 

skipta mig miklu máli 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu; Þegar ég hugsa um 

uppáhaldsvörumerkið mitt tel ég persónulega 

þjónustu í verslun sem selur vörumerkið hafa mikil áhrif á kaupin mín 

1. Mjög ósammála 

 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu; Þegar ég hugsa um 

uppáhaldsvörumerkið mitt tel ég þjónustu í 

vefverslun sem selur vörumerkið hafa mikil áhrif á kaupin mín 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 
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4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu; Þegar ég hugsa um 

uppáhaldsvörumerkið mitt eru það vinir og umhverfi 

sem hafa mikil áhrifin á kaupin mín 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu; Þegar ég hugsa um 

uppáhaldsvörumerkið mitt er það samfélagsleg 

ábyrgð vörumerkisins sem hefur mikil áhrifin á kaupin mín 

1. Mjög ósammála 

2. Ósammála 

3. Hvorki né 

4. Sammála 

5. Mjög sammála 

 

Kyn 

1. Karl 

2. Kona 

3. Annað 

 

Aldur 

1. Yngri en 15 ára 
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2. 16 - 20 ára 

3. 21 - 30 ára 

4. 31 - 50 ára 

5. 51 eða eldri 

 

Hvar á landinu býrð þú? 

1. Höfuðborgarsvæðinu 

2. Reykjanesi 

 

3. Suðurland 

4. Austurlandi 

5. Norðurlandi 

6. Vestfjörðum 

7. Vesturlandi 

 

Hæsta menntun lokið? 

1. Grunnskólapróf 

2. Stúdentspróf 

3. Grunnám á Háskólastigi (B.S. / B.A. / B. Ed) 

4. Framhaldsnám á Háskólastigi (M.S / M.A. / MBA) 

5. Doktorsnám 

6. Annað 

 

Heildarmánaðartekjur þínar fyrir skatta? 

1. 300 þús. eða lægri 

2. 301 - 500 þús. 

3. 501 - 700 þús. 

4. 701 - 900 þús. 
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5. 900 þús. - 1,1 milljón 

6. 1,1 milljón eða hærri 
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