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Ágrip 

Í fræðum stefnumiðaðrar stjórnunar hafa rannsóknir ítrekað sýnt að fyrirtæki sem búa 

yfir stefnumiðuðum auðlindum ná töluvert betri árangri en samkeppnisaðilar. Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt að því markaðshneigðari sem fyrirtæki eru þeim mun betri 

árangur næst á markaði. Fyrirtæki sem búa yfir meiri markaðslegri færni, færni í 

rannsóknar- og þróunarstarfi og færni í rekstri ná einnig betri frammistöðu á markaði. 

 Hrun bankakerfisins, aukin verðbólga og fall gjaldmiðilsins hér á landi hefur 

haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir skuldastöðu íslenskra fyrirtækja sem mörg hver eru 

með skuldir í erlendri mynt. Það hefur leitt til þess að mörg fyrirtæki hafa þurft að 

einblína á hagræðingu í rekstri. Slík hagræðing kemur oft niður á markaðs- og 

sölustarfi fyrirtækja en rannsóknir hér á landi benda til þess að íslensk fyrirtæki hafi 

skorið niður í markaðsmálum í kreppunni. 

 Markmið þessarar megindlegu rannsóknar var að kanna hvort fyrirtæki sem 

séð hafa tækifæri í kreppunni og fjárfest meira í markaðsstarfi en keppinautarnir hafi 

náð betri árangri eftir hrun bankanna í október 2008. 

 Notast var við spurningalista Srinivasan, Rangaswamy og Lilien sem mælir 

tengsl frumkvæðis í markaðsaðgerðum og árangurs í samdrætti. Víddirnar sem 

notaðar voru við mælingar á frumkvæði í markaðsaðgerðum fyrirtækja voru tækifæri í 

kreppunni, stefnumiðuð áhersla á markaðsstarf, frumkvöðlabragur, slaki í auðlindum 

og dýpt efnahagslægðar. 

 Niðurstöður benda til þess að 300 stærstu fyrirtæki Íslands telji sig vera að 

nýta markaðsleg tækifæri sem myndast hafa í kreppunni og að leggja áherslu á 

stefnumiðað markaðsstarf. Ekki fundust hinsvegar nægilega sterk tengsl við nýtingu 

þessara tækifæra og slaka í auðlindum. Þá virðist efnahagskreppan hafa haft djúpstæð 

áhrif á rekstrarhæfi fjölmargra fyrirtækja hér á landi. Niðurstöðurnar benda einnig til 

þess að fyrirtæki sem sáu markaðsleg tækifæri í kreppunni og nýttu sér þau með 

markaðslegum aðgerðum eru líklegri til að sýna betri árangur en önnur hvað varðar 

vöxt í sölu, markaðshlutdeild, hagnað og heildarframmistöðu fyrirtækja. 
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Abstract 

Numerous studies in the field of strategic management have repeatedly shown that 

organizations that possess more strategic resources perform significantly better. Other 

studies imply that the more market-orientation a company possesses the better the 

performance. Organizations with more marketing capabilities, R&D capabilities and 

operations capabilities also outperform their competition. 

 The Icelandic banking meltdown, increasing inflation and the devaluation of 

the Icelandic krona have had devastating consequences for Icelandic companies, many 

of which with liabilities in foreign currency. Research in Iceland indicates that 

companies have consistently cut down marketing expenditures during the crisis. 

 The aim of this qualitative study was to study whether Icelandic companies 

view the recession as an opportunity to strengthen their businesses and invest 

aggressively in marketing to establish better results than the competitors in a 

recession. 

 The questionnaire used was based on Srinivasan, Rangaswamy and Lilien‘s 

2005 questionnaire which measures the antecedents and consequences of proactive 

marketing during a recession. It measures the effects of strategic emphasis, 

entrepreneurial culture, availability of slack resources, and the severity of a recession 

on proactive marketing. 

 The results indicate that the 300 largest firms in Iceland believe that they are 

acting on the opportunities that have been created during the recession, that they 

engage in proactive marketing and possess the necessary entrepreneurial culture. 

However, the results did not indicate a sufficient enough connection between the 

exploitation of market opportunities and slack resources. Also the severity of the 

economic crisis has affected the economic viability of a large number of firms. The 

results also indicate that the companies that engage in proactive marketing during a 

recession are more likely to show better performance than others in terms of sales 

growth, market share, profits and overall business performance. 
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Formáli 
 
Meistaraverkefni þetta er lokaritgerð til 30 eininga (ECTS) í MS-námi í markaðsfræði 

og alþjóðaviðskiptum við Viðskiptadeild Háskóla Íslands árið 2010. Mig langar að 

þakka leiðbeinanda mínum Friðriki Eysteinssyni, aðjúnkt í markaðsfræði við 

Viðskiptafræðideild, fyrir gagnlegar og góðar ábendingar. Ég vil einnig þakka 

fjölskyldu og vinum fyrir góðan stuðning og yfirlestur. Að lokum vil ég færa Sigurborgu 

sérstakar þakkir fyrir hvatningu og umburðarlyndi á meðan á ritgerðarvinnu stóð. 

 
 
 
  



  

- 5 - 

Efnisyfirlit 
 
1 Inngangur ............................................................................................................. 8 

2 Kenningar um markaðsviðbrögð fyrirtækja og árangur ............................... 14 

2.1 Stefnumiðuð stjórnun .................................................................................... 14 

2.1.1 Tengsl stefnumiðaðra auðlinda og árangurs ............................................... 15 

2.2 Markaðshneigð .............................................................................................. 16 

2.2.1 Tengsl markaðshneigðar og árangurs .......................................................... 17 

2.2.2 Markaðshneigð á Íslandi ............................................................................. 19 

2.3 Markaðsleg færni ........................................................................................... 19 

2.3.1 Tengsl markaðslegrar færni og árangurs ..................................................... 20 

2.3.2 Gagnvirkni markaðshneigðar, markaðslegrar færni og árangurs ................ 22 

2.3.3 Áhrif markaðslegrar færni, færni í rekstri og fjölþættingar á árangur ........ 24 

2.3.4 Markaðsleg hæfni á Íslandi ......................................................................... 24 

3 Markaðsaðgerðir í samdrætti ........................................................................... 26 

3.1 Niðurskurðir og fjárfestingar í samdrætti ...................................................... 26 

3.2 Góður og slæmur markaðskostnaður í samdrætti .......................................... 28 

3.3 Skammtímalausn eða horft til framtíðar? ...................................................... 30 

3.4 Beiting söluráða í efnahagssamdrætti ............................................................ 31 

3.4.1 Vara ............................................................................................................. 32 

3.4.2 Verðlagning ................................................................................................. 33 

3.4.3 Markaðssamskipti ....................................................................................... 35 

3.4.4 Dreifing ....................................................................................................... 37 

4 Rannsókn Srinivasan, Rangaswamy og Lilien ................................................ 39 

5 Rannsóknaraðferð ............................................................................................. 41 

5.1 Þátttakendur ................................................................................................... 41 

5.2 Mælitæki ........................................................................................................ 41 

5.2.1 Stefnumiðuð áhersla á markaðsstarf ........................................................... 41 

5.2.2 Frumkvöðlabragur ....................................................................................... 42 

5.2.3 Slaki í auðlindum ........................................................................................ 43 

5.2.4 Dýpt efnahagslægðar ................................................................................... 43 

5.2.5 Tækifæri í kreppunni ................................................................................... 44 

5.2.6 Spurningalistinn .......................................................................................... 44 

5.3 Undirbúningur og framkvæmd ...................................................................... 46 



  

- 6 - 

5.3.1 Úrvinnsla gagna og skekkjur ....................................................................... 46 

5.3.2 Takmarkanir í rannsókninni ........................................................................ 48 

6 Niðurstöður ........................................................................................................ 50 

6.1 Að sjá tækifæri í kreppunni og nýta þau ....................................................... 51 

6.2 Frammistaða fyrirtækja ................................................................................. 53 

6.3 Áhrif vídda á tækifæri í kreppunni ................................................................ 54 

6.4 Áhrif tækifæris í kreppunni á frammistöðu fyrirtækja .................................. 56 

6.5 Bakgrunnsbreytur .......................................................................................... 57 

7 Umræða og ályktanir ......................................................................................... 59 

7.1 Tillögur að frekari rannsóknum ..................................................................... 61 

Viðauki 1 ..................................................................................................................... 63 

Viðauki 2 ..................................................................................................................... 70 

Viðauki 3 ..................................................................................................................... 71 

Heimildir ..................................................................................................................... 72 

 

 
 
  



  

- 7 - 

Myndayfirlit  
 

Mynd 1.1  Hlutfallsleg breyting á veltu frá fyrra ári. ................................................. 8 

Mynd 1.2.  Hlutfallsleg breyting á veltu frá fyrra ári. ................................................. 9 

Mynd 2.1.  Tvær víddir markaðshneigðar. ............................................................... 16 

Mynd 2.2.  Tilgátulíkan og niðurstöður Kirca, Jayachandran og Bearden. .............. 18 

Mynd 2.3.  Tilgátulíkan Morgan, Vorhies og Mason. .............................................. 23 

Mynd 2.4.  Samband auðlinda, færni og frammistöðu. ............................................ 24 

Mynd 3.1.  Arðsemi fjárfestingar meðan samdráttur varir. ...................................... 29 

Mynd 3.2.  Aukning í arðsemi fjárfestingar á bataskeiði eftir samdrátt. .................. 29 

Mynd 3.3.  Breyting í hlutdeild á markaði tveimur árum eftir samdrátt. .................. 29 

Mynd 3.4.  Ávöxtun hlutabréfa „skammsýnna“ og „víðsýnna“ fyrirtækja. .............. 30 

Mynd 3.5.  Verðlagningaraðferðir í efnahagssamdrætti skv. Chou og Chen............ 34 

Mynd 4.1.  Tilgátulíkan Srinivasan, Rangaswamy og Lilien. .................................. 40 

Mynd 6.1.  Svör þátttakenda við sp. 4. ..................................................................... 52 

Mynd 6.2.  Meðaltal frammistöðuþátta eftir atvinnugrein. ....................................... 53 

Mynd 6.3.  Niðurstöður rannsóknarinnar. ................................................................. 57 

 

 

Töfluyfirlit 
 
Tafla 6.1.  Þátttakendur rannsóknarinnar. ................................................................ 50 

Tafla 6.2.  Greining á svörum fyrirtækjanna............................................................ 51 

Tafla 6.3.  Meðaltal og staðalfrávik frammistöðuþátta. ........................................... 53 

Tafla 6.4.  Tengsl tækifæris í kreppunni og frammistöðu. ...................................... 56 

 

  



  

- 8 - 

1 Inngangur 

Íslendingar og ekki síst íslensk fyrirtæki hafa ekki farið varhluta af þeim mikla 

efnahagslega samdrætti sem hefur orðið hér á landi síðastliðin ár. Áætlanir 

Hagstofunnar sýna að landsframleiðsla á árinu 2009 dróst saman að raungildi um 

6,5% frá fyrra ári (Hagstofa Íslands, 2010a). Þá hefur gjaldþrotum fyrirtækja fjölgað 

verulega. Bráðabirgðatölur fyrir árið 2009 sýna fram á um 910 gjaldþrot en árið 2008 

voru um 748 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta (Hagstofa Íslands, 2010b). Þetta 

jafngildir 21,7% aukningu milli ára. Árið 2007 voru 633 fyrirtæki tekin til 

gjaldþrotaskipta (Hagstofa Íslands, 2010c). Á myndum 1.1 og 1.2 má sjá dæmi um 

atvinnugreinar sem hafa orðið fyrir miklum tekjusamdrætti á tímabilinu 2007 til 2009 

hér á landi. Eins og sjá má hafa t.d. fyrirtæki og stofnanir á sviði tómstunda-, 

menningar- og íþróttastarfsemi, bílastarfsemi og byggingarstarfsemi orðið illa úti á 

meðan t.a.m. smásalar, umboðsverslanir og matvæla- og drykkjavöruframleiðendur 

hafa staðið kreppuna betur af sér (Hagstofa Íslands, 2010d). Þó skal taka fram að eðli 

fyrirtækja og rekstur er misjafn innan hvers flokks. Má ætla að verðteygni eftirspurna 

þeirra vara og þjónustu sem þessi fyrirtæki selja eigi stóran þátt í því hvernig farið 

hefur. Þá standa útflutningsfyrirtæki eðlilega betur en þau sem reiða sig á innflutning 

sökum gríðarlegar gengislækkunar. 

Mynd 1.1 Hlutfallsleg breyting á veltu frá fyrra ári. 
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Þetta kallar á viðbrögð fyrirtækja og virðast þau iðulega hafa litla aðra kosti en að 

beita niðurskurðarhnífnum. Það sem fyrst er skorið niður er oft og tíðum markaðsstarf 

fyrirtækja þrátt fyrir áköllun fræðimanna um að slíkt þjóni litlum tilgangi (sjá t.d. 

Quelch, 2008; Frankenberger og Graham, 2003). Erlendar rannsóknir hafa sýnt að á 

meðan sum fyrirtæki dragi verulega úr fjármagni til markaðsstarfs, sjái önnur tækifæri 

í efnahagslegum samdrætti og fjárfesti í markaðsstarfi til að ná betri stöðu á markaði 

eða auka samkeppnisforskot sitt. Tímasetning inngripa vegna efnahaglegs samdráttar 

eru einnig misjöfn og fyrirtæki virðast misdugleg við að gíra sig upp fyrir harðara 

árferði eða að koma auga á tækifæri á markaðnum á undan samkeppnisaðilum (sjá t.d. 

Srinivasan, Rangaswamy, og Lilien, 2005).  

Hrun bankakerfisins, aukin verðbólga og fall gjaldmiðilsins hafa haft 

afdrifaríkar afleiðingar fyrir skuldastöðu íslenskra fyrirtækja sem mörg hver voru með 

skuldir í erlendri mynt (Capacent, 2009). Viðbrögð fyrirtækja hér á landi má meðal 

annars greina í skoðanakönnun sem gerð var af Capacent í mars 2009 um áherslur í 

fjármálastjórnun á krepputímum á Norðurlöndunum. Hvað varðar forgangsröðun 

íslenskra fyrirtækja í rekstri má sjá að þau leggja aukna áherslu á rekstrarkostnað, 

áætlanagerð, lausafjárstýringu, reikningshald og laun. Íslensk fyrirtæki eru því að 

draga saman seglin og reyna eftir fremsta megni að skera niður allan kostnað og huga 

að launum (Capacent, 2009).  

Mynd 1.2. Hlutfallsleg breyting á veltu frá fyrra ári. 
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Launagreining ráðgjafafyrirtækisins ParX frá september 2009 leiddi einmitt 

slíkt í ljós. Þar má sjá vísbendingar þess efnis að markaðsdeildum væri ekki gert jafn 

hátt undir höfði eins og öðrum deildum fyrirtækja. Meðallaun í fyrirtækjunum sem 

könnunin náði til höfðu ekki lækkað frá september 2008 til febrúar 2009 en þegar 

skoðaðir voru einstakir hópar innan fyrirtækjanna sást að sumar starfsstéttir höfðu 

lækkað í launum en aðrar hækkað. Í viðtali við Morgunblaðið sagði Brynja 

Bragadóttir, fagstjóri rannsókna- og greiningasviðs ParX, meðal annars:  

„Könnunin sýnir að sérfræðingar í markaðsmálum hafa t.d. margir lækkað mikið í 
launum, á meðan sérfræðingar í fjármálum og rekstri hafa hækkað. ...Þetta 
samræmist því sem við verðum áskynja í viðtölum við stjórnendur fyrirtækja, að 
horft er meira inn á við en út á við í rekstrinum um þessar mundir. ...Að minnsta 
kosti virðist lausn fyrirtækja ekki vera sú að sækja fram eða auka markaðs- og 
sölustarf. Þess í stað einblína fyrirtækin fyrst og fremst á leiðir til að hagræða í 
rekstri. Það er mjög mikil áhersla á fjárstýringu, birgðastýringu og niðurskurð 
fjárfestinga og forgangsröðun verkefna.“  

(Morgunblaðið, 27. september 2009) 

  Sumarið 2009 var gerð könnun á vegum nemenda við Háskólann í Reykjavík á 

stjórnarháttum íslenskra stjórnenda í kreppunni (Dagný Valgeirsdóttir og Signý 

Hermannsdóttir, 2009). Var könnunin gerð meðal 150 fyrirtækja í Félagi íslenskra 

stórkaupmanna en flest fyrirtækjanna sem tóku þátt í könnuninni voru lítil, með allt að 

50 starfsmenn. Í ljós kom að meirihluti stjórnenda væri að reyna að ná fram sparnaði í 

rekstrarkostnaði á öllum sviðum en mestur var þó niðurskurðurinn í innkaupa- og 

vörustjórnun og markaðsmálum. Þá kom í ljós að rúm 25% stjórnenda voru óöruggir 

með að áætlanagerð fyrirtækisins myndi standa og rúmlega helmingur þátttakenda 

(54%) sögðu að dregið hefði verið úr markaðssetningu á árinu. Að sama skapi sögðust 

46% hafa aukið við markaðssetningu hjá sínu fyrirtæki. Í könnuninni kom einnig í ljós 

að meirihluti stjórnenda væri að veita fyrirtækjamenningu aukna athygli og að auka 

við aðgerðir sem miða að því að byggja upp traust, virðingu og eldmóð starfsfólks. Að 

endingu voru aðgerðir íslenskra stjórnenda bornar saman við starfsaðferðir sem hafa 

gagnast erlendis. Um niðurstöður könnunarinnar segja höfundar: 
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 „Þegar litið er til sviðs markaðsmála, sölu og þjónustu nýta íslensk fyrirtæki sér 
ekki þær leiðir sem hafa gengið vel erlendis í fyrri kreppum og þar geta því leynst 
tækifæri. ... Í heild hafa íslensk fyrirtæki farið ýmsar réttar leiðir í viðbrögðum 
sínum, en nokkur svið mætti þó bæta. ... Hins vegar gætu þau nýtt tækifærið til 
endurskoðunar og innleitt breytingar til að auka við velgengni sína samhliða því að 
lifa niðursveifluna af.“    

(Dagný Valgeirsdóttir og Signý Hermannsdóttir, 2009). 

 

Það má líka greina ákveðnar áherslubreytingar í auglýsingamálum en í könnun 

Capacent frá febrúar 2008 má sjá greinileg merki þess að fyrirtæki voru þegar byrjuð 

að draga saman seglin í auglýsingamálum. Töldu um 76% svarenda að 

auglýsingakostnaður myndi vera jafn hár eða lægri samanborið við árið á undan en 

árið 2007 var talan í kringum 66%. Þá má sjá greinileg merki þess að markaðsstjórar 

hygðust draga úr auglýsingum í prentmiðlum og auka við notkun á ljósvakamiðlum 

(Capacent, 2008). Sama mynstur má greina í niðurstöðum erlendra rannsókna en þar 

er undantekningarlaust dregið úr auglýsingum í prentmiðlum og aukið við í 

ljósvakamiðlum á borð við sjónvarp (Tellis og Tellis, 2008; Clift, 1992; Flint, 1996; 

Picard, 2001; Deleersnyder o.fl., 2007; Lamey o.fl., 2008;). Þó segja stjórnendur 

auglýsingastofa hér á landi ýmislegt benda til þess að ákvarðanir sem varða 

auglýsingar séu ekki teknar á jafn miklum hraða og oft áður. Frekari upplýsinga er 

leitað áður en endanleg ákvörðun er tekin og virðist sem mikilvægi faglegra og vel 

upplýstra ákvarðana sé að aukast (Ragnar Gunnarsson, 2009). 

 Af ofangreindum upplýsingum að dæma mætti ætla að markaðsstarf eigi undir 

högg að sækja hér á landi í því árferði sem íslensk fyrirtæki búa nú við. Því finnst 

höfundi nauðsynlegt að kanna með megindlegum hætti, hvernig viðbrögð hafa verið 

hér á landi í ljósi fræðanna. Eru íslensk fyrirtæki einkum að hafa hægt um sig á 

markaði og reyna eftir fremsta megni að lifa kreppuna af? Sjá einhver fyrirtæki 

tækifæri í kreppunni og auka við fjárfestingar í markaðsstarfi? Eru þau fyrirtæki sem 

stunda öflugara markaðsstarf í kreppunni en samkeppnisaðilar að ná betri 

fjárhagslegum árangri?  

Megintilgangur rannsóknarinnar er að komast að því hver voru markaðsleg 

viðbrögð íslenskra fyrirtækja í kjölfar hruns bankanna í október 2008 og hvaða áhrif 

höfðu þau á frammistöðu fyrirtækjanna. 
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Eftirfarandi verður mælt: 

1) Hvort fyrirtæki sjái og nýti sér tækifæri í kreppunni. 

2) Mat markaðsstjóra á frammistöðu fyrirtækis í efnahagskreppu. 

 Tilgangurinn er að varpa ljósi á markaðsstarf í efnahagssamdrætti en hann 

virðist t.d. birtast í niðurskurði í markaðsmálum. Markmiðið er að kanna hvort 

fyrirtæki sem séð hafa tækifæri í kreppunni og fjárfest meira í markaðsstarfi en 

keppinautarnir hafi náð betri árangri. Til þess að komast að niðurstöðu er 

rannsóknarspurning verkefnisins eftirfarandi: 

 

„Hver voru markaðsleg viðbrögð íslenskra fyrirtækja 

í kjölfar bankahrunsins í október 2008?“ 

...og enn fremur 

„Hvaða áhrif höfðu þessi markaðslegu viðbrögð á frammistöðu fyrirtækjanna?“ 

 

Eftirfarandi tilgátur eru settar fram: 

H1: Því meiri áhersla sem er á stefnumiðað markaðsstarf í kreppunni því 

meiri líkur eru á að fyrirtæki sjái markaðsleg tækifæri og nýti þau. Áður 

birtar rannsóknir benda til þess að fyrirtæki sem búa yfir stefnumiðuðum 

auðlindum séu líklegri til að ná betri frammistöðu en samkeppnisaðilar. 

Fyrirtæki sem búa yfir meiri markaðslegri færni, færni í rannsóknar- og 

þróunarstarfi og færni í rekstri munu einnig ná betri frammistöðu. 

 

H2: Því meiri áhersla sem er á frumkvöðlabrag í kreppunni því meiri líkur 

eru á að fyrirtæki sjái markaðsleg tækifæri og nýti þau. Áður birtar 

rannsóknir sýna að fyrirtæki sem sjá tækifæri í kreppunni, taka meiri 

áhættu í efnahagssamdrætti og fjárfesta í markaðsstarfi eru líklegri til að 

ná meiri samkeppnisforskoti til lengri tíma en þau sem gera það ekki. 
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H3: Því meiri slaki í auðlindum hjá fyrirtækjum í kreppunni því meiri líkur 

á að fyrirtæki sjái markaðsleg tækifæri og nýti þau. Rannsóknir hafa 

einnig sýnt að fyrirtæki sem búa yfir vannýttum auðlindum í kreppu hafa 

meiri slaka til að fjárfesta í aðgerðum sem miða að því að ná meiri 

samkeppnisforskoti til langs tíma. Fyrirtæki sem ná að auka skilvirkni 

rekstrarins en nýta að sama skapi auðlindir í að kanna nýjar leiðir í 

markaðsmálum eru því líklegri en önnur til að ná betri árangri. 

 

H4: Því dýpri áhrif sem efnahagslægð hefur á atvinnugrein í kreppunni 

því minni líkur eru á að fyrirtæki sjái markaðsleg tækifæri og nýti þau. 

Rannsóknir benda einnig til þess að flest fyrirtæki draga úr fjárfestingum í 

markaðsmálum í efnahagslægð og því meira sem stjórnendur skynja áhrif 

efnahagslægðarinnar á sína starfsemi því minni líkur á að þeir líti á 

efnahagskreppu sem tækifæri. 

 

H5: Fyrirtæki sem sáu markaðsleg tækifæri í kreppunni og nýttu sér þau 

með markaðslegum aðgerðum eru líklegri til að sýna betri árangur en 

önnur. Af ofangreindum tilgátum gefnum ætti því rannsóknin að sýna að 

fyrirtæki sem leggja áherslu á stefnumiðað markaðsstarf og 

frumkvöðlabrag, hafa slaka í auðlindum og verða fyrir minni áhrifum 

efnahagslægðar, eru að ná betri árangri en önnur í efnahagslægð. 

 

Í fræðilega hluta verkefnisins verða kynntar kenningar er varða stefnumiðaða 

stjórnun og árangur (Hillier, 1999; Crook, Ketchen, Combs, og Todd, 2008) 

markaðshneigð fyrirtækja (Slater og Narver, 1994; Kirca, Jayachandran og Bearden, 

2005; Vorhiers og Morgan, 2005), markaðslega færni og árangur (Krasnikov og 

Jayachandran, 2008; Morgan, Vorhies og Mason, 2009) og nýtingu markaðstækifæra í 

samdrætti (Srinivasan, Rangaswamy og Lilien, 2005). Í seinni hluta ritgerðarinnar er 

gert grein fyrir rannsókninni sjálfri, aðferðafræði, mælitækinu, úrvinnslu og 

niðurstöðum.  
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2 Kenningar um markaðsviðbrögð fyrirtækja og árangur 

Til að komast að niðurstöðu um hvaða áhrif markaðsleg viðbrögð hafa á frammistöðu 

fyrirtækja þarf að rýna betur í fræðin. Rannsóknir hafa sýnt að sum fyrirtæki virðast 

ná betri árangri í kreppu og halda því forskoti eftir að henni lýkur. Hvers vegna?  

Í næstu köflum verður fræðilegt yfirlit yfir helstu kenningar um 

markaðsviðbrögð og árangur. Kafla 2 er skipt í fjóra hluta; fyrst er fjallað um tengsl 

milli stefnumiðaðrar stjórnunar (strategic management) og árangurs, því næst 

markaðshneigðar (market orientation) og árangurs og þá markaðslegrar færni 

(marketing capabilities) og árangurs. Þá eru m.a. kynntar niðurstöður Morgan, 

Vorhies og Mason frá árinu 2009 þar sem borinn er saman árangur sem hlýst af 

gagnvirkni markaðslegrar færni og markaðshneigðar. 

Í kafla 3 er fjallað um helstu markaðsaðgerðir í efnahagskreppu með tilliti til 

fjárfestinga fyrirtækja í markaðsmálum og beitingu söluráða.  

Í kafla 4 er fjallað um rannsókn Srinivasan, Rangaswamy og Lilien á frumkvæði í 

markaðsaðgerðum (proactive marketing) og hvernig fyrirtæki sem koma auga á og nýta 

tækifæri sem gefast á markaði í miðri kreppu geta náð viðvarandi betri árangri en önnur. 

2.1 Stefnumiðuð stjórnun 

Auðlindir (resources) eru skilgreindar sem áþreifanlegar og óáþreifanlegar eignir 

fyrirtækis sem eru notaðar með það að markmiði að upphugsa og innleiða stefnu þess 

(Barney og Hesterley, 2008).  

Stefnumiðuð auðlind (strategic resource) er hugtak sem nær yfir ákveðin 

viðmið; hún er verðmæt að því leyti að hún dregur úr kostnaði eða eykur virði fyrir 

viðskiptavini, hún er fágæt og samkeppnisaðilar geta ekki líkt eftir henni á auðveldan 

hátt til að jafna samkeppnisforskot hins aðilans. Rétt samsetning á stefnumiðuðum 

auðlindum ætti því að skapa samkeppnisforskot sem, að öðrum þáttum ólöstuðum, 

ætti einnig að leiða til árangurs á markaði umfram samkeppnisaðila (Barney, 1991).  

Fyrirtæki sem vilja skara fram úr samkeppnisaðilum sínum þurfa að ná 

viðvarandi samkeppnisforskoti (Barney, 1991; Peteraf, 1993). Í fræðum 

stefnumiðaðrar stjórnunar ná fyrirtæki þessu fram á tvennan hátt; annars vegar með 

atvinnuvegasýn og hinsvegar með auðlindasýn.  
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Með atvinnuvegasýn (competitive strategy) er átt við stöðu fyrirtækisins innan 

atvinnugreinarinnar og hvernig fyrirtækið getur staðfært sig í henni. Fyrirtæki sem 

getur staðfært sig á þann hátt að erfitt reynist fyrir keppinauta að herma eftir stefnu 

þess er líklegra til að ná viðvarandi árangri (Porter, 1981). 

Á síðustu tveimur áratugum hefur kastljósinu einkum verið beint að auðlindasýn 

(resource-based view) fyrirtækja og færni á markaði. Árið 1984 kom Birger 

Wernerfeldt (1984) fyrstur fram á sjónarsviðið með hugtakið auðlindasýn. Með henni 

er litið þannig á að öll tækifæri fyrirtækis til þess að vaxa í ytra umhverfi séu háð getu 

þess til að nýta þær auðlindir sem það hefur í innra umhverfi sínu. Fyrirtæki geta 

metið og greint styrkleika og veikleika sína og náð fram viðvarandi 

samkeppnisforskoti (Barney og Hesterley, 2008). 

2.1.1 Tengsl stefnumiðaðra auðlinda og árangurs 

Crook, Ketchen, Combs og Todd gerðu ítarlega allsherjarrannsókn (meta-analysis) á 

sambandi stefnumiðaðra auðlinda og árangurs árið 2008. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að leggja mat á hversu mikil áhrif auðlindir höfðu á árangur. Þeir greindu 

rannsóknir þar sem samband stefnumiðaðrar stjórnunar og árangurs er sérstaklega 

skoðuð út frá auðlindasýn Barneys (1991). Flokkuðu þeir rannsóknir sem mældu 

arðsemi eigna, hagnað af sölu eða hlutabréfagengi annars vegar og vöxt í sölu eða 

markaðshlutdeild hinsvegar.  

 Þeir greindu 125 rannsóknir þar sem samanlagt var notast við gögn frá yfir 

29.000 fyrirtækjum. Reyndust 63% rannsóknanna uppfylltu skilyrði fyrir auðlindasýn 

Barneys en 37% náðu ekki yfir viðmið auðlindasýnar. Niðurstöður þeirra bentu til 

þess að jákvætt samband væri á milli stefnumiðaðra auðlinda og árangurs, en 22% af 

breytileika árangurs hjá fyrirtækjum var hægt að rekja til stefnumiðaðra auðlinda. Var 

það mat höfunda að fyrirtæki sem bjuggu yfir fleiri stefnumiðuðum auðlindum en 

samkeppnisaðilar gátu náð fram töluverðum betri árangri (Crook o.fl., 2008). 

Þá reyndust tengsl á milli auðlinda og árangurs á rannsóknum sem uppfylltu 

skilyrði Barneys vera sterkari en hjá þeim rannsóknum sem gerðu það ekki. Ekki 

fannst marktækur munur á gögnum frá framleiðslu- eða þjónustufyrirtækjum, 

fyrirtækjum sem voru í margþættri starfsemi eða ekki eða hvort fyrirtæki voru lítil eða 

stór.  
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Í köflunum hér á eftir verður fjallað um rannsóknir sem sýna að því 

markaðshneigðari sem fyrirtæki eru þeim mun betri árangri ná þau á markaði og því 

meiri markaðsleg færni þeim mun betri er árangurinn. 

2.2 Markaðshneigð 

Markaðshugtakið (marketing concept) á rætur sínar að rekja til 6. áratugarins 

(McKitterick, 1957; Borch, 1957; Keith, 1960). Á þessum tíma fór vakning af stað 

sem miðaði að því að einblína meira á þarfir viðskiptavinarins en vörurnar sjálfar. 

Theodore Levitt gerir þetta að umtalsefni í grein sinni Marketing Myopia (1960). Þar 

varar hann við því að fyrirtæki leggi of mikla áherslu á framleiðslu og sölu vara og 

vanræki um leið þarfir viðskiptavinarins. Velgengnin liggi í því að tryggja að afurðin 

sé afleiðing markaðsstarfs en ekki öfugt. Vandamálið snýst í raun ekki um að finna 

réttu viðskiptavini fyrir vöruna heldur réttu vöruna fyrir viðskiptavinina. 

Kohli og Jaworski (1990) skilgreina markaðshneigð sem “víðtæka 

þekkingaröflun á breytingum í markaðsumhverfinu, miðlun þessarar þekkingar innan 

skipulagsheildarinnar og að viðbrögð við henni taki mið af síbreytilegum þörfum og 

óskum sem finna má á markaðinum.” Segja má að markaðshneigð sé því hluti af 

menningu fyrirtækisins þar sem ákveðinni aðferðafræði er beitt við að uppfylla þarfir 

og langanir viðskiptavina (Narver og Slater, 1990; Kohli og Jaworski, 1990). 

Markaðshneigð einkennist af ætlun fyrirtækisins um að búa til framúrskarandi virði 

fyrir viðskiptavininn með það að markmiði að hámarka hagnað (Darroch o.fl., 2004; 

Mynd 2.1. Tvær víddir markaðshneigðar. 

Ytri víddin sýnir menningarvídd Narver og Slater (1990). Innri sýnir aðgerðarvídd Kohli og Jaworski (1990). 
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Kara, Spillan, og DeShields, 2005). Þetta þýðir einfaldlega að viðskiptavinurinn 

verður miðdepillinn í allri stefnumótun og rekstri fyrirtækisins (Darroch o.fl., 2004; 

Deshpande og Webster, 1989). 

Fræðimenn hafa komist að því að fyrirtæki sem tileinka sér þessa viðskiptavinahugsun 

ná betri árangri á markaði (Kohli og Jaworski, 1990; Narver og Slater, 1990; Slater og 

Narver, 1994; Pelham og Wilson, 1996; Deshpande og Farley, 1998). Fjölmörg 

fyrirtæki sem búa við svokallaða viðbragðs-markaðshneigð (reactive market 

orientation) hafa sýnt fram á góðan árangur en ýmsir fræðimenn hafa gagnrýnt það að 

fyrirtæki sem stunda slíkt nái ekki eins góðum árangri í nýsköpun. Narver, Slater og 

MacLachlan (2000) sýndu hinsvegar fram á að hægt væri að ná góðum árangri í 

nýsköpun ef áherslan er lögð á að finna duldar þarfir viðskiptavina (customer latent 

needs), þ.e. að nýta tækifæri á markaði til að uppfylla þarfir sem neytandinn gerir sér 

ekki grein fyrir að hann hafi. Nefndu þeir slíkt frumkvöðla-markaðshneigð (proactive 

market orientation). Narver o.fl. (2000) komust að því að með því að blanda þessu 

tvennu saman væri hægt að stunda það sem kalla mætti heildar-markaðshneigð (total 

market orientation). En fyrirtæki sem iðka slíkt ná iðulega betri árangri í vöruþróun, 

sölu og hagnaði. 

2.2.1 Tengsl markaðshneigðar og árangurs 

Kirca, Jayachandran og Bearden (2005) framkvæmdu yfirgreiningu á sambandi 

markaðshneigðar og árangurs. Í rannsókninni var safnað saman 114 rannsóknum á 

sviði markaðshneigðar og viðskiptavinahneigðar. Þeir skoðuðu einnig áhrif 

mælingaraðferðar, eiginleika þátttakenda og áhrifavalda í umhverfi fyrirtækja sem 

hefðu áhrif á niðurstöður, s.s. markaðs- og efnahagslega ókyrrð, styrkleika 

samkeppninnar og tæknilegt umhverfi. Rannsókn þeirra snérist um að skoða samband 

forsenda og áhrifa markaðshneigðar í fyrri rannsóknum.  

Forsendur markaðshneigðar voru flokkaðar í þrjá meginflokka; hlutskipti 

yfirstjórnenda (top management), samskipti deilda (interdepartmental dynamics) og 

skipulag fyrirtækisins (organizational system). 

Áhrif markaðshneigðar á árangur var flokkuð í fjóra meginflokka; frammistaða 

skipulagsheildar (organizational performance), áhrif á viðskiptavini (customer 

consequences), áhrif á nýsköpun (innovation consequences) og áhrif á starfsfólk 

(employee consequences). 



  

- 18 - 

Frammistaða skipulagsheildar innihélt annars vegar kostnaðartengdar mælingar 

á árangri (cost-based performance measures) og hinsvegar tekjutengdar mælingar á 

árangri (revenue performance measures). Hið fyrrnefnda inniheldur þætti sem 

endurspegla frammistöðu á markaði eftir að tekið hefur verið tillit til kostnaðar við að 

innleiða stefnu (t.d. hagnaður); hið síðarnefnda, þætti þar sem ekki hefur verið tekið 

tillit til kostnaðar við að innleiða stefnu (t.d. sölu- og markaðshlutdeild). 

Áhrif á viðskiptavini snýst um skynjuð gæði vara, viðskiptavinatryggð og 

ánægju viðskiptavina með vörur og þjónustu fyrirtækisins (Brady og Cronin, 2001; 

(Slater og Narver, 1994). Áhrif á nýsköpun lýsir sér í getu fyrirtækisins til að skapa og 

útfæra nýjar hugmyndir, vörur og ferla annars vegar (Hult og Ketchen, 2001) og 

frammistöðu nýrra vara fyrirtækisins á markaði hinsvegar, þ.e. hvað varðar 

markaðshlutdeild, sölu, arðsemi fjárfestingar og hagnað (Im og Workman, 2004). 

Áhrif á starfsfólk snýst um að innleiða stolt og félagsanda meðal starfsmanna. Það 

leiðir til þess að hollusta starfsmanna við fyrirtækið og vilji til að uppfylla þarfir 

viðskiptavina eykst sem og ánægja í starfi (Kohli og Jaworski, 1990) 

Niðurstöður Kirca, Jayachandran og Bearden bentu til þess að innra ferli 

fyrirtækis hefðu meiri áhrif á markaðshneigð en t.a.m. stjórnskipulag þess. Þá sýndu 

þeir fram á að markaðshneigð hefði áhrif á frammistöðu fyrirtækja í þáttum tengdum 

nýsköpun og nýjum vörum. Það gerir það að verkum að fyrirtækið er betur í stakk 

búið til að mæta þörfum viðskiptavina sem aftur á móti eykur tryggð og skynjuð gæði 

viðskiptavinarins. Greining á heildaráhrifum markaðshneigðar á frammistöðu 

fyrirtækja leiddi í ljós að nýsköpun, tryggð viðskiptavina og gæði útskýra stóran hluta 

af ferlinu. Markaðshneigð hafði einnig heildaráhrif á frammistöðu óháð þeim þáttum 

sem sérstaklega voru skoðaðir í rannsókninni (sjá mynd 2.2). 

Mynd 2.2. Tilgátulíkan og niðurstöður Kirca, Jayachandran og Bearden. 
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Að auki leiddu niðurstöður greiningarinnar í ljós að samband markaðshneigðar 

og árangurs var lægra hjá þjónustufyrirtækjum en framleiðslufyrirtækjum sennilega 

vegna þess að krafist er meiri sérhæfingar af þjónustufyrirtækjum. Þeir benda á að 

þessa niðurstöður segi ekkert til um stig markaðshneigðar hjá þessum fyrirtækjum eða 

að markaðshneigð sé mikilvægari hjá framleiðslufyrirtækjum, einungis að sambandið 

á milli þessara tveggja breyta sé sterkara. Þá er samband markaðshneigðar og árangurs 

sterkara hjá þjóðum sem hafa lága fremur en háa valdafjarlægð (power distance) og 

lága fremur en háa óvissufælni (uncertainty avoidance) (Kirca, Jayachandran og 

Bearden, 2005). 

2.2.2 Markaðshneigð á Íslandi 

Þess má geta að rannsóknir sem gerðar hafa verið með MARKOR spurningalista 

Kohli, Jaworski, og Kumar (1993) á markaðshneigð hér á landi benda til 

markaðshneigðar sem er í besta falli yfir meðallagi. Þannig var meðaleinkunn 

markaðshneigðar þriggja tryggingafélaga 6,83 á 10 punkta skala árið 2006 (Auður 

Hermannsdóttir, 2006) og meðaleinkunn nokkurra fyrirtækja á hugbúnaðarmarkaði 

var 6,80 á 10 punkta skala árið 2008 (Hinrik Fjeldsted, 2008). Þá hafa mælingar verið 

gerðar innan einstakra íslenskra fyrirtækja, t.d. banka og lyfjafyrirtækis. Hafa 

einkunnir þessara fyrirtækja verið 7,14 (banki) og 7,33 (lyfjafyrirtæki) (Adrianus 

Philip Schalk, 2008; Lena Heimisdóttir, 2008).  

2.3 Markaðsleg færni 

Færni (capabilities) er samansafn af kunnáttu (skills) og þekkingu (knowledge) sem er 

greypt í ferli skipulagsheildarinnar (Helfat og Peteraf, 2003). Hún er mikilvægur 

þáttur í því að ná varanlegu samkeppnisforskoti á markaði. Færnin bindur saman allar 

auðlindir fyrirtækisins og stuðlar að því að fyrirtæki nýti auðlindir sínar á sem 

hagkvæmasta máta (Day, 1994). Flestar rannsóknir hafa sýnt að jákvætt samband ríki 

á milli færni og árangurs (Day, 1994; Srivastava, Shervani og Fahey, 1998). Sumar 

hafa m.a. sýnt að hagnaður sem næst fram með niðurskurði sé ekki eins varanlegur og 

þar af leiðandi ekki eins „verðmætur“ og hagnaður sem næst fram með aðgerðum sem 

auka tekjur (Hillier, 1999).  

Hinsvegar hafa aðrar rannsóknir sýnt að of mikil áhersla á færni geti skapað 

ákveðinn ósveigjanleika sem hafi neikvæð áhrif á ákveðna þætti tengda árangri 

fyrirtækja á markaði (Leonard-Barton, 1992; Haas og Hansen, 2005).  



  

- 20 - 

Markaðsleg færni (marketing capabilities) skiptist í tvo flokka. Í fyrsta lagi er 

um að ræða stefnumiðaða markaðsáætlanagerð. Hún snýst um færni innan 

skipulagsheilda sem miðar að því að uppfylla þarfir viðskiptavina með öflun 

markaðsupplýsinga og réttri notkun þeirra (Capron og Hulland, 1999; Day, 1994; 

Morgan, Zou, Vorhies og Katsikeas, 2003). Með slíka færni getur fyrirtækið mótað 

stefnu sem hámarkar samræmið milli auðlinda og færni fyrirtækisins og tækifæra á 

markaði (Morgan Zou, Vorhies og Katsikeas, 2003).  

Í öðru lagi snýst markaðsleg færni um að innleiða ferla sem hjálpa til við að ná 

varanlegu sambandi við viðskiptavini með notkun söluráða (Day, 1994; Vorhies og 

Morgan, 2003). Færnin er notuð til þess að umbreyta auðlindum yfir í verðmætar 

vörur eða þjónustu. Hér er átt við ferli tengda vöruþróun og vörustjórnun (Dutta, 

Narasimhan og Rajiv, 1999), verðlagningu vöru og þjónustu til að hámarka hagnað 

viðskipta við viðskiptavini (Dutta, Zbaracki og Bergen, 1999), færni til að hafa áhrif á 

virðisskynjun viðskiptavina í gegnum markaðssamskipti (McKee, Conant, 

Varadarajan og Mokwa, 1992) og færni í að afla og viðhalda skilvirkum dreifileiðum 

(Weitz og Jap, 1995). Að auki nær markaðsleg færni utan um þau söluferli sem notuð 

eru til þess að afla viðskipta frá viðskiptavinum (Shapiro, Slywotzky og Doyle, 1997). 

Algengt er að nota mat á markaðsrannsóknum fyrirtækja eða 

auglýsingakostnaði sem mælikvarði á markaðslega færni (Dutta, Narasimhan og 

Rajiv, 1999). Aðrir rannsakendur hafa þróað ýmsar frumbreytur og mælikvarða sem 

eiga að mæla markaðslega færni, t.d. í samskiptum við viðskiptavini (Jayachandran, 

Hewett og Kaufman, 2004). 

2.3.1 Tengsl markaðslegrar færni og árangurs 

Árið 2008 framkvæmdu Krasnikov og Jayachandran allsherjarrannsókn á sambandi 

færni og árangurs. Í rannsókninni könnuðu þeir m.a. hvort að áhrif færni á árangur 

fyrirtækisins væri mismunandi m.t.t. markaðslegrar færni, færni í rannsóknar- og 

þróunarstarfi (hér eftir R&Þ) eða færni í rekstri.  

Færni í R&Þ (research-and-development capability) snýst um það ferli og þær 

starfsvenjur sem fyrirtæki tileinkar sér til að þróa tæknilega þekkingu, tengja hana 

saman við núverandi tækniaðferðir og þróa yfirburðar vörur og þjónustu á markað 

(Tan o.fl., 2004; Dutta, Narasimhan og Rajiv, 1999). Færni í rekstri (operations 

capability) snýst í meginatriðum um að reka starfsemi fyrirtækisins með skilvirkum 
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og sveigjanlegum hætti og með eins lítilli sóun á auðlindum og auðið er. Færni í 

rekstri er því yfirleitt tengd framleiðsluferli fyrirtækisins og vörustjórnun, t.d. gæðum, 

kostnaði og sveigjanleika vöru og þjónustu (Tan o.fl., 2004).  

Í rannsókninni var safnað saman gögnum úr 114 rannsóknum á sviði 

markaðslegrar færni, R&Þ færni og færni í rekstri. Krasnikov og Jaychandran gátu sýnt 

fram á að samband færni og árangurs væri sterkara fyrir markaðslega færni en R&Þ færni 

og færni í rekstri. Þeir rökstyddu niðurstöður sínar með því að benda á að markaðsleg 

færni væri byggð á þekkingu á væntingum viðskiptavina og að sjá fyrir væntingar á 

markaði (Day, 1994) og að slík þekking myndist með tímanum þar sem fyrirtæki draga 

lærdóm af fyrri reynslu. Vegna þess að slík þekking er svo tengd félagslegri hæfni og 

menningu fyrirtækisins, og hún dreifist milli hópa og fólks innan þess, getur það reynst 

öðrum fyrirtækjum erfitt að afla upplýsinga um hana og líkja eftir (Simonin, 1999). 

Fyrirtækjum getur hinsvegar reynst auðveldara að afla upplýsinga og líkja eftir færni í 

R&Þ og rekstri samkeppnisaðila; t.a.m. vegna upplýsingaskyldu einkaleyfishafa og 

notkunar fyrirtækja á hagnýtri viðmiðun (benchmarking) eða altækri gæðastjórnun (total 

quality management) (Krasnikov og Jayachandran, 2008). 

Krasnikov og Jayachandran benda á að niðurstöður þeirra styðji kenningar um 

mikilvægi þess að draga ekki úr fjárfestingum sem stuðla að markaðslegri færni 

(Srivastava, Shervani, og Fahey, 1998). Það má hugsanlega rekja til þess að 

markaðsleg færni er meira miðuð að því að skapa velgengi (success-producing) fyrir 

fyrirtæki á meðan færni í R&Þ og rekstri eiga það til að vera meira miðuð að því að 

koma í veg fyrir mistök (failure prevention). Færni í R&Þ og rekstri er því mikilvæg 

til þess að halda í við samkeppnisaðila eða að halda frá sér samkeppnisaðila á meðan 

velgengni á sviði markaðslegrar færni getur skapað meira viðvarandi 

samkeppnisforskot. Þá sýndu þeir að færni í rekstri væri mikilvægari á mörkuðum þar 

sem stöðugleiki ríkir á markaði. Til að ná að aðlagast ókyrrum mörkuðum fljótt þurfa 

fyrirtæki að búa yfir slaka í auðlindum sem er í raun andstæða við hið skilvirka 

umhverfi sem þarf til að ná færni í rekstri (Krasnikov og Jayachandran, 2008). 

Árið 2005 gerðu Vorhies og Morgan rannsókn á sambandinu milli átta þátta 

markaðslegrar færni og árangurs fyrirtækja. Skoðuðu þeir þetta samband m.a. með 

tilliti til beitingu söluráðanna fjögurra, söluferla (selling), markaðsáætlanagerðar 

(market planning) og innleiðingar (marketing implementation).  
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Rannsókn þeirra gekk m.a. út á að kanna hvort að innbyrðis tengsl væru á milli 

ofantalinna þátta og hvort að hver færni fyrir sig gæti verið uppspretta 

samkeppnisforskots á markaði. Þýði rannsóknarinnar samanstóð af rúmlega 700 

bandarískum fyrirtækjum úr 12 mismunandi atvinnugreinum. 

Allir ofantaldir þættir markaðslegrar færni höfðu jákvæð og bein áhrif á 

árangur. Niðurstöðurnar gáfu einnig til kynna að hver færni um sig gæti verið 

uppspretta samkeppnisforskots. Að auki kom í ljós að hver einstök færni bætir aðra 

upp. Líkt og í rannsókn Krasnikov og Jayachandran gefa niðurstöðurnar til kynna að 

fyrirtækjum gæti reynst erfitt og kostnaðarsamt að herma eftir markaðslegri færni 

samkeppnisaðila. Erfiðleika samkeppnisaðila við að herma eftir færninni ætti einnig 

að gera það að verkum að fyrirtæki nái viðvarandi samkeppnisforskoti á markaði 

(Vorhies og Morgan, 2005). 

Í rannsókn Vorhies, Morgan og Autry (2009) er undirstrikað mikilvægi þess að 

búa ekki einungis yfir miklu magni þessara verðmætu og fágætu færni til að ná 

samkeppnisforskoti. Meira máli skiptir hvernig færninni er beitt. Í rannsókn þeirra 

kom í ljós að markaðslegar auðlindir, t.d. fjármunir til markaðsmála og mannafla, 

skipta minna máli en nýting þeirra í gegnum markaðslega færni og samþættingu 

hennar fyrir afkomu fyrirtækja. Gildir það einu hvort sem um ræðir stefnumiðaða 

markaðsáætlanagerð eða beitingu söluráða. 

2.3.2 Gagnvirkni markaðshneigðar, markaðslegrar færni og árangurs 

Morgan, Vorhies og Mason (2009) gerðu rannsókn á gagnvirkni markaðshneigðar og 

markaðslegrar færni á árangur. Þeir einbeittu sér að því að skoða öflun og miðlun 

markaðsupplýsinga hjá fyrirtækjum og skilgreindu slíka markaðshneigð sem 

lykilauðlind í markaðsstarfi. Þá skilgreindu þeir þætti eins og verðlagningu, 

vörustjórnun, dreifingu, markaðssamskipti og sölu sem lykilfærni í markaðsstarfi. Í 

rannsókn sinni undirstrikuðu þeir niðurstöður fyrri rannsókna sinna að ekki væri nóg 

að búa yfir nægilegu magni auðlinda og færni heldur þyrfti að beita þeim á réttan hátt. 

 Öflug markaðsþekking innan fyrirtækis gerir það að verkum að stjórnendur eru 

betur í stakk búnir til að velja árangursríkustu samsetningu auðlinda fyrirtækisins fyrir 

viðkomandi umhverfi (Slater og Narver, 1994). Því fágætari og verðmætari sem færnin er, 

og því erfiðara sem er að líkja eftir henni, því meiri líkur eru á árangri á markaði. 
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Morgan, Vorhies og Mason benda á mikilvægi gagnvirkni þessara tveggja þátta 

þar sem þessir þættir vega hvorn annan upp í að mynda sterka heild sem erfitt er fyrir 

samkeppnisaðila að líkja eftir á markaði (sjá mynd 2.3). Höfundar gátu sýnt fram á að 

jákvætt samband ríkir á milli markaðshneigðar fyrirtækis og árangurs þess á markaði, 

jákvætt samband ríkir á milli markaðslegrar færni fyrirtækis og árangurs þess á 

markaði og jákvætt samband ríkir á milli gagnvirkni markaðshneigðar og 

markaðslegrar færni og árangurs á markaði Árangur var mældur bæði með huglægu 

(subjective) mati þátttakenda og hlutlægra (objective) fjármálagagna. 

Í ljósi þessarar niðurstöðu benda þeir á mikilvægi þess að fyrirtæki átti sig á 

breytingum í markaðsumhverfi sínu og hafi færni til að meta virði auðlinda sinna og 

afla sér nýrra eða nýta núverandi auðlindir á annan hátt en áður. Benda þeir einnig á 

nauðsyn þess að framtíðarrannsóknir taki mið af því að meta ekki einungis magn 

stefnumiðaðra auðlinda hjá fyrirtækjum heldur einnig gæði þeirra. 

  

Mynd 2.3. Tilgátulíkan Morgan, Vorhies og Mason. 
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2.3.3 Áhrif markaðslegrar færni, færni í rekstri og fjölþættingar á árangur 

Nath, Nachiappan og Ramanathan (2010) gerðu rannsókn á áhrifum markaðslegrar 

færni, færni í rekstri og fjölþættingu fyrirtækja á árangur (sjá mynd 2.4).  

Beindist rannsóknin að fyrirtækjum á sviði vörustjórnunar (logisitics) í 

Bretlandi. Reyndist markaðsleg færni hafa sterkustu áhrifin á árangur þessara 

fyrirtækja og var það í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna. Niðurstöðurnar gáfu 

til kynna að fyrirtæki sem stunduðu öfluga samþættingu á markaðslegri færni og færni 

í rekstri náðu bestum árangri. Var árangurinn áberandi betri hjá fyrirtækjum sem 

skiluðu skilvirkari rekstri en önnur. Rannsóknin sýndi einnig að fyrirtæki sem 

einbeittu sér að afmörkuðu safni af vöru og þjónustu næðu betri árangri en önnur. 

2.3.4 Markaðsleg hæfni á Íslandi 

Árið 2010 var gerð eigindleg könnunarrannsókn á markaðslegri færni hjá 10 

smásölufyrirtækjum á Íslandi (Friðrik Eysteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2010). 

Tekin voru hálfopin viðtöl við markaðsstjóra fyrirtækjanna til að svara 

rannsóknarspurningunni „Hvaða hæfni telja markaðsstjórar í smásölufyrirtækjum 

mikilvægast að þeir búi yfir í starfi sínu?“.  

Niðurstöðurnar bentu til þess að markaðsstjórar töldu hæfni í stefnumiðaðri 

markaðsáætlanagerð og innleiðingu hennar ásamt hæfni í vörumerkjastjórnun og 

markaðssamskiptum mjög mikilvæga. Var það í samræmi við fyrri rannsóknir 

Mynd 2.4. Samband auðlinda, færni og frammistöðu. 



  

- 25 - 

(Melaia, Abratt og Bick, 2008). Hinsvegar virtist hæfni í vöruþróun og stjórnun 

dreifileiða ekki skipta jafnmiklu máli og var skýringar helst að leita í því að aðrir 

innan smásölufyrirtækjanna koma að ákvörðunum sem lúta að þeim þáttum. Einnig 

voru nefndir þættir á borð við þekking á markaðsrannsóknum, markaðssetningu 

þjónustu, framstillingu í verslunum og markaðssetning á netinu en framangreind hæfni 

hefur ekki talist mjög mikilvæg í fyrri rannsóknum (Friðrik Eysteinsson og Þórhallur 

Guðlaugsson, 2010).  
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3 Markaðsaðgerðir í samdrætti 

Sýnt hefur verið fram á að huga þarf að mörgum þáttum í innviðum fyrirtækja sem og 

umhverfi þeirra til að ná sem bestum árangri á markaði. Áherslur á markaðshneigð og 

markviss uppbygging markaðslegrar færni skila betri árangri til lengri tíma. En hvað 

gerist þegar fyrirtæki lenda í djúpri efnahagskreppu í líkingu við þá sem Íslendingar 

hafa upplifað undanfarin ár? Hvað segja fræðimenn um markaðsaðgerðir í 

efnahagssamdrætti? Hverju ber að huga að? 

 Fjölmargar kenningar hafa komið fram undanfarin ár um markaðsviðbrögð í 

efnahagssamdrætti. Til að draga mörkin einhversstaðar ákvað höfundur þessarar 

ritgerðar að styðjast aðallega við kenningar sem varða beitingu söluráða (marketing 

mix) í samdrætti. Hér verður því einungis stiklað á stóru og fjallað um brotabrot af 

þeim fjölmörgu kenningum sem komið hafa fram. 

3.1 Niðurskurðir og fjárfestingar í samdrætti 

Avraham Shama (1978) skilgreinir efnahagssamdrátt (recession) sem ferli þar sem 

minnkandi eftirspurn eftir hráefnum, vinnuafli og vörum og þjónustu myndast. 

Formlega er efnahagssamdráttur skilgreindur þegar verg þjóðarframleiðsla fellur tvo 

eða fleiri ársfjórðunga í röð (Pearce og Michael, 2006).  

Minnkandi eftirspurn eftir vinnuafli þýðir að fólk hefur að meðaltali minni 

tekjur á milli handa. Slíkt leiðir til minni eftirspurnar. Minnkandi eftirspurn hægir á 

hagkerfinu og hagkerfið byrjar að dragast saman. Slíkt umhverfi kallar á breytta stefnu 

hjá fyrirtækjum sem miðar að því að örva eftirspurn neytenda eftir vörum eða 

þjónustu (Shama, 1978). Lánveitendur leitast eftir því að styrkja eignasafn sitt og 

halda því aftur af sér og lána í mun minna mæli. Það gerir það að verkum að fyrirtæki 

geta ekki fjárfest eins og þau vilja og eiga erfiðara með að styrkja auðlindir sínar 

(Pearce og Michael, 2006).  

 Kitching, Blackburn, Smallbone og Dixon (2009) flokka markaðsviðbrögð 

fyrirtækja í þrjá flokka: niðurskurð (retrenchment), fjárfestingu (investment) og 

blandaða stefnu (‘ambidextrous’ strategy).  

Samkvæmt fræðilegu yfirliti þeirra virðist niðurskurður vera algengustu 

viðbrögð fyrirtækja í efnahagssamdrætti, sérstaklega til skamms tíma litið. 

Niðurskurðurinn snýst helst um að skera niður rekstrarkostnað og að leggja minni 



  

- 27 - 

áherslu á auðlindir sem ekki teljast þjóna kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Á 

samdráttarskeiði eiga stjórnendur það því til að einbeita sér að skjótum aðgerðum til 

að bjarga rekstri fyrirtækisins frekar en aðgerðum sem miða að því að ná langtíma 

árangri á markaði. Þar sem fyrirtæki líta svo á að það sé auðveldara að draga úr 

kostnaði en að búa til viðbótartekjur eiga þau oft til að velja niðurskurðarleiðina (sjá 

t.d. Geroski og Gregg, 1994; Michael og Robbins, 1998; DeDee og Vorhies, 1998). 

Við niðurskurð myndast hvati fyrir fyrirtæki til að endurskoða starfsemi sína og 

einbeita sér að kjarnastarfsemi sinni auk þess sem þau verða betur í stakk búin til að 

gera rekstur sinn skilvirkari (sjá t.d. Robbins og Pearce, 1992; Denis og Kruse, 2000). 

Hinsvegar getur beiting niðurskurðarhnífsins til að lækka kostnað orðið að 

slíkum ósjálfráðum viðbrögðum hjá fyrirtækjum að þau beinlínis hafi neikvæð áhrif til 

lengri tíma litið. Þar með glatast tækifæri til að staðfæra fyrirtækið á markað og geta 

þess til að sýna frumkvæði í markaðsaðgerðum veikist. 

Kitching o.fl. benda á að í rannsóknum er yfirleitt tekið tillit til mismunandi 

áhrifa samdráttar á atvinnugreinar og mismunandi viðbrögðum fyrirtækja í samdrætti 

en ekki útskýrt nánar af hverju fyrirtæki velja niðurskurðarleiðina og hvers konar 

umhverfi kalli á slík viðbrögð. Að sama skapi virðist oft og tíðum ekki vera útskýrt 

hvenær ekki er þörf á beitingu niðurskurðar eða greint frá áhrifum niðurskurðar á 

frammistöðu fyrirtækja (sjá t.d. Lansley, 1987; Shama, 1993; Beaver og Ross, 2000; 

Cooke, 2002). 

Sum fyrirtæki velja að beita ekki niðurskurðarhnífnum og fjárfesta þess í stað í 

efnahagssamdrætti. Þessi fyrirtæki líta á samdráttinn sem tækifæri til að öðlast eða 

auka við samkeppnisforskot á markaði á samdráttarskeiðinu. Til að framfylgja slíkri 

stefnu þurfa fyrirtæki að búa yfir slaka í auðlindum; fjárhagslegum auðlindum, 

kunnáttu í stjórnun, sérþekkingu í tæknilegum útfærslum o.s.frv. Fyrirtækjum sem 

skortir þessar auðlindir eru illfær um að koma slíkri fjárfestingarstefnu í framkvæmd 

og eru líklegri til að einbeita sér að lífróðri til skamms tíma (Kitching o.fl., 2009). 

Rannsóknir benda einnig til þess að fyrirtæki geta aukið samkeppnisforskot sitt á 

samdráttarskeiði með öflugri nýsköpun (Pearce og Michael, 1997; Roberts, 2003; 

Srinivasan o.fl. 2005; Pearce og Michael 2006) og með inngöngu á nýja markaði 

(Hayter, 1985; Picard og Rimmer, 1999). Fræðin virðist þó ekki geta útskýrt af hverju 

einstaka fyrirtæki fari fjárfestingarleiðina, hvaða umhverfi henti fyrir slíka stefnu eða 

hvaða áhættu stefnan hefur í för með sér (Chou og Chen, 2004; Navarro, 2005). 
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Flestar rannsóknir eiga það þó sammerkt að komast að sömu niðurstöðu; 

fjárfestingarstefna í samdrætti færir fyrirtækjum velgengni. Ferlið við að framfylgja 

slíkum stefnum ásamt því að ná árangri er þó sennilega flóknara. 

Fyrirtæki sem beita svokallaðri blandaðri stefnu reyna eftir fremsta megni að 

fullnýta núverandi auðlindir til að auka skilvirkni rekstrarins en að sama skapi afla 

nýrra auðlinda til að auka nýsköpun og samkeppnisforskot á markaði (Tushman og 

O'Reilly, 1996; He og Wong, 2004; Raisch og Birkinshaw, 2008). 

 Í rannsókn sem gerð var meðal 172 tyrkneskra fyrirtækja, komust Köksal og 

Özgül (2007) að því að fyrirtæki sem einbeittu sér að R&Þ með það að markmiði að 

ná fótfestu á markaðssyllum (niche market) og tækni- og framleiðsluaðferðum sem 

miðuðu að því að spara kostnað, náðu bestum árangri í efnahagssamdrætti þar í landi. 

Rannsókn Hall’s (1980) á 64 stórfyrirtækjum í Bandaríkjunum í átta mismunandi 

atvinnugreinum í „fjandsamlegum aðstæðum“ sýndi að fyrirtæki sem bjuggu annað 

hvort yfir færni til að ná lægsta kostnaði eða mestri aðgreiningu á markaði væru líkleg 

til að ná bestum árangri.  

Þessi blandaða stefna virðist því hjálpa fyrirtækjum við að halda velli til 

skamms tíma litið en að sama skapi veita þeim svigrúm til að nýta tækifæri sem gefast 

á markaði til að tryggja samkeppnisforskot til langs tíma litið. Kitching o.fl. benda á 

að þó að niðurskurður og fjárfesting ein og sér séu engin töframeðöl fyrir fyrirtæki í 

samdrætti geti skynsamleg blanda af nýtingu (sem eykur skilvirkni) og öflun nýrra 

auðlinda (sem auka forskot) verið mikilvæg í efnahagslegum samdrætti. 

3.2 Góður og slæmur markaðskostnaður í samdrætti 

Tony Hillier (1999) bendir á mikilvægi þess að gera öfugt við það sem er venjan þegar 

efnahagssamdráttur skellur á, þ.e. að leggjast í stórfelldan niðurskurð. Rannsóknin 

sem var kölluð PIMS (Profict Impact of Market Strategy) sýndi fram á hvernig skýr 

stefna hjálpaði til við að tryggja framtíð fyrirtækisins bæði á meðan á samdrættinum 

stóð og eftir að honum lauk. Eitt þúsund fyrirtæki frá N-Ameríku, Evrópu og öðrum 

heimshlutum sem höfðu upplifað tveggja ára samdráttarskeið og tveggja ára 

vaxtarskeið í kjölfarið voru rannsökuð. Rannsóknin leiddi í ljós að mismunandi 

áherslur í rekstri höfðu mismunandi áhrif á markaðshlutdeild og langtímahagnað 

fyrirtækis eftir samdrátt.  
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Í rannsókninni voru fjárfestingar flokkaðar 

niður í góðan og slæman kostnað eftir því hvort 

að fjárfestingin skilar sér í samdrætti eða ekki 

(Hillier, 1999). Kostnaður sem erfitt reyndist að 

flokka sem ýmist slæman eða góðan vegna 

mismunandi áhrifa sem hann hafði á fyrirtækið 

eftir stöðu fyrirtækisins á markaði var flokkaður 

sem „veltur á ýmsu“ kostnaður (it-depends cost).  

Niðurstöðurnar sýndu að kostnaður sem ætti 

að auka við í samdrætti væri kostnaður tengdur 

markaðssetningu, gæðum vara og vöruþróun. 

Ekki var um verulegan mun að ræða á þeim 

fyrirtækjum sem fjárfestu meira í markaðsmálum 

og þeim sem gerðu það ekki á meðan á samdrætti 

varði (mynd 3.1). Hinsvegar var hægt að greina 

verulegan mun eftir að samdrætti lauk. Hjá þeim 

sem fjárfestu meira í markaðsmálum jókst 

hagnaður mun hraðar en hjá þeim sem skáru 

niður (mynd 3.2.).  

Markaðshlutdeild þeirra jókst einnig 

(mynd 3.3). Þá var líka hægt að greina mun á 

þeim sem fjárfestu í R&Þ. Slæmur kostnaður 

reyndist hinsvegar vera hár framleiðslu-

kostnaður, stjórnunarkostnaður, kostnaður 

vegna fjárbindingar veltufjármuna og fastur 

kostnaður. Niðurstöðurnar sýnda að 

fjárfestingar í fastafjármunum með það að 

markmiði að lækka kostnað skilaði sér ekki á 

jákvæðan hátt fyrir fyrirtækið (Hillier, 1999). 

Ofangreindar niðurstöður yltu þó á þeirri 

stöðu og stefnu sem fyrirtækið hefði á markaði 

hverju sinni og hvert fyrirtæki fyrir sig eigi að meta hvaða stefna sé heppilegust í 

samdrættinum hverju sinni. 

Mynd 3.2. Aukning í arðsemi fjárfestingar á 
bataskeiði eftir samdrátt. 

Mynd 3.3. Breyting í hlutdeild á markaði 
tveimur árum eftir samdrátt. 

Mynd 3.1. Arðsemi fjárfestingar meðan 
samdráttur varir. 
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3.3 Skammtímalausn eða horft til framtíðar? 

Í rannsókn sem Mizik og Jacobson (2007) gerðu meðal tæplegra 3.000 fyrirtækja í 

Bandaríkjunum á fimm ára tímabili kom í ljós að fyrirtæki sem drógu verulega úr 

kostnaði, til skamms tíma, einkum í markaðsstarfi og R&Þ, til að belgja út hagnað rétt 

fyrir útgáfu hlutabréfa, töpuðu á því til lengri tíma litið.  

Mizik og Jacobsen flokkuðu fyrirtæki skráð á markaði í tvo flokka: möguleg 

skammsýn fyrirtæki (potentially myopic) og þau sem voru það ekki (non-myopic). Í 

flokki skammsýnna fyrirtækja voru fyrirtæki sem sýndu hagnað yfir meðaltali 

atvinnugreinar og kostnaðaruppbyggingu undir meðaltali atvinnugreinarinnar sama ár 

og hlutafjárútboð (seasoned equity offerings) fór fram. Mátu þau svo að ef 

fjármálamarkaðir hefðu metið hlutabréf rétt við útgáfu þeirra á sínum tíma hefði það 

hvorki leitt til lækkunar eða hækkunar á gengi bréfanna.  

Fyrirtæki sem ekki töldust í hópi skammsýnna, þ.e. þau sem sýndu hagnað og 

kostnaðaruppbyggingu sem gæti talist eðlileg miðað við meðaltal atvinnugreinarinnar, 

sýndu stöðuga ávöxtun á hlutabréfum fjórum árum eftir útboð. Hópi mögulega 

skammsýnna tókst hinsvegar „að plata markaðinn“, með 15,7% meiri umfram ávöxtun 

árið sem hlutafjárútboðið fór fram. Á árunum sem fylgdu féll ávöxtun hlutabréfanna 

hinsvegar verulega og hélt áfram að falla allt fram á fjórða ár en þá var ávöxtun 

hlutabréfanna orðin neikvæð um 22,3% (sjá mynd 3.4).  

   

Mynd 3.4. Ávöxtun hlutabréfa „skammsýnna“ og „víðsýnna“ fyrirtækja. 
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Mizik rannsakaði frammistöðu hlutabréfasafns þessara sömu hópa 

(skammsýnna og víðsýnna) á nýjan leik árið 2009. Í því tilfelli var notast við stærra 

úrtak en áður og stefna fyrirtækjanna í R&Þ og markaðsfærslu tekið með í 

reikninginn. Einnig bættist þriðji samanburðarhópnum við, safn bréfa með neikvæða 

ávöxtun fyrsta ár hlutafjárútboðsins.  

Niðurstöðurnar studdu niðurstöður fyrri rannsókna. Safn hlutabréfa þeirra 

fyrirtækja sem skáru niður í markaðsmálum og/eða R&Þ sýndu fram á mun lakari 

ávöxtun til lengri tíma litið. Hlutabréfamarkaðnum tókst þó ekki að koma auga á 

skammsýni stjórnenda og mátu bréfin hærra en raunvirði þeirra fyrsta ár útboðsins. Í 

sumum tilfellum voru bréf „skammsýnna“ með lakari ávöxtun í lok 

greiningartímabilsins en hjá hópi þeirra sem voru með neikvæða ávöxtun út tímabilið 

(Mizik, 2009). 

Mizik og Jacobsen útskýra þessa hegðun með því að stjórnendur séu metnir á 

grundvelli skammtíma árangurs hverju sinni. Þeir eru oft verðlaunaðir fyrir að sýna 

hagnað en ekki refsað fyrir tap eða þeir færa sig um set áður en þeir þurfa að taka 

afleiðingunum. Þau benda á að fyrirtæki geti dregið úr þessari hegðun á markaði með 

því að lengja ráðningatímabil stjórnenda eða tefja fyrir starfslokagreiðslum (Mizik og 

Jacobson, 2007). Eigendur fyrirtækja (hluthafar) eigi að finna leiðir til hvetja 

stjórnendur til að huga að langtíma stefnum fyrirtækisins. Þetta geta þeir gert með því 

að tengja saman bónus- og hvatagreiðslur við sýnilega og sannanlega mælikvarða á 

árangri (Mizik, 2009). 

3.4 Beiting söluráða í efnahagssamdrætti 

Söluráðar (marketing mix) er samansafn af tækjum og tólum sem fyrirtæki getað notað 

til þess að ná markaðslegu markmiðum sínum (Borden, 1964). E. Jerome McCarthy 

(1960) flokkaði þessa söluráða í fjóra meginflokka sem hann kallaði P-in fjögur (the 

four Ps). Þessir fjórir flokkar eru vara, verð, kynning og dreifing (product, price, 

promotion, place). Þegar söluráðunum er beitt á réttan hátt mynda þeir safn aðgerða 

sem miða að því að uppfylla þarfir og óskir þeirra markhópa sem fyrirtækið herjar á 

(Kotler og Keller, 2006). 

Í næstu köflum verður aðallega horft til þess hvaða áhrif efnahagssamdráttur 

hefur á beitingu þessara fjögurra tækja og tóla í markaðsstarfi fyrirtækja. 
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3.4.1 Vara 

Vara er eitthvað sem er í boði á markaði til að uppfylla þarfir og óskir. Vara getur 

verið áþreifanlegur hlutur, þjónusta, upplifun, atburður, fólk, staðir, eignir, stofnanir, 

upplýsingar eða hugmyndir (Kotler og Keller, 2006). Í vöruhugtakinu er innifalið allt 

sem tengist vöru eða þjónusta fyrirtækisins, hvort sem um ræðir eiginleika, vörumerki, 

gæði, pakkningar eða ábyrgðir (Borden, 1964). Taka þarf ákvarðanir um stefnu og 

hvaða aðferðum skal beita í stjórnun vörubreyta fyrirtækisins. Ákvarðanir þarf að 

takandi varðandi vöruna sem er í boði, handa hverjum og í hve miklu mæli. Þá getur 

rétt tímasetning á innleiðingu nýrra vara á markað skipt sköpum (Kotler og Keller, 

2006). 

 Eins og áður kom fram benda rannsóknir til þess að neytendur dragi verulega 

úr neyslu sinni í efnahagssamdrætti. Þetta leiðir oft til þess að neytendur skipta yfir í 

ódýrari eða meira staðbundnari vörur (Shama, 1978). Efnahagskreppan sem reið yfir 

Suðaustur-Asíu í lok tíunda áratugar síðustu aldar gerði það að verkum að neytendur 

lögðu meiri áherslu á að gera samanburð á gæðum vara áður en keypt var. Þeir 

frestuðu kaupum á dýrum hlutum og lögðu meiri áherslu á virkni vara og endingu. 

Neytendur virtust líka reiða sig meira á auglýsingar sem voru upplýsandi fremur en 

þær sem ýttu undir ákveðna ímynd (Ang, Leong og Kotler, 2000). 

 Til að komast á móts við breyttar neysluvenjur neytenda hafa fræðimenn bent 

á lausnir sem snúast um að endurmeta vörulínur og að leggja áherslu á vörur sem 

þjóna margs konar tilgangi frekar en vörur með sérhæfðar lausnir. Þá er fyrirtækjum 

bent á að losa sig við veika hlekki í vörulínu sinni (Quelch, 2008). DeDee og Vorhies 

(1998) komust að því að lítil og meðalstór fyrirtæki sem einbeittu sér að því að bæta 

færni í vöruþróun í efnahagssamdrætti náðu meiri arðsemi eigin fjár en önnur 

fyrirtæki. Roberts (2003) sýndi fram á með því að setja nýja vöru á markað í 

efnahagssamdrætti jukust líkurnar á hagnaði á bataskeiðinu. Köksal og Özgül (2007) 

sýndu fram á að innleiðing nýrra vara í efnahagssamdrætti skilaði sér í meiri hagnaði 

en innleiðingin hafði hinsvegar engin áhrif markaðshlutdeild. Köksal og Özgul sýndu 

einnig fram á að auknar fjárfestingar í R&Þ í efnahagssamdrætti skiluðu sér í betri 

frammistöðu á markaði. 

Pearce og Michael (2006) benda á að meira framboð á auglýsingaplássi í 

efnahagssamdrætti gæti hjálpað nýjum vörum að fanga athygli viðskiptavina snemma. 

Drickhamer (2003) bendir á að skortur á vöruþróun í vörulínu fyrirtækja í 
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efnahagssamdrætti gæti leitt til þess að neytendur kaupi síður vörur fyrirtækisins. Það 

eitt og sér ætti að vera næg ástæða til að endurbæta vörulínur fyrirtækja og bæta við 

nýjum vörum.  

3.4.2 Verðlagning 

Verðlagning vöru eða þjónustu snýst um verðstefnu, listaverði, afslætti o.s.frv. 

(Borden, 1964). Verð hefur lengi verið einn helsti áhrifaþáttur á kaupákvörðun 

neytenda og því er mjög mikilvægt að fyrirtæki velji rétta verðstefnu. Helstu 

verðstefnur eru t.d. álagningarverðlagning (markup pricing), markmiðaverðlagning 

(target-return pricing), verðlagning skv. skynjuðu virði (perceived-value pricing), 

virðisverðlagning (value pricing), samkeppnisverðlagning (going-rate pricing) og 

uppboðsverðlagning (auction-type pricing) (Kotler og Keller, 2006). 

Meiri áhersla neytenda á að finna hagstætt verð setur pressu á fyrirtæki til að 

endurskoða verðlagningu vara sinna. Algengasta skammtímalausnin í efnahags-

samdrætti er að lækka verð en slíkt getur þó leitt til frekari vandræða þegar til lengri 

tíma er litið og leitt til minni hagnaðar (Shama, 1978) eða minna virðis vörumerkis 

(Chapman og Wahlers, 1999). 

 Ang o.fl. (2000) leggja til þrjár mismunandi verðstefnur í efnahagssamdrætti; 

að halda óbreyttu verði á hágæðavörum, að lækka verð á vörum með meðalgæði og 

lækka verð á lágæðavörum. Með því að halda verði óbreyttu á hágæðavörum verður 

varan álitin meira virði og fyrirtæki sem hefur mikla viðskiptavinatryggð á auðveldara 

með að halda í viðskiptavina sína. Á þennan hátt heldur fyrirtækið vörumerkjavirði 

sínu. Fyrirtækið myndi að vísu missa verri viðskiptavini sína til samkeppnisaðila en 

eftir að efnahagssamdrætti lýkur ætti það auðveldara með innleiða nýjar hágæða vörur 

á markað. Með því að lækka verð á vörum með meðalgæði er fyrirtækið betur í stakk 

búið til að halda eða jafnvel auka markaðshlutdeild sína í samdrættinum. Fyrirtæki 

ættu þó að hafa í huga að þegar það hefur lækkað verð er erfitt að hækka það aftur 

eftir að samdrætti lýkur. Fyrirtæki ættu því að bjóða afslætti o.fl. í óákveðinn tíma 

frekar en að lækka listaverð. Þriðji leiðin, að lækka verð á lágæðavörum, er heldur 

varasöm. Slíkt getur verið hjálplegt til að auka hagnað til skamms tíma en mun líklega 

leiða til umtalsvert minni hagnaðar til lengri tíma lítið þar sem neytendur gætu 

skynjað vöruna sem lakari að gæðum eftir að samdrætti lýkur. Lengri ábyrgðir, 
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vildarkort, öflugari viðgerðarþjónusta o.s.frv. gætu hugsanleg komið í staðinn fyrir 

lækkun á listaverði (Ang o.fl., 2000).  

 Chou og Chen (2004) beita svipuðum rökum fyrir verðlagningu í samdrætti. 

Þeir skoða verðlagningu út frá auðlindum fyrirtækja og verðnæmi neytenda. Innri og 

ytri þættir fyrirtækja hafa mikil áhrif á verðákvarðanir. Smærri fyrirtæki búa ekki yfir 

sömu auðlindum og þau stærri og eiga því í meiri erfiðleikum með að afla fjármagns 

eða geta ekki styrkt stöðu vörumerkis síns á markaði með sama hætti og þau stóru. 

Hinsvegar eru þau kvikari í hreyfingum en þau stærri og eiga því auðveldara með að 

færa sig á milli markaðskima með tiltölulega litlum kostnaði. Þau eiga einnig 

auðveldari með að fylgja eftir aðgerðum leiðandi fyrirtækis á markaði. 

Á markaði þar sem neytendur eru næmir fyrir verðbreytingum geta sum 

fyrirtæki beitt árásargjarni verðlagningu án þess að eiga á mikilli hættu að lækka virði 

vörumerkisins. Þegar neytendur eru ekki eins næmir fyrir verðbreytingum getur 

árásargjörn verðlagning á markaði leitt til lækkunar á virði vörumerkisins. Einungis 

fyrirtæki sem geta með auðveldum hætti byggt upp vörumerkið á þessum tíma eða 

boðið neytendum sínum meira virði en áður munu halda slíkt út. Þetta má sjá í líkani 

Chou og Chen á mynd 3.5 en myndin sýnir fjórar mismunandi verðstefnur, (1) 

virðismiðuð nálgun (value centric approach), (2) undirverðlagning (predatory-pricing 

approach), (3) að hörfa frá markaði (retreat/detour approach), (4) að fylgja 

forystusauðnum í verðlagningu (price-follower approach). 

Mynd 3.5. Verðlagningaraðferðir í efnahagssamdrætti skv. Chou og Chen. 
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3.4.3  Markaðssamskipti 

Kynningararmur söluráðanna hefur iðulega verið flokkaður í sex mismunandi 

kynningarráða eftir eðli markaðssamskiptanna; auglýsingar (advertising), söluhvatar 

(sales promotion), viðburðir og upplifun (events and experiences), almannatengsl 

(public relations), bein markaðssetning (direct marketing) og persónuleg sölumennska 

(personal selling). Markaðssamskipti snúast í grundvallaratriðum um að upplýsa, 

sannfæra og minna neytendur á þær vörur og vörumerki sem fyrirtækið býður upp á. 

Markaðssamskipti hjálpa til við að byggja upp tryggðarsamband neytandans við vörur 

og þjónustu fyrirtækisins. Þar sem auglýsingar eru svo mikilvægur þáttur í 

samskiptum fyrirtækja verður aðallega horft til notkunar þeirra á samdráttartímum í 

þessu verkefni (Kotler og Keller, 2006).  

 Áberandi þráður í kenningum fræðimanna um auglýsingar í efnahagsamdrætti 

er að skera ekki niður auglýsingakostnað. Eins og áður hefur komið fram geta auknar 

fjárfestingar í markaðsstarfi leitt til hærri arðsemi til lengri tíma litið. Werner (1991) 

sýndi fram á að auknar fjárfestingar í auglýsingum juku sölutekjur á meðan á 

samdrætti stóð og sérstaklega eftir að honum lauk.  

Þrátt fyrir mikilvægi þess að halda sínu striki í auglýsingum hafa fyrirtæki 

þráast við og iðulega skorið niður auglýsingakostnað. Deleersnyder, Dekimpe, 

Steenkamp og Leeflang (2007) greindu samband auglýsinga og efnahagssveiflna 37 

landa. Gögnin náðu yfir 84% af öllum auglýsingaútgjöldum heimsins yfir 25 ára 

tímabil, frá 1980 til 2005. Mæld voru áhrif breytinga í vergri landsframleiðslu á 

fjárfestingar í auglýsingum og var áætlað að teygnin væri um það bil 1,4; þ.e. fyrir 

hverja 1% breytingu í landsframleiðslu breyttust útgjöld til auglýsinga um 1,4% í 

sömu átt. Teygnin var þó mismunandi á milli landa. Þannig var hún meiri í löndum 

þar sem meira skammtímaviðhorf (short term orientation) ríkti, meiri áhersla var lögð 

á að forðast óvissu (uncertainty avoidance) eða pressa fjárfesta á stjórnendur 

fyrirtækja var meiri. Þá voru tímarita- og dagblaðauglýsingar næmari fyrir breytingum 

en t.a.m. sjónvarps- og útvarpsauglýsingar. 

 Í efnahagslegum samdrætti verður traust milli seljanda og neytenda 

mikilvægara í samskiptum þessara aðila (Marconi, 1997). Þar sem neytendur taka nú 

meira mark á upplýsandi auglýsingum þarf fyrirtæki að miðla til þeirra upplýsingum 

um þætti eins og öryggi, varanleika og gæði vara til að skapa þetta mikilvæga traust 

(Shrager, 1991). Í áðurgreindri rannsókn Köksal og Özgul (2007) kemur fram að það 
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skipti sköpum að viðhalda stöðugum markaðssamskiptum við neytendur þar sem 

neyslumynstur þeirra er að breytast. Þessi markaðssamskipti hjálpa til við að halda í 

tryggð núverandi viðskiptavina sem og að trekkja að nýja viðskiptavini. 

Tellis og Tellis (2009) tóku saman ítarlegt fræðilegt yfirlit yfir rannsóknir á 

auglýsingum í samdrætti. Gögn þeirra náðu frá árinu 1926 til ársins 2007 í sumum 

löndum, þó flest í Bandaríkjunum. Var gögnunum skipt í þrjá meginflokka; 

megindlegar rannsóknir á sambandi auglýsinga og efnahagslegra þátta eða ákveðinna 

þátta innan fyrirtækja, kenningar eða tilgátur um áhrifamátt auglýsinga í niðursveiflu 

og tilviksrannsóknir á árangursríkum auglýsingaherferðum í niðursveiflu.  

 Gögn Tellis og Tellis náðu yfir rannsóknir sem mældu m.a. áhrifa auglýsinga á 

sölu (Vaile, 1929; McGraw-Hill Research, 1986; Kamber, 2002), markaðshlutdeild 

(Kijewski, 1982; Biel og King, 1990) og hagnað (Meldrum & Fewsmith, Inc., 1979; 

Kijewski, 1982; McGraw-Hill Research, 1986; Biel og King, 1990; Frankenberger og 

Graham, 2003). Rannsóknir þessar sýndu að verulega dró úr auglýsingakostnaði í 

efnahagslægð, einkum á sviði prentmiðlunar en ekki eins mikið á sviði ljósvakamiðla. 

Þær sýndu einnig allar fram á að fyrirtæki sem annaðhvort juku auglýsingaútgjöld sín 

eða héldu í sama horfinu sýndu fram á meiri sölu og markaðshlutdeild. Það hafði 

einnig jákvæð áhrif á hagnað til lengri tíma litið. 

Tellis og Tellis rökstuddu hvers vegna fyrirtæki ættu að fjárfesta meira í 

auglýsingum í samdrætti á einfaldan hátt. Þar sem flest fyrirtæki minnka fjárfestingar í 

auglýsingum í hlutfalli við minnkandi sölu (sbr. Deleersnyder o.fl.), mun samkeppnin 

á auglýsingamarkaði minnka. Það ætti að gera það að verkum að stök auglýsing hefur 

betri möguleika á að hafa meiri áhrif á neytendur, þ.e. líkurnar á að viðkomandi 

auglýsing sjáist og neytendur sannfærist eykst. Þetta gerir það að verkum að svörun 

við auglýsingunni verður að öllum líkindum betri. Undir slíkum kringumstæðum ætti 

því að vera einstaka fyrirtæki í hag að auglýsa meira í efnahagssamdrætti. Þessi 

kenning heldur svo lengi sem að öll fyrirtæki auki ekki við auglýsingar í 

samdrættinum (Tellis og Tellis, 2009). 

Minna hefur verið fjallað um aðrar boðleiðir í efnahagssamdrætti. Ang o.fl. 

(2000) benda á að ókeypis umfjöllun í fjölmiðlum geti verið gagnleg. Efasemdir 

neytenda um auglýsingar gætu leitt til þess að fjölmiðlar séu teknir meira trúanlegri. 

Einnig ætti að auka áherslu á notkun vildarkorta því slíkt gæti styrkt tryggð 
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neytandans við vörumerkið þar sem neytendur eru gjarnir á að skipta um vörumerki í 

efnahagssamdrætti. Einnig ætti að leggja meiri áherslu á þjálfun sölufólks þar sem 

neytendur leita sér nú meiri upplýsinga við kaup en oft áður. Varasamt er að nota 

söluhvata og afsláttarmiða þar sem slíkt trekkir einungis að viðskiptavini sem þegar 

eru ákveðnir í að kaupa vöruna en ekki nýja viðskiptavini. 

Í rannsókn Köksal og Özgul (2007) fundust jákvæð tengsl á milli 

heildarframmistöðu í efnahagssamdrætti og þátta eins og fjölda sölumanna (size of the 

sales force), þjónustu eftir sölu (after-sales services), þjálfun sölumanna (sales force 

training), almannatengsla (public relations) og fjölmiðlanotkunar (media usage). 

Tengslin fyrir reikningsviðskipti (credits), afsláttarmiða (usage of coupons) og 

magnafslætti (quantity discounts) og árangur í samdrætti þóttu hinsvegar ekki 

nægilega sterk. Eru þessar niðurstöður í samræmi við niðurstöður Ang o.fl.. 

3.4.4 Dreifing 

Dreifing snýst um þær leiðir sem valdar eru til að koma endanlegri vöru til 

viðskiptavina (Borden, 1964). Þar sem flestir framleiðendur selja vörur sínar ekki 

beint til viðskiptavina, standa á milli þeirra ýmsar milligönguleiðir. Þessir 

milligönguaðilar samanstanda af sjálfstæðum skipulagsheildum sem hjálpa til við gera 

vöru eða þjónustu aðgengilega til neyslu. Þessir aðilar skiptast í þrjá hópa; kaupmenn 

(t.d. heildsalar og smásalar), umboðsaðilar (t.d. miðlarar og umboðsmenn) og önnur 

þjónustufyrirtæki (t.d. flutningsfyrirtæki, sjálfstæð vöruhús, bankar og 

auglýsingastofur). Samval á þjónustu þessara aðila getur skipt sköpum í rekstri 

fyrirtækisins og hefur töluverð áhrif á aðrar markaðsákvarðanir, t.a.m. verðlagningu, 

sölufólk og auglýsingar (Kotler og Keller, 2006). 

Quelch (2008) ráðleggur fyrirtækjum að auka samstarfið við dreifingaraðila í 

samdrætti. Í samdrætti liggur oft meira á að losa vörur til dreifingaraðila til að minnka 

birgðakostnað. Þá gæti verið hjálplegt að losa sig við veika dreifingaraðila og ráða til 

sín hæft sölufólk sem samkeppnisaðilar hafa sagt upp vegna samdráttarins. 

Köksal og Özgul (2007) fundu engin marktæk tengsl á milli dreifingarleiða og 

árangurs í sinni rannsókn. Hinsvegar virtist fjöldi dreifingarleiða hafa jákvæð 

heildaráhrifa á frammistöðu fyrirtækja sem þótti benda til þess að fjölgun 

dreifingarleiða á samdráttarskeiði myndi skila sér í auknum hagnað. 
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Ang o.fl. (2000) taka undir þetta. Benda þau á að í samdrætti séu tækifæri á 

markaði til að losa sig við veika dreifingaraðila og leita annarra leiða til að nálgast 

viðskiptavini sína. Á markaði þar sem neytendur er ekki næmir fyrir verðbreytingum 

gæti það hjálpað til að fara í samstarf við vinsælar lágvöruverðskeðjur. Meiri áhersla á 

beina sölu getur einnig hugsanlega dregið úr milliliðakostnaði. 
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4 Rannsókn Srinivasan, Rangaswamy og Lilien 

Í þessum kafla verða kynntar til sögunnar kenningar Srinivasan, Rangaswamy og 

Lilien (2005) um frumkvæði í markaðsaðgerðum í kreppu en uppbygging þeirrar 

rannsóknar var notuð í rannsókn höfundar þessarar ritgerðar á mati á 

markaðsviðbrögðum íslenskra fyrirtækja í kjölfar bankahrunsins. 

Srinivasan, Rangaswamy og Lilien (2005) könnuðu frammistöðu fyrirtækja í 

hagsveiflum almennt, ekki síst í verulegum efnahagssamdrætti. Þau spurðu tveggja 

grundvallaspurninga:  

• Hvers vegna líta sum fyrirtæki á niðursveiflu sem tækifæri og fara í 

árasárgírinn þegar kemur að markaðsaðgerðum? 

• Hver eru áhrif slíkra markaðsaðgerða á frammistöðu fyrirtækisins? 

 Þau drógu þá ályktun að fyrirtæki liti með mismunandi hætti á þau markaðstækifæri 

sem gætu myndast á markaði í samdrætti. Fyrirtæki sem lögðu áherslu á að sýna 

frumkvæði í markaðsaðgerðum (proactive marketing) ættu meiri möguleika á að 

vegna betur í samdrætti en önnur fyrirtæki. Einkum væri það fyrirtæki sem skynjuðu 

þessi tækifæri, sæju þá erfiðu og torveldu leið sem samkeppnisaðilar ættu í vændum 

og byggju yfir nægjanlegum styrk og hugrekki til að notfæra sér þessi tækifæri 

(Srinivasan, Rangaswamy og Lilien, 2005). 

 Þau gerðu tilgátulíkan sem sýndi að stefnumiðuð áhersla á markaðsstarf 

fyrirtækis, frumkvöðlabragur innan þess, slaki í auðlindum og áhrif 

efnahagslægðarinnar á atvinnugrein fyrirtækisins væru drifkraftar í því að mynda þetta 

frumkvæði í markaðsaðgerðum. Frumkvæði í markaðsstarfi leiði til þess að fyrirtæki 

sjái markaðstækifæri í kreppunni og nýti þau. Fyrirtæki sem geri slíkt nái betri árangri 

en önnur í niðursveiflu (sjá mynd 4.1) (Srinivasan, Rangaswamy og Lilien, 2005).  

Í köflum 5.2.1. til 5.2.5 verður farið nánar í útskýringar á þeim víddum sem 

notaðar voru í rannsókn Srinivasan, Rangaswamy og Lilien og í rannsókn höfundar 

þessarar ritgerðar á markaðstækifærum íslenskra fyrirtækja eftir  bankahrun. 
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  Í rannsókn Srinivasan, Rangaswamy og Lilien var spurningalisti lagður fyrir 

markaðsstjóra 1200 fyrirtækja í mismunandi atvinnugreinum í Bandaríkjunum á seinni 

hluta árs 2002. Niðurstöðurnar bentu til þess að jákvæð tengsl væru á milli 

stefnumiðaðs markaðsstarfs, frumkvöðlabrags og slaka í auðlindum og frumkvæðis í 

markaðsstarfi (að sjá tækifæri í samdrætti og nýta sér þau). Þá stóðst sú tilgáta að 

neikvæð tengsl væru á milli dýptar efnahagslægðar og frumkvæðis í markaðsstarfi. 

Einnig fundust jákvæð tengsl á milli frumkvæðis fyrirtækis og frammistöðu þess á 

markaði á meðan á samdrætti stóð (Srinivasan, Rangaswamy og Lilien, 2005). 

 Niðurstöður þeirra bentu til þess að ekki henti öllum fyrirtækjum að bregðast 

við samdrætti með aðgerðum sem sýna frumkvæðishegðun því fyrirtæki sem þegar 

búa yfir þessum drifkröftum væru líklegri til að herða meira á markaðsstarfi sínu í 

samdrætti. Allar líkur benda til þess að fyrirtæki sem þegar búa við stefnumiðaða 

áherslu í markaðsstarfi hafi þegar sett í gang áætlanir sem hjálpa til við að ná þeim 

markmiðum sem sóst er eftir (þ.e. vel þekkt vörumerki, aðgreiningu á markaði, 

árangursríka boðmiðlun, góða eftirfylgni og þjónustu o.s.frv.) (Srinivasan, 

Rangaswamy og Lilien, 2005). 

   

Mynd 4.1. Tilgátulíkan Srinivasan, Rangaswamy og Lilien. 
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5 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðir sem beittar voru við gerð rannsóknarinnar, 

þau mælitæki sem notuð voru við framkvæmd hennar og gert grein fyrir þeim 

fyrirtækjum sem tók þátt í rannsókninni. Rannsókn þessi er megindleg og flokkast 

undir lýsandi rannsókn (descriptive research). 

5.1 Þátttakendur 

Spurningalisti var lagður fyrir markaðsstjóra 300 stærstu fyrirtækja Íslands 2009 

samkvæmt lista Credit Info. Í þeim tilvikum þar sem markaðsstjóri var ekki til staðar 

hjá fyrirtækjum, eða ekki við, var óskað eftir því að framkvæmdastjóri eða forstjóri 

svaraði spurningalistanum. 

 Á listanum eru einkahlutafélög, almenn og opinber hlutafélög, samvinnufélög 

og erlend útibú. Starfsemi þessara fyrirtækja er flokkuð í alls 112 ÍSAT 2008 flokka. 

Fyrirtækjunum er raðað á listann eftir veltu áranna 2007 og 2008. Rekstrartekjur 

fyrirtækisins sem var efst á lista voru rúmar 200 milljarðar kr. en hjá fyrirtækinu sem 

var neðsta á listanum, rúmar 470 milljónir kr. Fyrirtækin höfðu allt frá 1 starfsmanni 

til 20.000 manns í vinnu. 

5.2 Mælitæki 

Í þessari rannsókn var notast við mælitæki sem er byggt á ofangreindum rannsóknum 

Srinivasan, Rangaswamy og Lilien (2005). Spurningalistinn mælir tengsl frumkvæðis 

í markaðsaðgerðum og árangurs í samdrætti. Í næstu köflum verður greint frá þeim 

víddum sem notaðar voru við mælingar á markaðsviðbrögðum fyrirtækja. Þessar 

víddir eru tækifæri í kreppunni, stefnumiðuð áhersla á markaðsstarf, 

frumkvöðlabragur, slaki í auðlindum og dýpt efnahagslægðar. Nánari upplýsingar um 

fullyrðingar hverjar víddar má sjá í viðauka 1. 

5.2.1 Stefnumiðuð áhersla á markaðsstarf 

Crook o.fl. (2008) héldu því fram að fyrirtæki sem búa yfir fleiri stefnumiðuðum 

auðlindum en samkeppnisaðilar geta náð fram betri árangri. Fyrirtæki sem beita 

stefnumiðaðri stjórnun leggja t.d áherslu á markaðshlutun, staðfærslu, 

vörumerkjastjórnun og markaðssamskipti til að aðgreina sig á markaði og mynda 

sterkari og varanlegri tengsl við neytendur (Miller, 1988; Moorman og Rust, 1999). 



  

- 42 - 

Stjórnendur slíkra fyrirtækja eru því líklegri til að kunna að meta mikilvægi þess að 

fjárfesta í markaðsstarfi á krepputímum til að koma til móts við þrýstinginn á að lækka 

verð þegar harðnar á dalnum (Homburg, Workman og Krohmer, 1999). Slík fyrirtæki 

eru einnig líkleg til að mynda sterkari tengsl við og auglýsinga- og birtingastofur. 

Kreppan geri það að verkum að fyrirtæki í auglýsingabransanum neyðist til að veita 

meiri afslætti. Þar sem ítök stefnumiðaðra fyrirtækja eru meiri á auglýsingamarkaði 

eru þau líklegri til að notfæra sér slíkt tækifæri (Broadbent, 1999; Tellis og Tellis, 

2008). Fyrirtæki sem leggja stefnumiðaða áherslu á markaðsstarf ættu því að sjá 

fjárfestingartækifæri í markaðsstarfi til skamms og lengri tíma litið. 

 Mælivíddin „Stefnumiðuð áhersla á markaðsstarf“ miðar að því að mæla 

viðhorf fyrirtækisins til markaðslegrar færni og markaðsfærslu. Niðurstöður þeirra 

mælinga eru notaðar til að styðja tilgátu H1: Því meiri áhersla sem er á stefnumiðað 

markaðsstarf í kreppunni því meiri líkur eru á að fyrirtæki sjái markaðsleg tækifæri 

og nýti þau. 

5.2.2 Frumkvöðlabragur 

Sýnt hefur verið fram á að tengsl eru á milli markaðshneigðar fyrirtækis og árangurs. 

Sem dæmi um mikilvæga þætti í innleiðingu markaðshneigðar hjá fyrirtækum voru 

t.d. áhrif á nýsköpun (Kirca, Jayachandran og Bearden, 2005). Áhrif á nýsköpun lýsir 

sér m.a. í getu fyrirtækisins til að skapa og útfæra nýjar hugmyndir, vörur og ferla 

(Hult og Ketchen, 2001). R&Þ færni og markaðsleg færni eru einnig mikilvægar til að 

ná árangri í vöruþróun (Krasnikov og Jayachandran, 2008). 

 Frumkvöðlabragur er sú tilhneiging stjórnenda að taka viðskiptalega áhættu og 

styðja breytingarferli innan fyrirtækja sem leið til að ná samkeppnisforskoti á markaði 

(Johnson og Sohi, 2001). Fyrirtæki sem aðhyllast slíka áhættu eru því líklegri til að sjá 

tækifæri á markaði (Covin og Slevin, 1989). Fyrirtæki sem búa yfir þessum 

frumkvöðlabrag eru einnig líklegri til að beita árásargjarnari aðgerðum á markaði til 

að auka við markaðshlutdeild sína og hrekja veikari aðila af markaði (Zarnowitz, 

1985). 

 Mælivíddin „Frumkvöðlabragur“ miðar að því að mæla hvort fyrirtæki búi yfir 

vilja til að taka áhættur í markaðsstarfi. Niðurstöður þeirra mælinga eru notaðar til að 

styðja tilgátu H2: Því meiri áhersla sem er á frumkvöðlabrag í kreppunni því meiri 

líkur eru á að fyrirtæki sjái markaðsleg tækifæri og nýti þau. 
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5.2.3 Slaki í auðlindum 

Sýnt hefur verið fram á að rétt samsetning auðlinda ætti að skapa samkeppnisforskot 

sem leiðir til árangurs á markaði umfram árangur samkeppnisaðila (Barney, 1991). Til 

að ná að aðlagast kvikum mörkuðum fljótt þurfa fyrirtæki að búa yfir slaka í 

auðlindum sem er í raun andstæða við hið skilvirka umhverfi sem þarf til að ná færni í 

rekstri (Krasnikov og Jayachandran, 2008). 

 Slaki í auðlindum gefur fyrirtæki svigrúm til að aðlagast breyttum ytri 

aðstæðum á markaði og draga úr áföllum eins og hægt er. Slaki gefur fyrirtækinu líka 

svigrúm til að staðfæra sig á nýjan leik á markaði (Bourgeois, 1981). Með slaka gefst 

svigrúm til að nýta auðlindir betur, t.d. vannýttir starfsmenn, ónýttur varasjóður eða 

vannýtt afkastageta. Slíkur slaki gerir fyrirtækjum kleift að huga ekki eins mikið að 

skilvirkni rekstrarins heldur grípa til áhættusamari aðgerða og prófa sig áfram með 

nýjar stefnur (Meyer, 1982; Nohria og Gulati, 1996).  

Þar sem slaki auðlinda er ekki til staðar er meiri hætta á innri átökum um 

hvernig beita skal auðlindum þegar markaðsaðstæður breytast skyndilega (Dougherty 

og Hardy, 1996). Slaki í auðlindum ætti því að gera það að verkum að fyrirtæki þurfi 

ekki að einbeita sér að setja sér markmið til skamms tíma heldur geta þau fjárfest í 

árásagjarnari markaðsaðgerðum til að skapa samkeppnisforskot til langs tíma. Þessar 

aðgerðir svipa til þeirrar „blönduðu fjárfestingaraðferðar“ sem Kitching o.fl. bentu á. 

 Mælivíddin „Slaki í auðlindum“ miðar að því að mæla hvort fyrirtæki búi yfir 

svigrúmi til að beita vannýttum auðlindum innan fyrirtækis. Niðurstöður þeirra mælinga 

eru notaðar til að styðja tilgátu H3: Því meiri slaki í auðlindum hjá fyrirtækjum í 

kreppunni því meiri líkur á að fyrirtæki sjái markaðsleg tækifæri og nýti þau. 

5.2.4 Dýpt efnahagslægðar 

Eins og sýnt var fram á í inngangi ritgerðarinnar hefur efnahagskreppan hér á landi 

haft mismunandi áhrif á veltu ýmissa atvinnugreina (Hagstofa Íslands, 2010d). Dýpt 

efnahagslægðar segir til um hversu mikið kreppuaðstæðurnar hafa dregið úr eftirspurn 

eftir vörum og þjónustu í viðkomandi atvinnugrein. Því meira sem stjórnendur skynja 

áhrif efnahagslægðarinnar á sína starfsemi því minni líkur eru að þeir líti á 

efnahagskreppu sem tækifæri. Slíkir stjórnendur eru líklegri til að einbeita sér að því 

að spara auðlindir sínar og beita markaðsaðgerðum sem eru ekki áhættusamar 

(Koberg, 1987). Það er því gengið út frá því að flest fyrirtæki dragi úr fjárfestingum í 
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markaðsaðgerðum (Kitching o.fl., 2009) eða draga úr auglýsingum (Deelersnyder 

o.fl., 2007) í efnahagslægð. 

 Mælivíddin „Dýpt efnahagslægðar“ miðar að því að mæla skynjun stjórnenda 

á áhrifum efnahagslægðarinnar á atvinnugrein fyrirtækisins. Niðurstöður þeirra 

mælinga eru notaðar til að styðja tilgátu H4: Því dýpri áhrif sem efnahagslægð hefur á 

atvinnugrein í kreppunni því minni líkur eru á að fyrirtæki sjái markaðsleg tækifæri 

og nýti þau. 

5.2.5 Tækifæri í kreppunni 

Ofangreindar víddir lagðar saman lýsa frumkvæði í markaðsstarf á krepputímum. Að 

sýna frumkvæði í markaðsstarfi meðan önnur fyrirtækja leggja áherslu á niðurskurð 

ætti því að leiða til betri árangurs. Viðkomandi fyrirtæki fjárfesta meira í auglýsingum 

og ná því betri auglýsingahlutdeild (share of voice). Fyrirtækin sýna árásargirni á 

markaði og senda þar með skýr skilaboð til viðskiptavina sinna um að halda áfram að 

versla við sig og neytendur veikari vörumerkja að skipta yfir til sín (Zanowitz, 1985). 

Mælivíddin „Tækifæri í kreppunni“ miðar að því að mæla heildaráhrif þess að 

sjá tækifæri í kreppunni og fjárfesta í markaðsmálum þegar meirihlutinn á markaði 

sker niður. Niðurstöður þeirra mælinga eru notaðar til að styðja tilgátu H5: Fyrirtæki 

sem sáu markaðsleg tækifæri í kreppunni og nýttu sér þau með markaðslegum 

aðgerðum eru líklegri til að sýna betri árangur en önnur. 

5.2.6 Spurningalistinn 

Spurningalistinn samanstendur af 29 lokuðum spurningum. Í tveimur spurningum var 

þó gefinn möguleiki á að rita aðra atvinnugrein og starfstitil en gefið var upp. 

Spurningalistinn skiptist í þrjá hluta; mælingar á ofantöldum víddum, mælingu á mati 

þátttakenda á frammistöðu fyrirtækisins og bakgrunnsbreytur. 

 Fyrsti hluti spurningalistans skiptist í ofantaldar fimm víddir. Spurningarnar 

samanstanda af fullyrðingum sem eru á 7 punkta Likert skala en þátttakendur merkja 

við hversu ósammála eða sammála þeir eru þeim fullyrðingum sem gefnar eru; 1 

merkir að viðkomandi þátttakandi sé mjög ósammála fullyrðingunni, 7 merkir að 

viðkomandi sé mjög sammála. Við úrvinnslu gagna þurfti að snúa svörum þriggja 

spurninga við til að endurspegla jákvætt samband stefnumiðrar áherslu, 

frumkvöðlabrags, slaka í auðlindum og tækifæris í kreppunni. Þetta eru spurningar 5, 
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15, og 16. Að auki þurfti að snúa svörum spurningar 19 við til að endurspegla neikvætt 

samband dýptar efnahagslægðar og frumkvæðis í markaðsstarfi (sjá viðauka 1). 

 Fimm fullyrðingar mæla frumkvæði í markaðsstarfi og eiga að styðja við 

heildarmælingu á hinum fjórum víddunum samanlögðum. Þessar fullyrðingar snúast 

m.a. um að sjá og nýta markaðstækifæri í kreppunni, að bregðast snöggt við og að 

ráðast í nauðsynlegar fjárfestingar í markaðsstarfi. Fjórar fullyrðingar mæla 

stefnumiðaða áherslu á markaðsstarf. Þessar fullyrðingar snúast m.a. um markaðslega 

færni fyrirtækja, mikilvægi markaðsfærslu og mat viðskiptavina á vörur eða þjónustu 

fyrirtækisins. Fimm fullyrðingar mæla frumkvöðlabrag fyrirtækisins. Þessar 

fullyrðingar snúast m.a. um frumkvæði í markaðsaðgerðum á markaði, áhættusækni 

og árásargirni. Þrjár fullyrðingar mæla slaka í auðlindum. Þessar fullyrðingar snúast 

m.a. um aðgang að fjármagni til markaðssetningar og aðgang að auðlindum. Þrjár 

fullyrðingar mæla dýpt efnahagslægðar fyrirtækisins. Þessar fullyrðingar snúast m.a. 

um hnignandi sölu og rekstrarhæfi fyrirtækja í atvinnugrein fyrirtækisins. 

 Í öðrum hluta spurningalistann eru fjórar spurningar þar sem leitast er við að 

mæla frammistöðu fyrirtækisins miðað við ástandið á markaði fyrir og eftir 

bankahrunið í október 2008. Notast er við fullyrðingar varðandi heildarframmistöðu 

fyrirtækisins, markaðshlutdeild, sölu og hagnað. Í þessum hluta er einnig notast við 7 

punkta Likert skala og eiga þátttakendur að meta frammistöðu fyrirtækisins með því 

að merkja við hversu góð eða slök frammistaðan er hjá fyrirtækinu samanborið við 

meðaltal atvinnugreinarinnar. Þar sem ekki reyndist hægt að rekja svör til viðkomandi 

fyrirtækja til samanburðar við töluleg gögn um árangur (s.s. veltutölur, 

markaðshlutdeild) voru viðkomandi þátttakendur beðnir um að meta frammistöðu 

fyrirtækisins. Erlendar rannsóknir benda einmitt til þess að mikil fylgni sé á milli slíks 

huglægs mats og rauntalna (sjá Dess og Robinson, 1984; Dawes, 1999; Wall, o.fl., 

2004). 

 Í þriðja og síðasta hlutanum er spurt um fimm bakgrunnsbreytur, atvinnugrein 

fyrirtækisins, hvort fyrirtækið sé á fyrirtækja- eða neytendamarkaði, fjölda 

starfsmanna, starfsheiti þátttakenda og starfsaldur. Eiga þessar spurningar að aðstoða 

við úrvinnslu rannsóknarinnar. 

 Spurningalistinn var á íslensku og var þýddur úr ensku af höfundi en höfundur 

bjó á barnsárum sínum í Englandi í tæp fjögur ár. Til að leita álits annarra á þýðingu 
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var leitað til leiðbeinanda sem hefur búið um árabil í Bandaríkjunum. Í viðauka 1 má 

sjá spurningalistann sem notaður var við rannsóknina. 

5.3 Undirbúningur og framkvæmd 

Fimmtudaginn 18. mars var spurningalistinn sendur með tölvupósti til 50 MBA nema 

til forprófunar. Mánudaginn 22. mars var send út ítrekun. Á þessu tímabili bárust alls 

10 svör tilbaka. Í lok spurningalistans var hægt að koma með athugasemdir varðandi 

útfyllingu listans. Ekki bárust neinar athugasemdir og engar breytingar voru gerðar á 

spurningalistanum í kjölfarið. Voru ýmsar prófanir gerðar við úrvinnslu gagnanna í 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 13.0). 

 Af lista Credit Info yfir 300 stærstu fyrirtækin árið 2009 fundust alls 256 

fyrirtæki með skráð tölvupóstföng. Miðvikudaginn 24. mars var sendur út tölvupóstur 

til að kynna könnunina og bjóða fyrirtækjum að taka þátt. Af þeim komust 22 

tölvupóstar ekki til viðkomandi vegna tækniörðugleika; annaðhvort var viðkomandi 

tölvupóstur ekki lengur til, viðkomandi starfsmaður sem átti að fá póstinn ekki við eða 

hættur hjá fyrirtækinu. Af þeim 256 tölvupóstum sem sendir voru út sendu fjögur 

fyrirtæki póst tilbaka og óskuðu eftir því að taka ekki þátt. Þau voru samstundis tekin 

af listanum. 

 Fimmtudaginn 25. mars var spurningakönnunin send út til 252 fyrirtækja. 

Miðvikudaginn 31. mars var send ítrekun með tölvupósti til þeirra þátttakenda sem 

höfðu ekki svarað könnuninni. Að því loknu voru tölvupóstföng þátttakenda sem ekki 

höfðu svarað endurskoðuð og sum staðar aflað nýrra tölvupóstfanga. Lokaítrekun var 

síðan send út mánudaginn 12. apríl til þátttakenda sem ekki höfðu þegar svarað 

könnuninni. Könnuninni var lokið fimmtudaginn 15. apríl. 

 Á þessu þriggja vikna tímabili bárust alls 80 svör af 252 sem gefur svarhlutfall 

upp á 31,7%. 

5.3.1 Úrvinnsla gagna og skekkjur 

Við úrvinnslu rannsóknarinnar var stuðst við Statistical Package for the Social 

Sciences töflureikniforritið (SPSS 13.0). Niðurstöðum er lýst með lýsandi tölfræði, 

krosstöflum, fylgniútreikningum, t-prófunum, dreifigreiningu (ANOVA) og 

aðhvarfsgreiningu. Dregnar voru ályktanir út frá niðurstöðum þar sem munur var 

tölfræðilega marktækur við 1% eða 5% marktektarmörk. 
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 Samkvæmt Burns og Bush (2006) eru tengsl fylgni eftirfarandi; r<0,2 engin 

fylgni; r=0,21-0,40, mjög veik fylgni; r=0,41-0,60, veik fylgni; r=0,61-0,80, 

meðalsterk fylgni; r>0,81, sterk fylgni. Til að meta fylgni í þessari rannsókn var 

hinsvegar stuðst við niðurstöður Cohen (1988) þar sem fylgni á bilinu 0,10 til 0,29 

sýna lítil tengsl, r=0,30-0,49 sýna meðaltengsl og r=0,50-1,0 sýna sterk tengsl. 

Pearson fylgniprófi er beitt á gögnin þar sem fylgni er skoðuð.  

 Áreiðanleiki aðhvarfs- og þáttagreiningar ræðst meðal annars af úrtaksstærð 

(Burns & Bush, 2006). Kaiser-Meyer-Olkin próf var framkvæmt til að meta hversu 

tæk gögnin þóttu til þáttagreiningar. KMO-gildið var 0,66, en ásættanleg viðmið eru 

0,6 (Tabachnick & Fidell, 2001). Hinsvegar, m.a. vegna ónægrar þátttöku fyrirtækja í 

könnuninni, gáfu fylgnifylki og skriðurit þáttagreiningarinnar til kynna ekki nógu 

góða lausn. Þar sem spurningalistinn er byggður á viðurkenndum spurningalista 

Srinivasan o.fl. verður þáttagreining að teljast óáríðandi. Því var mæling á 

áreiðanleika innri þáttanna tuttugu látin nægja.  

 Innri áreiðanleiki er mældur með Cronbachs alfa (α) og er algengt viðmið að 

mæling sé ekki lægri en α=0,7 (Nunnally, 1978). Mælingin á innri áreiðanleika 

þáttanna (sp. 1-20) reyndist vera α=0,77 og því yfir viðmiðinu. Ef 

frammistöðumælingarnar bætast við fæst α=0,81. Innri áreiðanleika hverrar víddar var 

eftirfarandi; tækifæri í kreppunni, α=0,752; stefnumiðuð áhersla á markaðsstarf, 

α=0,749; frumkvöðlabragur, α=0,779; slaki í auðlindum, α=0,776; dýpt 

efnahagslægðar, α=0,640. Flest bendir því til að mælingarnar séu réttmætar. Frekari 

atriðagreining leiddi þó í ljós að spurningar í „Dýpt efnahagslægðar“ höfðu töluverð áhrif 

á áreiðanleika gagnanna. Atriðagreining leiddi í ljós að séu þær spurningar teknar út eykst 

áreiðanleiki undirvíddarinnar á bilinu 0,774 til 0,786. Fáar spurningar í þessari vídd 

(þrjár) gæti útskýrt vandamálið. 

 Forsendur aðhvarfsgreiningar voru kannaðar. Framkvæmt var Durbin-Watson 

próf í þeim tilfellum þar sem aðhvarfsgreiningu var beitt. Durbin-Watson próf gaf til 

kynna að leifar mælinga í líkaninu voru ekki of tengdar. Í nokkrum tilvikum voru 

athuganir með leif utan við -2/+2 mörk en fjöldi jákvæðra (+) og neikvæðra (-) gilda 

var svipaður. Hinsvegar lágu 95% til 98,75% af gildum leifum í normadreifðu úrtaki á 

milli -2 og +2, sem er gott. Aðeins í þremur tilvikum voru leifar +3/-3. Var í þeim 

tilvikum oftast um sömu tvo þátttakendur könnunarinnar að ræða en ekki þótti 

nauðsynlegt að hreinsa gögnin til að forðast úrtaksskekkju (sampling error).  
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5.3.2 Takmarkanir í rannsókninni 

Fabrigar, Wegener, MacCallum og Strahan (1999) segja að á úrtak eigi ekki vera 

minna en 100 athuganir. Tabachnick og Fidell (2001) mæla með 300. Úrtakið (80) 

þykir því vera frekar lítið og hefði verið hægt að draga betri tölfræðilegar ályktanir og 

hugsanlega marktækari niðurstöðum hefði úrtakið verið stærra. 

 Þar sem spurningarnar eru lokaðar geta svarendur ekki komið öðrum 

skoðunum á framfæri en þeim sem viðkomandi merkir við. Slíkt gerir rannsóknina 

hins vegar staðlaðri og auðveldar allan samanburð við aðrar samskonar rannsóknir, ef 

svo ber undir. 

 Helstu villuvaldar við að leggja fram spurningalista þar sem þátttakendur meta 

eigin frammistöðu eða frammistöðu fyrirtækisins eru t.a.m. bundin við svokölluð 

geislabaugsáhrif (halo effect). Geislabaugsáhrifin lýsa sér í því að álit þátttakenda 

mótist að hluta til af fyrri reynslu (Thorndike, 1920) og því er sú hætta fyrir hendi að 

þátttakendur ofmeti eigin frammistöðu. Geislabaugsáhrif eiga sérstaklega við um 

stjórnun því að mörg hugtök þar eru oft bæði illa skilgreind og illmælanleg á 

hlutlægan hátt. Þetta gildir t.d. um fyrirtækjamenningu, leiðtogahæfileika og hvernig 

fyrirtækin þjóna viðskiptavinum sínum (Rosenzweig, 2007). 

 Í rannsókn Srinivasan o.fl. var reynt að kanna réttmæti svaranna með því að fá 

þátttakendur til að meta traust sitt á þeim upplýsingum sem þau voru að veita 

(confidence level). Gefin var einkunn á bilinu 1-7 um þætti á borð við markaðsáherslu 

(marketing strategy), eiginleika fyrirtækis (firm’s characteristics) og umhverfi 

fyrirtækis (firm’s environment). Niðurstöðurnar bentu til mikillar hæfni þátttakenda, 

(einkunnir á bilinu 5,80 til 6,08). Srinivasan o.fl. sendu einnig spurningalista um 

frammistöðu fyrirtækisins til fjármálastjóra 115 fyrirtækja og öfluðu sér hlutlægra 

gagna um 20 fyrirtæki til að meta áreiðanleika gagnanna (reliability). Greiningarnar 

leiddu í ljós engan tölfræðilegan mun á huglægum og hlutlægum gögnum. 

 Þar sem engar slíkar prófanir voru gerðar á rannsókn höfundar ber að taka 

neðangreindum niðurstöðum með fyrirvara og eiga þær einungis að gefa vísbendingar 

um stöðu mála. Nær ógjörningur var að nálgast hlutlæg gögn um frammistöðu þessara 

fyrirtækja, hagnað, markaðshlutdeild eftir bankahrun 2008; þ.e. tölur fyrir árið 2009. 

Þó skal tekið fram að samanburður á gögnum frá Hagstofu Íslands um veltu 

atvinnugreinaflokka ársins 2009 hjá þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni 
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við meðalframmistöðu þátttakenda gaf til kynna að hægt væri að taka svörum 

þátttakenda trúanlega (Hagstofa Íslands, 2010d). 
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða gerð skil á niðurstöðum spurningalistans sem lagður var fyrir 

þátttakendur. Ætlunin var að kanna markaðsleg viðbrögð íslenskra fyrirtækja í kjölfar 

bankahrunsins í október 2008 og áhrif þeirra viðbragða á frammistöðu fyrirtækjanna. 

Niðurstöðurnar voru notaðar til þess að athuga hvort tilgáturnar sem lagt var upp með 

í upphafi stóðust. 

Í töflu 6.1. má sjá svarhlutfall þátttakenda ásamt lýðfræðilegum þáttum út frá 

bakgrunnsbreytunum fimm. 

  
Tafla 6.1. Þátttakendur rannsóknarinnar. 

Fjöldi þátttakenda 80
Svarhlutfall 31,7%

Atvinnugrein Fjöldi Hlutfall
Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 6 7,5%
Hótel  og veitingahúsarekstur 4 5,0%
Iðnaður 13 16,3%
Landbúnaður og sjávarútvegur 7 8,8%
Peningastofn., fjármálaþj., og vátryggingaf. 9 11,3%
Samgöngur og flutningar 9 11,3%
Upplýsingatækni, hugbúnaður og fjarskipti 9 11,3%
Verslun og heildsala 15 18,8%
Önnur þjónusta 8 10,0%

Á hvaða markaði er fyrirtækið?
Eingöngu á fyrirtækjamarkaði (e. B2B) 20 25,0%
Eingöngu á neytendamarkaði (e. B2C) 7 8,8%
Á fyrirtækja  og neytendamarkaði 53 66,3%

Fjöldi starfsmanna
10 eða færri 10 12,7%
11  50 22 27,8%
51  100 19 24,1%
101  300 13 16,5%
301  500 5 6,3%
501 eða fleiri 10 12,7%

Starfsheiti
Framkvæmdastjóri/forstjóri 33 41,8%
Fjármálastjóri 3 3,8%
Mannauðsstjóri 1 1,3%
Markaðsstjóri 36 45,6%
Upplýsingafulltrúi/almannatengill 3 3,8%
Annað 3 3,8%

Starfsaldur
Minna en 2 ár 9 11,3%
3 til 5 ár 23 28,8%
6 til 10 ár 19 23,8%
11 til 15 ár 10 12,5%
15 ár eða meira 19 23,8%
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6.1 Að sjá tækifæri í kreppunni og nýta þau 

Í töflu 6.2 má sjá meðaltöl og staðalfrávik þáttanna fimm ásamt fjölda svara á bak við 

hverja fullyrðingu (7 punkta Likert skali). Flestar spurningarnar tákna 

markaðsviðbrögð í kreppunni sem stuðla að frumkvæði í markaðsstarfi. Fjórum 

spurningum var þó snúið við til að endurspegla þetta frumkvæði. Þetta eru spurningar 

5, 15, 16 og 19. Meðaltöl hverjar yfirvíddar eru í sviga. 

  

 
Eins og sjá má á töflu 6.2 eru svör við fullyrðingum öll yfir meðallagi (3,5) 

nema við sp. 14, „Stjórnendur fyrirtækisins hafa almennt sterka tilhneigingu til að 

taka þátt í áhættusömum verkefnum þar sem líkur eru á mikilli arðsemi“.  Þátttakendur 

taka sterklega undir fullyrðingar við sp. 9 og 20. Þetta eru fullyrðingarnar 

„Viðskiptavinum okkar finnst þær/sú vörur/þjónusta sem við bjóðum upp á vera betri 

að gæðum en vörur/þjónusta samkeppnisaðila okkar“ og „Kreppan hefur haft áhrif á 

rekstrarhæfi fjölda fyrirtækja í atvinnugrein okkar“. Hlutfallsleg svörun á hverjum 

þætti má sjá í viðauka 2.  

Tafla 6.2. Greining á svörum fyrirtækjanna. 
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Mynd 6.1. Svör þátttakenda við sp. 4. 

Mestu sveiflur í svörun eru í sp. 18, 19 og 20 en þær eru allar í víddinni „Dýpt 

efnahagslægðar“. Að því má draga þá ályktun að efnahagskreppan Íslandi hafi haft 

mjög misjöfn áhrif á starfsemi atvinnugreina.  

  

Þegar nánar er rýnt í svör þátttakenda kemur ýmislegt athyglisvert í ljós. Ein af 

mikilvægustu fullyrðingunum í „Tækifæri í kreppunni“ snýr að fjárfestingum í 

markaðsmálum í kreppunni. Á mynd 6.1. má sjá svör þátttakenda við fullyrðingunni 

„Við erum að ráðast í nauðsynlegar fjárfestingar í markaðsmálum til að vaxa í 

kreppunni.“ eftir atvinnugrein. 

Efst má sjá þær atvinnugreinar sem eru meira sammála fullyrðingunni en neðst 

þær sem eru meira ósammála. Athygli vekur að hótel- og veitingahúsarekstur skorar 

tiltölulega hátt. Þetta gæti m.a. stafað af fjölgun ferðamanna hér á landi árið 2009. 

Athygli vekur einnig hversu neðarlega á listanum peningastofnanir og 

fjármálaþjónusta er.  

Yfirlit yfir hlutfall svara við hverja fullyrðingu má sjá í viðauka 2. Í kafla 6.3 

verður nánar gert grein fyrir áhrifum víddanna fjögurra á tækifæri í kreppunni. 
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6.2 Frammistaða fyrirtækja 

 Í töflu 6.3 má sjá sjálfsmat þátttakenda á frammistöðu fyrirtækisins eftir 

bankahrun 2008 (7 punkta Likert skali). Þátttakendur rannsóknarinnar voru beðnir um 

að leggja mat á nokkra árangursvísa og tilgreina hversu vel eða illa fyrirtækið stæði í 

samanburði við önnur fyrirtæki á markaði. 

 

Að meðaltali eru fyrirtæki að gefa sér hæstu einkunn í heildar frammistöðu en 

lægstu í söluaukningu. Mestu sveiflurnar í svörun eru í hagnaði sem hlutfall af sölu. Á 

mynd 6.2 má sjá meðaltal allra ofantalinna frammistöðuþátta miðað við atvinnugrein.  

  

Tafla 6.3. Meðaltal og staðalfrávik frammistöðuþátta. 

Mynd 6.2. Meðaltal frammistöðuþátta eftir atvinnugrein. 
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Eins og sést á mynd 6.2 eru fyrirtæki í flokki byggingastarfsemi og 

mannvirkjagerðar og peningastofnanir og fjármálaþjónustur að sýna lægri 

frammistöðu á markaði en t.d. verslun og heildsala og samgöngur og flutningar. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við heildarveltu atvinnugreina sem greint var frá í 

inngangi ritgerðarinnar. 

Í kafla 6.4 verður nánar gert grein fyrir áhrifum tækifæris í kreppunni á 

frammistöðu. 

6.3 Áhrif vídda á tækifæri í kreppunni 

Notast var við línulega aðhvarfsgreiningu til að spá fyrir um tengsl milli 

víddanna fjögurra og víddarinnar „Tækifæri í kreppunni“ sem samanlagt eiga að 

standa fyrir frumkvæði í markaðsstarfi. Fundið var meðaltal fyrir svör við spurningum 

um „Tækifæri í kreppunni“. Með sama hætti var fundið meðaltal fyrir hverja af hinum 

víddunum fjórum. 

Fyrst var skoðaður útskýringarmáttur sambands „Tækifæris í kreppunni“ og 

„Stefnumiðaðrar áherslu á markaðsstarf“. Útskýringamáttur er heldur lágur, R2=0,187. 

Þetta bendir til þess að stefnumiðuð áhersla á markaðsstarf skýri 18,8% af dreifingu 

svara sem varða tækifæri í kreppunni, eða: 

Tækifæri í kreppunni = 2,372 + 0,534 * Stefnumiðuð áhersla á markaðsstarf 

Ofangreind aðhvarfsjafna segir til um hve breytingin í “Tækifæri í kreppunni” verður 

ef breyting verður á viðhorfi til stefnumiðaðrar áherslu í markaðsstarfi, þ.e. ef viðhorf 

til tækifæris í kreppunni er aukið um eina einingu eykst viðhorf til stefnumiðaðrar 

áherslu í markaðsstarfi um 0,534 einingar. 

 Hinsvegar mátti greina jákvæða meðalfylgni milli sömu breyta (r(80)=0,432; 

p<0,01). Fylgnistuðlar liggja á bilinu -1 til +1 og er um fullkomið jákvætt línulegt 

samband á milli breyta ef fylgni er 1 og neikvætt samband ef fylgnin er -1. 

Fylgnistuðullinn 0 þýðir engin fylgni (Burns & Bush, 2006).  

Þetta bendir til þess að jákvætt samband ríki á milli tækifæris í kreppunni og 

stefnumiðaðrar áherslu í markaðsstarfi. Að þessu gefnu stenst tilgáta H1: Því meiri 

áhersla sem er á stefnumiðað markaðsstarf í kreppunni því meiri líkur eru á að 

fyrirtæki sjái markaðsleg tækifæri og nýti þau. 
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Á sama hátt var skoðaður útskýringamáttur fyrir samband „Tækifæris í 

kreppunni“ og „Frumkvöðlabrags“, „Slaka í auðlindum“ og „Dýpt efnahagslægðar“. 

Niðurstöðurnar eru eftirfarandi: 

 

Frumkvöðlabragur  Tækifæri í kreppu: R2=0,111, r(80)=0,333, p<0,01 

Slaki í auðlindum  Tækifæri í kreppu: R2=0,022, r(79)=0,149, p>0,05 

Dýpt efnahagslægðar  Tækifæri í kreppu: R2= -0,006, r(79)= -0,079, p>0,05 

  

 Af þessum upplýsingum gefnum er ljóst að hægt er að styðja tilgátu H2: Því 

meiri áhersla sem er á frumkvöðlabrag í kreppunni því meiri líkur eru á að fyrirtæki 

sjái markaðsleg tækifæri og nýti þau, þar sem jákvætt samband ríkir á milli þessara 

tveggja vídda. 

 Eins og lagt var upp með í upphafi er ljóst að jákvætt samband ríkir á milli 

slaka í auðlindum og tækifæris í kreppunni þótt tengslin sé heldur lítil (r=0,149). Ekki 

þóttu niðurstöðurnar nógu marktækar þar sem p-gildi var yfir 0,05 í því tilviki (0,189). 

Þar með er ljóst að ekki verði hægt að styðja tilgátu H3: Því meiri slaki í auðlindum 

hjá fyrirtækjum í kreppunni því meiri líkur á að fyrirtæki sjái markaðsleg tækifæri og 

nýti þau. 

 Sama gildir um samband „Dýpt efnahagslægðar“ og „Tækifæris í kreppunni“. 

Niðurstöður þeirrar greiningar þóttu ekki nógu marktækar þar sem p-gildi var yfir 0,05 

(0,491). Hinsvegar var um neikvætt samband á milli tengslanna, eins og spáð hafði 

verið um (r= -0,079). Því er heldur ekki hægt að styðja tilgátu H4: Því dýpri áhrif 

efnahagslægðar á atvinnugrein í kreppunni því minni líkur á að fyrirtæki sjái 

markaðsleg tækifæri og nýti þau. 

 Það skal þó tekið fram að niðurstöður aðhvarfsgreiningar og fylgni segja 

ekkert til um orsakasamband á milli breyta í greiningu (Einar Guðmundsson og Árni 

Kristjánsson, 2005). Í kaflanum „Umræða og ályktanir“ verður nánar gert grein fyrir 

túlkun á þessum niðurstöðum. 
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6.4 Áhrif tækifæris í kreppunni á frammistöðu fyrirtækja 

Í töflu 6.4 má sjá útskýringarmátt „Tækifæris í kreppunni“ á meðaltali 

frammistöðuþátta og hverjum frammistöðuþætti fyrir sig. 

  

Ofantaldar upplýsingar sýna allar meðalfylgni á milli frammistöðuþátta og 

viðhorfs til tækifæris í kreppunni (0,272 til 0,467). Eins og áður hefur komið fram 

segja niðurstöður aðhvarfsgreiningar og fylgni ekkert til um orsakasamband á milli 

breytanna í greiningunni. Að gefnu tilliti til fyrrnefndra geislabaugsáhrifa og þeirrar 

staðreyndar að ekki hafi verið aflað mats frá fjármálastjóra eða áreiðanleiki gagnanna 

metinn út frá hlutlægum gögnum ber að taka ofangreindum niðurstöðum með 

fyrirvara.  

Upplýsingarnar gefa því nægjanlega vísbendingu til að styðja við tilgátu H5: 

Fyrirtæki sem sáu markaðsleg tækifæri í kreppunni og nýttu sér þau með 

markaðslegum aðgerðum eru líklegri til að sýna betri árangur en önnur. 

  

Tafla 6.4. Tengsl tækifæris í kreppunni og frammistöðu. 
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Á mynd 6.3 má sjá niðurstöður rannsóknarinnar á myndrænu formi. 

 

6.5 Bakgrunnsbreytur  

Í spurningum 25-29 var spurt um atvinnugrein fyrirtækis, markað, starfsmannafjölda, 

starfsheiti þátttakenda og starfsaldur. Greint var hvort að afstaða þátttakenda til 

víddanna og frammistöðumats væri breytileg eftir bakgrunni þeirra.  

 Notast var við dreifigreiningu til að meta hvort breyting væri á svörum eftir 

atvinnugrein fyrirtækis. Post Hoc próf var notað til gera marghliða samanburð á 

meðaltölum hópanna svo unnt væri að staðfesta að um marktækan mun væri að ræða 

og hvar hann lægi. Reyndist marktækur munur á svörum í meðaltali á „Tækifæri í 

kreppunni“ (F(8,71)=3,08; p>0,01), „Frumkvöðlabrag“ (F(8,71)=2,62; p>0,01) og í 

meðaltali á frammistöðuþáttum (F(8,71)=2,15; p>0,05). Meðaltal viðhorfs til 

tækifæris í kreppunni var minnstur hjá fyrirtækjum sem tilheyrðu flokkum 

byggingaframkvæmda og mannvirkjagerðar (3,30) og landbúnaðar og sjávarútvegs 

(3,43) en mestur hjá fyrirtækjum sem tilheyrðu upplýsingatækni, hugbúnað og 

fjarskipti (5,24). 

 Á sama hátt var greindur munur á meðaltali svara fyrir „Frumkvöðlabrag“. 

Leiddi það í ljós marktækan mun á milli fyrirtækja í flokki landbúnaðar og 

sjávarútvegs og fjögurra annarra atvinnugreina. Var viðhorf flokks landbúnaðar og 

Mynd 6.3. Niðurstöður rannsóknarinnar. 
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sjávarútvegs til frumkvöðlabrags áberandi minni (2,41) en hinna (á bilinu 4,23 til 

4,85). 

 Þá var marktækur munur á milli hópa þegar kemur að frammistöðumati. 

Fyrirtæki í flokki byggingaframkvæmda og mannvirkjagerðar voru að meðaltali með 

lægstu frammistöðu (3,1) en iðnaður ásamt verslunum og heildsölum, með hæstu 

frammistöðu (4,9). 

 Við framkvæmd könnunarinnar var þess óskað að markaðsstjórar tækju þátt en 

í þeim tilvikum þar sem viðkomandi væri ekki til staðar var óskað eftir því að 

framkvæmdastjóri eða forstjóri svaraði fyrir hönd fyrirtækisins. Reyndust 45,6% 

svaranna koma frá markaðsstjórum en 41,8% frá framkvæmdastjórum. Framkvæmt 

var T-próf til að kanna mun á svörum þessara tveggja hópa. Að meðaltali virtust 

markaðsstjórar taka meira undir fullyrðingar víddanna en framkvæmdastjórar og 

meðaltal frammistöðuþátta var einnig hærra. Munurinn var þó ekki marktækur í 

flestum tilvikum.  

 Hinsvegar fannst marktækur munur á svörum við eftirfarandi fullyrðingar: 

„Við lítum á þessa kreppu sem tækifæri til að ná forskoti á okkar samkeppnisaðila“, 

„Við höfum tekið ákveðin skref í þá átt að nýta markaðstækifæri sem myndast hafa í 

kreppunni“ og „Við höfum verið sneggri til að bregðast við markaðsaðstæðum í 

kreppunni en keppinautar okkar“. Allar þessar fullyrðingar endurspegla viðhorf til 

tækifæris í kreppunni. Marktækur munur fannst einnig á milli þátttakenda eftir 

starfsaldri. Voru hópar með starfsaldur undir 15 ár líklegri til að taka undir þessar 

fullyrðingar en þátttakendur með meiri en 15 ára starfsaldur hjá fyrirtækinu (Sp. 1  

F=(4,74)=4,94; p>0,01, Sp. 2 F=(4,74)=6,62; p>0,01, Sp. 3 F=(4,75)=4,54; 

p>0,01) 

 Einnig fannst marktækur munur á fullyrðingunni „Markaðsfærsla gegnir mjög 

mikilvægu hlutverki í að ná viðskiptalegum markmiðum okkar“ sem endurspeglar vídd 

stefnumiðaðrar áherslu í markaðsstarfi. Voru markaðsstjórar líklegri til að taka meira 

undir þessar fullyrðingar en framkvæmdastjórar. 

 Dreifigreining leiddi í ljós engan marktækan mun á svörum þátttakenda og 

fjölda starfsmanna hjá fyrirtækinu. 

 Í viðauka 3 má sjá meðaltal allra vídda viðeigandi atvinnugreina. 
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7 Umræða og ályktanir 

Í upphafi var lagt upp með tvær rannsóknaspurningar. Sú fyrri var „Hver voru 

markaðsleg viðbrögð íslenskra fyrirtækja í kjölfar bankahrunsins í október 2008?“. 

 Niðurstöðurnar benda til þess að meirihluti 300 stærstu fyrirtækja Íslands telji 

sig vera að nýta markaðsleg tækifæri sem myndast hafa í kreppunni og leggja áherslu 

á stefnumiðað markaðsstarf. Fyrri rannsóknir hér á landi benda til þess að íslensk 

fyrirtæki séu að skera niður grimmt í markaðsmálum. Skoðanir þátttakenda þessarar 

rannsóknar á því hvort að fyrirtækin séu að ráðast í nauðsynlegar fjárfestingar í 

markaðsmálum til að vaxa í kreppunni eru mjög misjafnar. Munurinn á svörum 

þátttakenda kann að stafa að því að starfsemi þessara fyrirtækja er mjög misjöfn og 

vera má að fyrirtæki líti svo á að þessi fullyrðing eigi ekki endilega við þeirra 

starfsemi. Sem dæmi mætti nefna sögðu þau fyrirtæki sem báðust undan við að taka 

þátt í rannsókninni að fullyrðingar listans ættu ekki við þeirra starfsemi. Það má líka 

ætla að ytri áhrif efnahagskreppunnar og þá sérstaklega gengislækkun krónunnar hafi 

haft misjöfn áhrif á starfsemi fyrirtækjanna. Fyrirtækin eru þó sterklega ósammála því 

að markaðsáætlanir þeirra í kreppunni snúist um að hafa hægt um sig og lifa 

niðursveifluna af. 

 Fyrirtæki sem tilheyrðu flokki byggingaframkvæmda og mannvirkjagerðar 

annars vegar og landbúnaðar og sjávarútvegs hinsvegar voru að nýta tækifæri í 

kreppunni að meðaltali minnst. Mesta nýtingin var hjá fyrirtækjum í flokki 

upplýsingatækni, hugbúnaðar og fjarskipta. Má ætla að eðli starfsemi þessara 

fyrirtækja hafa eitthvað segja í þessu tilliti. Skýring á þessum mismun er því kannski 

að leita í atvinnuvegasýn Porters eða því sem Kitching o.fl. nefndu „blandaða 

fjárfestingarstefnu“. Til dæmis er hugsanlegt að landbúnaðar- og sjávarútvegs 

fyrirtæki leggi meiri áherslu á að fullnýta núverandi auðlindir til að auka við skilvirkni 

rekstrarins þar sem tiltölulega auðvelt er að herma eftir stefnu þeirra á markaði. 

Hinsvegar sökum kviklynds eðlis upplýsingatæknimarkaðarins og nauðsyn þess að 

vera leiðandi í nýsköpun á markaði til að viðhalda samkeppnisforskot sínu eru 

upplýsingatæknifyrirtæki hugsanlega hlynntari því að afla nýrra auðlinda á markaði, 

t.d. hæfasta starfsfólkið, sérþekkingu á sínu sviði o.s.frv.  

 Þátttakendur rannsóknarinnar virðast álíta sem svo að þau eigi frumkvæði í 

markaðsaðgerðum og séu oft og tíðum fyrst á markað í kynningu nýrra vara og 
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stjórnunarhátta. Athygli vekur að fyrirtækin eru frekar ósammála því að stjórnendur 

hafi almennt sterka tilhneigingu til að taka þátt í áhættusömum verkefnum og að 

fyrirtæki fari í árásargírinn til að nýta tækifæri. Samt sem áður virðast þau skynja 

nauðsyn þess að fara í djarfar aðgerðir á markaði til að ná viðskiptalegum 

markmiðum. Vera má að eftir hrun bankanna hér á landi að orðið „áhætta“ sé heldur 

viðkvæmt orð þegar kemur að stjórnarháttum og vera má að þátttakendur hafi oftúlkað 

notkun þess orðs í spurningalistanum og tengt áhættuna við þá miklu áhættu sem 

fyrirtæki og bankar tóku fyrir bankahrunið í september 2008. Því kann að vera að 

fyrirtæki vilji fara varlega í yfirlýsingar um að stjórnendur fyrirtækjanna taki þátt í 

áhættusömum verkefnum.  

 Þrátt fyrir að meirihluti fyrirtækja telji sig búa yfir og hafa aðgang að 

nauðsynlegum auðlindum var ekki hægt að finna nógu mikil tengsl milli þessara 

fullyrðinga og nýtingu tækifæris í kreppunni. Það bendir til þess að sum fyrirtæki séu 

annaðhvort ekki að nýta auðlindir sínar til fulls eða jafnvel að halda aftur að sér í 

markaðsmálum til að sýna fram á betri hagnað og/eða frammistöðu á markaði. 

Kannski er þar með komið tilefni til að ætla að fyrirtæki á Íslandi stundi þá 

skammsýna hegðun sem Mizik og Jacobsen benda á. 

 Ekki fundust nægileg tengsl til að tengja saman „dýpt efnahagslægðarinnar“ og 

nýtingu tækifæra í kreppunni. Þetta virðist benda til þess að fyrirtæki finni fyrir 

áhrifum efnahagskreppunnar í sinni starfsemi óháð því hvort að fyrirtæki telji sig nýta 

tækifæri í kreppunni eða ekki. Til að undirstrika áhrif efnahagslægðarinnar voru t.a.m 

43% fyrirtækjanna mjög sammála því (merktu við 7 á Likert skalanum) að kreppan 

hafi haft áhrif á rekstrarhæfi fjölda fyrirtækja í atvinnugrein þeirra. Í því felst kannski 

helsti munurinn á þessari rannsókn og rannsókn Srinivasan, Rangaswamy og Lilien. Á 

meðan rannsókn Srinivasan o.fl. var framkvæmd í „efnahagssamdrætti“ má segja að 

skilgreining ástandsins á mörkuðum hér á landi flokkist meira undir „efnahagskreppu“ 

sem hafi haft mun meiri djúpstæðari áhrif á fyrirtækin hér á landi en í rannsókn 

Srinivasan o.fl. 

 Niðurstöður þessara rannsóknar virðast því gefa til kynna a.m.k. vilja 300 

stærstu fyrirtækja landsins til að beita sér fyrir því að nýta tækifæri í markaðsstarfi en 

sökum dýptar íslensku efnahagskreppunnar hafi fyrirtækjum hugsanlega ekki gefist 

svigrúm til að nýta tækifærin í kreppunni nægilega vel. Það má svo deila um hvort að 
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þessi skortur auðlinda sé tilkominn vegna ytri áhrifa efnahagskreppunnar á starfsemi 

fyrirtækjanna eða hvort að fyrirtæki þurfi að „laga til í bakgarðinum hjá sér“. 

Síðari rannsóknarspurningin var „Hvaða áhrif höfðu þessi markaðslegu viðbrögð á 

frammistöðu fyrirtækjanna?“. 

 Niðurstöðurnar rannsóknarinnar benda til þess að fyrirtæki sem sáu 

markaðsleg tækifæri í kreppunni og nýttu sér þau með markaðslegum aðgerðum séu 

líklegri til að sýna betri árangur en önnur. Á þetta við alla frammistöðuþætti 

rannsóknarinnar; vöxt í sölu, markaðshlutdeild og hagnað sem og heildarframmistöðu 

fyrirtækja. Er það í samræmi við rannsókn Srinivasan, Rangaswamy og Lilien. Þessar 

niðurstöður eru líka í samræmi við fyrrir rannsóknir á áhrifum markaðshneigðar og 

markaðslegrar færni á árangur. 

 Samband tækifæris í kreppunni og frammistöðu var sterkast af öllum 

víddunum en einnig fundust meðaltengsl milli stefnumiðaðrar áherslu á markaðsstarf 

og frammistöðu og frumkvöðlabrags og frammistöðu. Engin tengsl fundust hinsvegar 

á milli slaka í auðlindum eða dýpt efnahagslægðar við frammistöðu. Það undirstrikar 

enn og aftur hversu djúpstæð áhrif kreppan virðist hafa haft á starfsemi fyrirtækjanna 

sem tóku þátt í rannsókninni. 

7.1 Tillögur að frekari rannsóknum 

 Lítið hefur verið rannsakað um markaðsviðbrögð fyrirtækja hér á landi eftir 

bankahrun þar sem tiltölulega stutt er liðið síðan hrunið varð. Þrátt fyrir ýmsar 

takmarkanir gefur þessi rannsóknin góða mynd af markaðsviðbrögðum íslenskra 

fyrirtækja eftir bankahrun. Þar sem ekki er hægt að bera saman niðurstöður þessara 

rannsóknar við aðrar rannsóknir hér á landi er einungis hægt að draga ályktanir út frá 

mati þátttakenda á nýtingu markaðstækifæra og eigin frammistöðu. Einnig er erfitt að 

meta umfang þessara markaðsaðgerða eða þau áhrif sem aðgerðirnar hafa haft á aðra 

þætti tengda starfsemi fyrirtækja, svo sem ánægju viðskiptavina, tækniþróun eða 

samkeppni á einstaka mörkuðum. 

 Áhugavert væri að endurtaka svipaða rannsókn með ítarlegri spurningalista og 

stærra úrtaki. Í síðari rannsóknum væri einnig áhugavert að einskorða sig 

markaðsviðbrögð einstakra atvinnugreina eða markaða með tilliti til annarra þátta sem 

varða markaðslega færni eða markaðshneigð. Einnig getur verið gagnlegt þegar færi 

gefst til að tengja saman markaðsviðbrögð fyrirtækja við hlutlæg gögn árangurs 
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fyrirtækja eftir bankahrun eða gögn sem sýna fram á fjárfestingar í markaðsstarfi eða 

R&Þ. Þá er ákallandi að gerð verði rannsókn á nýtingu stefnumiðaðra auðlinda (eða 

slaka) og því svigrúmi sem fyrirtæki hafa til að stunda öflugt markaðsstarf á erfiðum 

tímum í íslensku efnahagslífi. 
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Viðauki 1 

 
Ágæti viðtakandi 

Ég heiti Sigurgeir Gíslason og stunda meistaranám í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. Ég er að vinna að meistaraverkefni mínu undir 

leiðsögn Friðriks Eysteinssonar. 

Í verkefninu er ætlunin að skoða markaðsviðbrögð fyrirtækja í kreppunni. Úrtakið í 

verkefninu samanstendur af 300 stærstu fyrirtækjum á Íslandi samkvæmt lista Credit 

Info. 

Könnunin er nafnlaus og verður þess vandlega gætt að ekki verði hægt að rekja 

upplýsingar til einstaklinga eða fyrirtækja við úrvinnslu verkefnisins. Mikilvægt er að 

sem flestir svari svo niðurstöður verði sem áreiðanlegastar. Að svara könnuninni ætti 

einungis að taka u.þ.b. 10-15 mínútur. 

Könnunin er opin til og með 15. apríl 2010. 

  

Með ósk um jákvæð viðbrögð, 

Sigurgeir Gíslason 

meistaranemi í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum  
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Vinsamlegast svarið með starfsemi fyrirtækis ykkar í huga eftir ykkar bestu vitund. 
Vinsamlegast merkið við hversu ósammála eða sammála þið eruð eftirfarandi 
fullyrðingum. 
 
Tækifæri í kreppu 
(Proactive marketing response in a recession) 
(1= mjög ósammála / 7 = mjög sammála) 

 
1. Við litum á þessa kreppu sem tækifæri til að ná forskoti á okkar 

samkeppnisaðila.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 

 

2. Við höfum tekið ákveðin skref í þá átt að nýta markaðstækifæri sem myndast 
hafa í kreppunni.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 

 

3. Við höfum verið sneggri til að bregðast við markaðsaðstæðum í kreppunni en 
keppinautar okkar.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 
 

4. Við erum að ráðast í nauðsynlegar fjárfestingar í markaðsmálum til að vaxa á 
kreppunni.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 
 

5. Markaðsáætlanir okkar í kreppunni snúast í grundvallaratriðum um að hafa 
hægt um okkur og lifa niðursveifluna af.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 
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Stefnumiðuð áhersla á markaðsstarf 
(Strategic emphasis on marketing) 
(1= mjög ósammála / 7 = mjög sammála) 

 

6. Markaðsleg færni okkar gefur okkur lykilforskot á samkeppnisaðila okkar.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 

 

7. Markaðsfærsla gegnir mjög mikilvægu hlutverki í að ná viðskiptalegum 
markmiðum okkar.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 
 

8. Stjórnendur fyrirtækisins líta á markaðsfærslu sem þýðingarmikinn þátt í 
velgengni fyrirtækisins.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 

 

9. Viðskiptavinum okkar finnst þær/sú vörur/þjónusta sem við bjóðum upp á vera 
betri að gæðum en vörur/þjónusta samkeppnisaðila okkar.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 
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Frumkvöðlabragur 
(Entrepreneurial culture) 
(1= mjög ósammála / 7 = mjög sammála) 

 
10. Fyrirtæki okkar hefur yfirleitt frumkvæðið að aðgerðum á markaði sem 

samkeppnisaðilar okkar bregðast síðan við.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 

 
11. Fyrirtæki okkar er mjög oft fyrst á markað til að kynna nýja vöru/þjónustu, 

stjórnunarhætti o.s.frv.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 

 
12. Stjórnendur fyrirtækisins halda því fram að djarfar aðgerðir séu nauðsynlegar 

til að ná viðskiptalegum markmiðum okkar. 

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 

 
13. Þegar óvissuástand ríkir fer fyrirtæki mitt í árásargírinn til að notfæra sér 

möguleg tækifæri á markaði.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 
 

14. Stjórnendur fyrirtækisins hafa almennt sterka tilhneigingu til að taka þátt í 
áhættusömum verkefnum þar sem líkur eru á mikilli arðsemi. 

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 
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Slaki í auðlindum 
(Availability of slack resources) 
(1= mjög ósammála / 7 = mjög sammála) 

  
15. Fyrirtæki okkar á erfitt með að fá nægilegt fjármagn til að framleiða og 

markaðssetja vörur/þjónustu sínar. 

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 

 

16. Fyrirtæki okkar getur oft ekki framfylgt viðskiptaáformum sínum vegna þess 
að það býr ekki yfir nauðsynlegum auðlindum.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 

 

17. Það hefur reynst fyrirtæki okkar auðvelt að fá aðgang að auðlindum til þess að 
vaxa og dafna.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 

 
 

Dýpt efnahagslægðar 
(Severity of recession) 
(1= mjög ósammála / 7 = mjög sammála) 
 

18. Sala í atvinnugrein okkar hefur lækkað verulega eftir bankahrunið. 

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 
 

19. Það hefur verið álíka mikið að gera í atvinnugrein okkar og það var fyrir 
bankahrunið.  

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 
 

20. Kreppan hefur haft áhrif á rekstrarhæfi fjölda fyrirtækja í atvinnugrein okkar. 

 Mjög ósammála       Mjög sammála 
          
 1  2  3  4  5 6 7 
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III. Hluti – Frammistaða á markaði 
 
Frammistaða 
(Performance) 
(1 = mikið verra en meðaltal atvinnugreinar / 7 = mikið betra en meðaltal atvinnugreinar) 
 
Vinsamlegast gefið fyrirtæki ykkar einkunn fyrir frammistöðu sína í kjölfar 
bankahrunsins 2008 miðað við meðaltal atvinnugrein ykkar. 
Hvað varðar tímasetningu, vinsamlegast hugsið ykkur ástandið á markaði fyrir og 
eftir bankahrunið í október 2008. 
 

21. Heildarframmistaða fyrirtækisins í kjölfar bankahrunsins. 

 Mikið verra en       Mikið betra en  
meðaltal atvinnugreinar            meðaltal atvinnugreinar  

           
  1  2  3  4  5 6 7 

 
22. Vöxtur markaðshlutdeildar fyrirtækisins í kjölfar bankahrunsins. 

 Mikið verra en      Mikið betra en  
 meðaltal atvinnugreinar           meðaltal atvinnugreinar  

           
  1  2  3  4  5 6 7 

 
23. Vöxtur í sölu fyrirtækisins í kjölfar bankahrunsins. 

 Mikið verra en       Mikið betra en  
 meðaltal atvinnugreinar            meðaltal atvinnugreinar  

           
  1  2  3  4  5 6 7 

 
24. Hagnaður sem hlutfall af sölu fyrirtækisins í kjölfar bankahrunsins. 

 Mikið verra en       Mikið betra en  
 meðaltal atvinnugreinar            meðaltal atvinnugreinar  

           
  1  2  3  4  5 6 7 
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Bakgrunnsbreytur 

25.  Í hvaða atvinnugrein er fyrirtækið? 

  Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 
  Hótel- og veitingahúsarekstur 
  Iðnaður 
  Landbúnaður og fiskveiðar 
  Peningastofnanir, fjármálaþjónusta, vátryggingafélög og lífeyrissjóður 
  Samgöngur og flutningar 
  Verslun 
  Önnur þjónusta 
  Annað:_______________ 

 
26.  Á hvaða markaði er fyrirtækið? 

  Eingöngu á fyrirtækjamarkaði (e. B2B) 
  Eingöngu á neytendamarkaði (e. B2C) 
  Á fyrirtækja- og neytendamarkaði 

 
27.  Hvað eru starfsmenn fyrirtækisins margir? 

 10 eða færri 
  11 - 50 
  51 - 100 
  101 - 300 
  301 - 500 
  501 eða fleiri 

 
28.  Hvert er starfsheiti þitt hjá fyrirtækinu? 

 Framkvæmdastjóri 
 Fjármálastjóri 
 Mannauðsstjóri 
 Markaðsstjóri 
 Upplýsingafulltrú/almanntengill 
 Annað: _______________ 

 
29.  Hver er starfsaldur þinn hjá fyrirtækinu? 

 Minna en 2 ár 
  3 til 5 ár 
  6 til 10 ár 
  11 til 15 ár 
  15 ár eða meira 
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V
iðauki 2 
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1. Við lítum á þessa kreppu sem tækifæri til að ná forskoti á okkar samkeppnisaðila.

2. Við höfum tekið ákveðin skref í þá átt að nýta markaðstækifæri sem myndast hafa í kreppunni.

3. Við höfum verið sneggri til að bregðast við markaðsaðstæðum í kreppunni en keppinautar okkar.

4. Við erum að ráðast í nauðsynlegar fjárfestingar í markaðsmálum til að vaxa á kreppunni.

*5. Markaðsáætlanir okkar í kreppunni snúast í grundvallaratriðum um að hafa hægt um okkur og lifa niðursveifluna af.

6. Markaðsleg færni okkar gefur okkur lykilforskot á samkeppnisaðila okkar.

7. Markaðsfærsla gegnir mjög mikilvægu hlutverki í að ná viðskiptalegum markmiðum okkar.

8. Stjórnendur fyrirtækisins líta á markaðsfærslu sem þýðingarmikinn þátt í velgengni fyrirtækisins.

9. Viðskiptavinum okkar finnst þær/sú vörur/þjónusta sem við bjóðum upp á vera betri að gæðum en vörur/þjónusta samkeppnisaðila okkar.

10. Fyrirtæki okkar hefur yfirleitt frumkvæðið að aðgerðum á markaði sem samkeppnisaðilar okkar bregðast síðan við.

11. Fyrirtæki okkar er mjög oft fyrst á markað til að kynna nýja vöru/þjónustu, stjórnunarhætti o.s.frv.

12. Stjórnendur fyrirtækisins halda því fram að djarfar aðgerðir séu nauðsynlegar til að ná viðskiptalegum markmiðum okkar.

13. Þegar óvissuástand ríkir fer fyrirtæki mitt í árásargírinn til að notfæra sér möguleg tækifæri á markaði.

14. Stjórnendur fyrirtækisins hafa almennt sterka tilhneigingu til að taka þátt í áhættusömum verkefnum þar sem líkur eru á mikilli arðsemi.

15. Fyrirtæki okkar á erfitt með að fá nægilegt fjármagn til að framleiða og markaðssetja vörur/þjónustu sína/r.

16. Fyrirtæki okkar getur oft ekki framfylgt viðskiptaáformum sínum vegna þess að það býr ekki yfir nauðsynlegum auðlindum.

17. Það hefur reynst fyrirtæki okkar auðvelt að fá aðgang að auðlindum til þess að vaxa og dafna.

18. Sala í atvinnugrein okkar hefur lækkað verulega eftir bankahrunið.

19. Það hefur verið álíka mikið að gera í atvinnugrein okkar og það var fyrir bankahrunið.

20. Kreppan hefur haft áhrif á rekstrarhæfi fjölda fyrirtækja í atvinnugrein okkar.

1 Mjög ósammála 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála
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Tækifæri í 
kreppunni

Stefnumiðuð 
markaðsáhersla

Frumkvöðlabragur

Slaki í auðlindum

Dýpt 
efnahagslægðar

Meðaltal 
frammistöðuþátta

Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð

Tækifæri í 
kreppunni

Stefnumiðuð 
markaðsáhersla

Frumkvöðlabragur

Slaki í auðlindum

Dýpt 
efnahagslægðar

Meðaltal 
frammistöðuþátta

Iðnaður

Tækifæri í 
kreppunni

Stefnumiðuð 
markaðsáhersla

Frumkvöðlabragur

Slaki í auðlindum

Dýpt 
efnahagslægðar

Meðaltal 
frammistöðuþátta

Hótel- og veitingahúsarekstur

Tækifæri í 
kreppunni

Stefnumiðuð 
markaðsáhersla

Frumkvöðlabragur

Slaki í auðlindum

Dýpt 
efnahagslægðar

Meðaltal 
frammistöðuþátta

Landbúnaður og sjávarútvegur

Tækifæri í 
kreppunni

Stefnumiðuð 
markaðsáhersla

Frumkvöðlabragur

Slaki í auðlindum

Dýpt 
efnahagslægðar

Meðaltal 
frammistöðuþátta

Peningastofn., fjármálaþj, og vátryggingaf.

Tækifæri í 
kreppunni

Stefnumiðuð 
markaðsáhersla

Frumkvöðlabragur

Slaki í auðlindum

Dýpt 
efnahagslægðar

Meðaltal 
frammistöðuþátta

Samgöngur og flutningar

Tækifæri í 
kreppunni

Stefnumiðuð 
markaðsáhersla

Frumkvöðlabragur

Slaki í auðlindum

Dýpt 
efnahagslægðar

Meðaltal 
frammistöðuþátta

Upplýsingatækni, hugbúnaður og fjarskipti

Tækifæri í 
kreppunni

Stefnumiðuð 
markaðsáhersla

Frumkvöðlabragur

Slaki í auðlindum

Dýpt 
efnahagslægðar

Meðaltal 
frammistöðuþátta

Verslun og heildsala

Viðauki 3 
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