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HVAÐ ÞURFA MARKAÐSSTJÓRAR  

AÐ KUNNA OG GETA? 
 

Erna Rós Kristinsdóttir, MS í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum 
Friðrik Eysteinsson, aðjúnkt, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT 
 

Erlendar rannsóknir meðal markaðsstjóra gefa til kynna að mikilvægasta hæfnin í 
þeirra starfi sé að geta tjáð sig í ræðu og riti, hæfni í mannlegum samskiptum, 
stefnumiðaðri markaðsáætlanagerð og innleiðingu hennar, hnattrænni 
markaðsfærslu og stjórnun tengsla. Til þess að kanna alhæfingargildi niðurstaða 
þessara rannsókna ákváðu höfundar þessarar greinar að gera rannsókn meðal 
markaðsstjóra á Íslandi en engar sambærilegar rannsóknir hafa verið gerðar hér á 
landi áður ef frá er talin rannsókn Friðriks Eysteinssonar og Þórhalls Guðlaugssonar 
(2010) meðal markaðsstjóra smásölufyrirtækja. Leitast var við að svara 
rannsóknarspurningunni „Hvaða hæfni telja íslenskir markaðsstjórar að þeir þurfi 
að hafa til að bera til að ná árangri í starfi“. Eigindlegri aðferðafræði var beitt. 
Viðtöl voru tekin við markaðsstjóra í 10 af 100 stærstu fyrirtækjum landsins. Helstu 
niðurstöður voru þær að markaðsstjórarnir telja almenna stjórnendafærni svo sem 
færni í tjáningu og mannlegum samskiptum og verkefnastjórnun skipta mestu máli í 
starfi markaðsstjóra og vera forsendu þess að ná góðum árangri. Hvað markaðslegu 
hæfnina varðar taldist hæfni í stefnumiðaðri markaðsáætlanagerð og innleiðing 
hennar mjög mikilvæg en ekki hæfni í hnattrænni markaðsfærslu. Að síðustu töldu 
markaðsstjórarnir að þekking á fjárhagsbókhaldi væri mjög mikilvæg til framtíðar. 
 
 

HÆFNI MARKAÐSSTJÓRA 
 

Hæfni (competencies) má annars vegar skipta í þekkingu (knowledge) og hins vegar færni (skills). 
Þekking snýst um að „vita hvað“ (know-what) en færni um að „vita hvernig“ (know-how) (Rossiter, 
2001; Ryle, 1949). Það að búa yfir hæfni felur í sér yfirsýn og getu til að nota þekkinguna og beita 
færninni (Middleton og Long, 1990). Athyglin hefur fyrst og fremst beinst að þekkingarsviðum 
markaðsfræðinnar (fræðileg þekking) og þeirri færni sem markaðsstjórar þurfa almennt að búa yfir 
sem stjórnendur til þess að vinna störf sín á áhrifaríkan hátt.  
 
Rannsóknir á því hvaða hæfni markaðstjórar þurfa að hafa til að bera til að ná árangri í stjórnun 
markaðsstarfs eru takmarkaðar (Meldrum, 1996) en hægt er að nálgast svarið með ýmsu móti. Þannig 
væri til dæmis hægt að spyrja háskólakennara, atvinnurekendur og markaðsstjórana sjálfa og/eða 
skoða auglýsingar um markaðsstjórastörf eða starfslýsingar þeirra.  Fræðilega umfjöllunin hér á eftir 
er einskorðuð við samantekt á niðurstöðum fyrri rannsókna meðal markaðsstjóranna sjálfra.  
  
Í samantekt sem Melaia, Abratt og Bick (2008) gerðu á niðurstöðum fyrri rannsókna meðal 
markaðsstjóra kom í ljós að þrenns konar almenn stjórnendafærni var talin sérstaklega mikilvæg.  
Um var að ræða færnina í að tjá sig í ræðu og riti og í mannlegum samskiptum. Jafnframt töldu 
fræðimenn að færni í stjórnun tengsla (relationship management) myndi skipta meira máli í 
framtíðinni. Hvað sértæku markaðsfræðilegu þekkinguna varðaði taldist hæfni í hnattrænni 
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markaðsfærslu sérstaklega mikilvæg og að hæfni í stefnumiðaðri markaðsáætlanagerð og innleiðingu 
hennar myndi skipta meira máli í framtíðinni.  
 
Melaia o.fl. (2008) fengu starfslýsingar 31 markaðsstjóra í 100 stærstu fyrirtækjunum í Suður-Afríku 
og notuðu þær upplýsingar sem þar komu fram ásamt fræðunum til þess að gera eigindlega rannsókn, 
í formi viðtala, meðal 10 af markaðsstjórunum til þess að sannreyna niðurstöður fyrri rannsókna. Þær 
voru staðfestar hvað fjóra af fimm hæfniþáttum varðaði. Færni í að tjá sig í ræðu og riti var sett í 
fyrsta sætið hvað mikilvægi varðaði ásamt færni í mannlegum samskiptum. Í öðru sæti varð hins 
vegar hæfni í stefnumiðaðri markaðsáætlanagerð og innleiðingu hennar. Stjórnun tengsla rak svo 
lestina.  Hæfni í hnattrænni markaðsfærslu var ekki álitin mikilvæg.  
 
Markaðsleg færni fyrirtækja er líkleg til þess að geta skapað þeim samkeppnisforskot vegna þess að 
slík færni er verðmæt, fágæt og það er erfitt að herma eftir henni (Vorhies og Morgan, 2005). Einnig 
hefur komið í ljós (Vorhies, Morgan og Autry, 2009) að markaðslegar auðlindir (í formi fjármuna til 
markaðsmála og mannafla) skipta minna máli en nýting þeirra í gegnum markaðslega færni (færni í 
stefnumiðaðri markaðsáætlanagerð og innleiðingu hennar og færni í beitingu markaðsráðanna; vara, 
verð, stjórnun dreifileiða og markaðssamskipti) og samþættingu hennar fyrir árangur fyrirtækja. 
  
Rannsóknir meðal markaðsstjóra gefa síðan til kynna, eins og áður sagði, að ákveðnir hæfniþættir 
séu mikilvægastir í starfi þeirra óháð því landi eða þeirri atvinnugrein sem þeir starfa í (Melaia o.fl., 
2008). Til þess að kanna alhæfingargildi niðurstaða þessara rannsókna ákváðu höfundar þessarar 
greinar að gera rannsókn meðal markaðsstjóra á Íslandi en engar sambærilegar rannsóknir hafa verið 
gerðar hér áður ef frá er talin rannsókn Friðriks Eysteinssonar og Þórhalls Guðlaugssonar (2010). Sú 
rannsókn var þó takmörkuð að því leyti að hún gekk einungis út á að kanna alhæfingargildi 
niðurstaða Melaia o.fl. (2008) fyrir smásölumarkaðinn. Niðurstaða þeirrar rannsóknar var sú að í 
meginatriðum væru þær staðfestar nema hvað varðaði stjórnun tengsla. Rannsóknarspurningin er því, 
„Hvaða hæfni telja íslenskir markaðsstjórar að þeir þurfi að hafa til að bera til að ná árangri í 
starfi?“  

 
 

AÐFERÐAFRÆÐI 
 

Til að svara rannsóknarspurningunni, „Hvaða hæfni telja íslenskir markaðsstjórar að þeir þurfi að 
hafa til að bera til að ná árangri í starfi?“ völdu höfundar þessarar greinar að gera eigindlega 
rannsókn í formi hálf-opinna viðtala. Ástæðan var fyrst og fremst sú að hér er í raun um 
könnunarrannsókn að ræða þar sem verið er að reyna að skilja viðfangsefnið betur. 
 
Viðmælendur í rannsókninni voru markaðsstjórar 10 af 100 stærstu fyrirtækjum landsins samkvæmt 
úttekt Frjálsrar verslunar árið 2009. Leitast var við að tala við markaðsstjóra fyrirtækja í mismunandi 
atvinnugreinum til þess að fá sem víðasta sýn á viðfangsefnið. Viðtölin fóru fram í október og 
nóvembermánuði 2009. Rannsóknin var kynnt í tölvupósti sem sendur var á þátttakendur. Þar var 
tilgangur rannsóknarinnar útskýrður og óskað eftir viðtali. Viðmælendum var lofað nafnleynd og að 
fulls trúnaðar yrði gætt.    
 
Öll viðtölin fóru fram á vinnustöðum viðkomandi í Reykjavík og nágrenni og tók hvert viðtal um það 
bil 90 mínútur. Þegar á staðinn var komið var tilgangur rannsóknarinnar kynntur að nýju og útskýrt 
fyrir viðmælendum hvað fælist í hugtakinu hæfni. Þeim var aftur lofað nafnleynd og að fulls trúnaðar 
yrði gætt. Til þess að auka áreiðanleika rannsóknarinnar tók annar höfundur þessarar greinar öll 
viðtölin. 
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Tekin voru viðtöl við fimm konur og fimm karla og var meðalaldur þeirra 38 ár. Elsti viðmælandinn 
var 46 ára og sá yngsti 29 ára. Níu af tíu viðmælendum voru með háskólagráðu og sex  höfðu lokið 
meistaraprófi í viðskiptafræðum. Þar af voru þrír með MBA gráðu. Að meðaltali höfðu 
markaðsstjórarnir starfað í sex ár hjá viðkomandi fyrirtæki en sá sem hafði unnið lengst hafði starfað 
þar í 14 ár en sá sem hafði unnið styðst í 9 mánuði. Yfirlit yfir atvinnugreinarnar sem fyrirtæki 
viðmælenda störfuðu í má sjá í töflu 1. 
 
 

Tafla 1. Yfirlit yfir atvinnugreinarnar sem fyrirtæki viðmælenda störfuðu í 

Atvinnugrein Viðmælendur  Vörur/þjónusta  

Banki 1 Þjónusta 

Lyfjafyrirtæki 1 Vörur/þjónusta 

Framleiðslufyrirtæki/heildsala 1 Vörur/þjónusta 

Tryggingar 1 Vörur/þjónusta 

Framleiðslufyrirtæki/heildsala  1 Vörur/þjónusta 

Olíufélag 1 Vörur/þjónusta 

Samgöngufyrirtæki 1 Þjónusta 

Framleiðslufyrirtæki hátækni 1 Vörur/þjónusta 

Fjarskiptafyrirtæki 1 Vörur/þjónusta 

Smásala 1 Vörur/þjónusta 

 
 
Í þessari rannsókn var notaður sami viðtalsrammi og notast var við í rannsókn Melaia o.fl. (2008). 
Þegar ástæða þótti til var skotið inn spurningum sem ekki voru í viðtalsrammanum og stundum var 
spurt nánar út í það sem rætt var um.   
 
Meðan á viðtölunum stóð og þegar viðmælendur höfðu nefnt flesta af þeim hæfniþáttum sem þeir 
töldu mikilvæga tók rannsakandi ásamt viðmælendum saman þá þætti sem þeim þótti vera 
mikilvægastir til að fá skýrari mynd af því hvaða hæfniþættir skiptu mestu máli.  
 
Viðtölin, sem tekin voru við viðmælendur, voru hljóðrituð og síðan afrituð samdægurs eða daginn 
eftir. Þótti það mikilvægt svo að upplýsingar glötuðust ekki og svo að vettvangur og upplifun 
rannsakanda af viðtölunum væri honum enn í fersku minni. Einnig var aðdragandi viðtalanna og 
hugleiðingar rannsakanda í lok þeirra skráður.  
 
Greining gagna fór fram eftir að búið var að afrita öll viðtölin. Hún fólst í því að leitað var að beinum 
lýsingum markaðsstjóranna á þeim hæfniþáttum sem þeir nefndu sem mikilvæga. Fyrst las annar 
höfundur þessarar greinar viðtölin yfir án þess að kóða þau. Næst voru þau lesin yfir og svörin 
kóðuð. Fyrirfram lágu fyrir ákveðnir kóðar (Melaia o.fl., 2008). Þeir voru „að tjá sig í ræðu og riti”, 
„mannleg samskipti”, „ stjórnun tengsla”, „ stefnumiðuð markaðsáætlanagerð og innleiðing hennar” 
og „hnattræn markaðsfærsla”. Innan hvers kóða voru undirkóðar. Fimm af markaðsstjórunum tíu 
þurftu að nefna hæfniþátt til þess að hann kæmist á blað (sjá John, Loken, Kim og Monga, 2006).  
 
Reynt var eftir bestu getu að tryggja réttmæti og áreiðanleika (sjá Bryman og Bell, 2007). Ekki er 
hægt að alhæfa um önnur fyrirtæki út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar. 
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NIÐURSTÖÐUR - RÖDD VIÐMÆLENDA 
 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar meðal markaðsstjóranna í 10 af 100 
stærstu fyrirtækjum landsins. Umfjölluninni er þrískipt. Fyrst verður fjallað um hvaða almennu 
stjórnendafærni markaðsstjórarnir telja mikilvægast að þeir búi yfir í starfi sínu sem markaðsstjórar. 
Næst um markaðslegu hæfnina og að síðustu um aðra hæfni. 
 
Almenn stjórnendafærni 

Undir almennu stjórnendafærnina falla kóðarnir „mannleg samskipti“, „að tjá sig í ræðu og riti“, 
„stjórnun tengsla“ og „verkefnastjórnun“.  
 
Markaðsstjórarnir töldu færni í mannlegum samskiptum gríðarlega mikilvæga. Hún kom ítrekað upp 
í öllum viðtölunum og í tengslum við nær alla þá þætti sem snúa að starfi markaðsstjórans. Það sé eitt 
af lykilhlutverkum markaðsstjóra að hafa jákvæð og hvetjandi áhrif á umhverfi sitt, kveikja eldmóð 
og virkja starfsmenn innan skipulagsheildarinnar jafnt og samstarfsaðila.  

 
Markaðsstarf snýst fyrst og fremst um samstarf, teymisvinnu og heildina. Hlutverk 
markaðsstjórans er að kveikja elda og reka hjörðina. Góður markaðsstjóri nær árangri ef að 
hann hefur yfir að búa hæfni í mannlegum samskiptum og getur vakið áhuga og löngun 
meðal samstarfsmanna til að gera betur og ná settum markmiðum. 

 
Annar viðmælandi fær orðið: 
  

Allir starfsmenn leggjast á eitt að ná settu markmiði, vinna saman og hjálpast að. Við í 
markaðsdeildinni vinnum mikið með mannauðssviði og hefur það þróast meira þannig í 
seinni tíð ... sem er gott því þetta er svo nátengt. Vinnan byrjar alltaf hér innanhúss, fólkið 
er það sem skiptir máli og viðhorf þess. 

 
Markaðsstjórarnir nefndu að þeir þyrftu að geta haft áhrif á ýmislegt sem ekki væri endilega 
skilgreint sem markaðsmál. Þar voru nefnd atriði eins og breytingar á ferlum og skipulagi sem gætu 
haft áhrif á útfærslu markaðsstarfsins. Einnig væru markaðsstjórarnir oft tengiliðir í stærri verkefnum 
og þyrftu að vinna með ólíkum einstaklingum við mismunandi aðstæður. Í öllum þessum tilfellum 
nýttist færni í mannlegum samskiptum vel.  

 
Mér finnst mannleg samskipti vera á toppnum, þau skipta langmestu máli, það kemur fram 
í svo mörgu. Í mínu starfi hefur alltaf verið lögð mikil áhersla á að draga alla með, við 
horfum á það sem samstarf, teymisvinnu og heild. Til að geta síðan náð að drífa alla með 
þá skiptir höfuðmáli að vera hæfur í mannlegum samskiptum ... kveikja eldamóð, virkja 
fólk. Slíkt endurspeglast út á við í textum í auglýsingum og öllu öðru sem fyrirtækið gerir. 
Samstarfið og samskiptin eru þá síðan „make or break“ hvort  að það virkar sem við erum 
að gera. 

  
Allir markaðsstjórarnir töldu færni í mæltu og rituðu máli mikilvæga. Þeim fannst það skipta miklu 
máli að þeir gætu komið hugmyndum, hugsunum og upplýsingum á framfæri á skýran og áhrifaríkan 
hátt hvort heldur sem væri í ræðu eða riti. Erfitt væri að vera markaðsstjóri án þess að hafa færni á 
þessum sviðum.  
 

Það skiptir máli fyrir alla stjórnendur að geta komið frá sér upplýsingum hvort sem það er í 
töluðu eða rituðu máli, það bara skiptir höfuðmáli í starfinu. Ef þeir standa sig ekki í því 
verður upplýsingaflæði af skornum skammti og það er nú ekki beint vænlegt til árangurs og 
alls ekki í markaðsstarfi. 
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Markaðsstjórarnir sögðust nánast daglega þurfa að senda frá sér upplýsingar eða fyrirspurnir með 
rafrænum hætti en einnig væri um að ræða dagleg samskipti við almenna starfsmenn, stjórnendur og 
samstarfsaðila eins og auglýsingastofur og miðla. Einnig þyrftu þeir að standa fyrir kynningum á 
niðurstöðum markaðsrannsókna, fyrirhuguðum auglýsingaherferðum og nýjum vörum eða þjónustu.  
 

Textaskrifin skipta gríðarlegu máli, þrátt fyrir að ég sé með góðan stuðning af góðu fólki 
sem er gott og hefur næmt auga fyrir texta og gott vald á málinu mæltu og skrifuðu tel ég 
mig þurfa að vera mjög færa í því að skrifa.  

 
Annar viðmælandi tekur undir þetta:  

 
Ef að markaðsstjóri er óframfærinn, þá er hann eflaust ekki í rétta starfinu. Markaðsstjóri 
þarf alltaf að geta staðið fyrir máli sínu, kynnt hugmyndir sínar og starfsemi hvort sem er í 
ræðu eða riti.  

 
Markaðsstjórarnir voru sammála um að það væri mikilvægt fyrir markaðsstjóra að byggja upp tengsl 
til dæmis við samstarfsaðila eða aðra markaðsstjóra. Þeir töldu fésbókina vera kjörið tæki fyrir 
markaðsstjóra til að mynda þessi tengsl. Einangrun væri ekki af hinu góða og þyrftu þeir að vera 
duglegir að sækja fundi og ráðstefnur til að viðhalda tengslum en það væri aldrei að vita hvenær það 
kæmi sér vel.  

 
Það er sko ekki verra að vita hver á hvað hérna á Íslandi, annars getur maður hreinlega lent 
í vandræðum og farið í samstarf með röngum aðilum eða þannig. Það er þó ekki búið að 
vera neitt grín að fylgjast með þessu, vinnuumhverfið er orðið svo flókið. En þá er líka gott 
að þekkja fólk sem er í viðskiptum.  

 
Annar viðmælandi bætti við þetta: 

 
Markaðsstjóri sem er með góð tengsl er nokkuð mikils virði, það er mjög gott að vera 
tengdur við marga fagaðila í bransanum. Það þarf að fylgjast vel með og vita hvert á að 
leita þegar maður leitar eftir samstarfsaðilum eins og til dæmis auglýsingastofu, 
birtingaraðilum eða öðru. Góð tengsl við rétta aðila geta hjálpað mikið til í  markaðsstarfi. 

 
Markaðsstjórarnir töldu færni í verkefnastjórnun mjög mikilvæga. Markaðsstarf snerist mikið um að 
klára afmörkuð verkefni innan ákveðins tíma.   
  

Markaðsstjóri þarf að geta unnið á sama hátt og verkefnastjóri og í rauninni er stundum 
erfitt að finna út hvaða sérhæfingu markaðsstjóri þarf að búa yfir en hann þarf allavega að 
geta skipulagt þau verkefni sem hann er með og deilt ábyrgðinni á aðra starfsmenn... því er 
nauðsynlegt að markaðsstjóri búi yfir skipulagi og hæfni til þess.  

 
Annar viðmælandi tekur undir þetta:  

 
…það þarf vissa þekkingu til að geta stýrt verkefnum á rétta staði þó ég nái ekki endilega 
að kafa djúpt í þau...mesta vinnan er síðan að fylgja þeim eftir og sjá að þau hafi verið 
kláruð svo þetta [starfið] er oft hálfgerð verkefnastjórnun.  

 
Verkefni markaðsstjóra einkennast oft af mikilli tímapressu og álagi. Hann þarf að geta 
forgangsraðað þeim og haldið utan um þau.  
 

Það er erfitt að nefna eitthvað eitt sem skiptir máli hvað varðar kunnáttu eða markaðsstjóra 
en auðvitað skiptir máli að vera góður stjórnandi og búa yfir ákveðinni hæfni til að stýra 



81 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 13.apríl 2011  
 

fólki, verkefnum og líka svona ferlum, ég held að kannski svona almenn verkefnastjórnun 
sé mjög nauðsynleg í þessu starfi þar sem starfið snýr mikið að verkefnum og það að fá 
einhvern til að vinna þau.  
 

Markaðsleg hæfni 

Undir markaðslegu hæfnina fellur hæfni í stefnumiðaðri markaðsáætlanagerð og innleiðingu hennar 
og hæfni í hnattrænni markaðsfærslu.  
 
Markaðsstjórarnir töldu mjög mikilvægt að geta mótað stefnu í markaðsmálum, gert markaðsáætlanir 
og fylgt þeim eftir. Hugsa þyrfti markaðsstarf fram í tímann. Ástandið í þjóðfélaginu gerði þeim þó 
erfiðara fyrir en áður að gera áætlanir: 

 
Ég hef mikla samúð með þeim markaðsstjórum sem ekki geta gert neinar áætlanir og þá er 
bransinn þannig að erfitt eða ómögulegt er að gera markaðsáætlanir þar sem ekki er vitað 
um framhaldið. Eflaust eru ekki mörg fyrirtæki sem leggja jafn mikla áherslu á 
markaðsáætlanir og við...en við leggjum mikla vinnu í þetta sem og kynningar á henni og 
tryggjum að markmið séu skýr.  

 
Annar bætti við: 

 
Markaðsstjórar verða að hafa grunnþekkingu á faglegu markaðsstarfi í heild sinni. Þeir 
verða að vita út á hvað auglýsingar ganga, hvað það er sem vekur athygli og hjá hverjum. 
Maður býr alltaf að grunninum [í markaðsfræðum] þó maður noti ekki neinar kenningar 
endilega daglega eða telji sig ekki gera það, en það er alltaf bakvið eyrað.  

 
Og sá þriðji:  

 
Í mínu fyrirtæki er lögð mikil áhersla á faglegt markaðsstarf, maður verður að hafa yfirsýn 
yfir heildina... skiptir máli að það sé gott samband á milli deilda um hvað sé í gangi, maður 
þarf að vera inn í öllum málum  til að geta gert áætlanir... markaðsstjóri þarf að hafa áhrif á 
sölumálin og verðlagningu. Ég held að maður sé alltaf að notast við hin fjögur P. 
[markaðsráðarnir] 

 
Markaðsstjórarnir lögðu áherslu á að markaðsstjórinn gæti ekki verið einn ábyrgur fyrir öllum þáttum 
markaðsstarfsins. Í stærri fyrirtækjum kæmu þeir til dæmis sjaldnast að ákvörðun um verðlagningu 
og dreifileiðir heldur bæru mesta ábyrgð á markaðssamskiptum. Mikil breyting hefði hins vegar 
orðið á síðustu árum hvað stefnumótun í markaðsstarfi varðar en nú væri lögð mun meiri áhersla á 
faglegt markaðsstarf í stað þess að vaða áfram eins og þeir töldu að gert  hefði verið oft áður.  

 
Oft fannst mér það vera þannig að það væri bara ákveðið á hlaupum hvað væri verið að 
fara að gera, búið var að hanna vöruna og svo var það okkar [í markaðsdeild] að búa til efni 
til að koma henni á framfæri, efnið var bara pantað. Þá kom maður ekkert að því að vinna í 
að greina markaðinn fyrir þessa vöru, það var kastað til höndum og lítil vinna lögð í það að 
finna út hver væri raunverulega markhópurinn....en sem betur fer hefur þetta breyst mikið. 

 
Annar viðmælandi tekur undir þetta og segir: 

 
Það var viss árátta hér stundum að þegar samkeppni fór harðnandi eða nýr aðili kom á 
markað var bara hlaupið til með tilheyrandi látum og þarfir viðskiptavina hreinlega 
gleymdust í þeim slag sem myndaðist og fór þá af stað hörð barátta til að ná athygli. Þess 
konar stefnuleysi er sem betur fer á undanhaldi, því fylgir bara rugl kostnaður og skilar 
ekki neinum árangri.  
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Að mati markaðsstjóranna gerðu stöðugar breytingar á markaði og aukin samkeppni einnig meiri 
kröfur til mótunar stefnu.  

 
Að vinna í markaðsmálum á öflugum samkeppnismarkaði er eins og að keppa í íþróttum, 
markaðsstarf er keppni og hentar vel fólki sem hefur mikið keppnisskap. Ef það væri of 
augljóst hver ynni þá keppni væri starfið ekki eins ánægjulegt. Markaðsstjórar eru almennt 
markmiðadrifnir einstaklingar og markmiðin koma fram á markaðsáætlun. Það er síðan 
útkoma út úr markaðsáætluninni sem er eitthvað lokamarkmið hvort sem það væri sala, 
hagnaður, framlegð, lítrar eða annað sem skipti máli. 

 
Markaðsstjórarnir lögðu áherslu á að það þyrfti að þekkja markaðsráðana og kunna að beita þeim. 
Þrátt fyrir það viðurkenndu flestir að starf þeirra væri oftast einskorðað við einn þeirra, það er 
markaðssamskipti.  

 
Þegar ég var komin með nokkra reynslu [sem markaðsstjóri] fór ég í markaðsfræðinám og 
það hjálpaði mér mikið og ég sá ljósið. Það fyllir mann öryggi í starfi þegar maður veit og 
skilur betur fræðin. Verður öruggari með þig og maður veit að maður er að gera rétt. Þrátt 
fyrir að maður nýti fræðin á vissan hátt er engin „manuall“ sem hjálpar til í starfi. Ég get 
alveg séð fyrir mér að þó einhver sem hefur aldrei lært neitt í markaðsfræði geti verið 
frábær markaðsmaður...en vissulega styrkir hitt. 

 
Markaðsstjórarnir mátu það svo að gott væri að hafa markaðsfræðilega þekkingu en ítrekuðu  gjarnan 
að hún nýttist ekki nema að litlu leyti í starfinu sjálfu og auðvelt væri að öðlast þekkingu í gegnum 
reynsluna. Markaðsfræðilega þekkingu væri hægt að afla sér án þess að stunda langskólanám í 
markaðsfræðum.  
 
Markaðsstjórarnir voru spurðir hversu mikilvægt þeim þætti að búa yfir hæfni í hnattrænni 
markaðsfærslu. Í ljós kom að almennt væri lítil áhersla á hnattræna markaðsfærslu og væri það fyrst 
og fremst vegna þess að flest fyrirtæki viðmælenda einblíndu á markaðsfærslu innanlands. Þeir sem 
fengust við markaðsfærslu á erlendum mörkuðum töldu að hæfni í hnattrænni markaðsfærslu væri 
mikilvæg. Almennt væri þó ekki litið á hana sem nein sérstök vísindi umfram innlenda 
markaðsfærslu. Þó töldu þeir upp ákveðna þætti sem væru nauðsynlegir þegar farið væri í 
markaðsfærslu á erlendan markað svo sem eins og greining á markaðslegum tækifærum.  
 

Okkur [Íslendingum] hættir til að meta alla markaði á sama hátt og beita bara þeim 
aðferðum sem við þekkjum best. Það var kannski þessi afstaða sem kom okkur í 
drullusvaðið þá meina ég þegar útrásin var sem öflugust, þá bara hlupu þeir af stað eins og 
rollur og æddu um allt án þess að setja niður nokkra áætlun...eða þannig finnst manni það 
allavega núna. Ég held svona almennt að Íslendingar séu vel mettir af sjálfstrausti og búi 
yfir slatta af egói en þá vantar að vinna eftir ákveðinni stefnu og hafa einhverja 
framtíðarsýn, þeir bara hugsa fyrir vikuna og kunna ekkert að plana. 

 
Margir markaðsstjóranna sögðu að þeir tækju mið af því hvernig unnið væri að ýmsum þáttum 
erlendis og þá sérstaklega í Bandaríkjunum og Bretlandi. Reynt væri að nýta hugmyndir þaðan eftir 
því sem þær ættu við. 
 
Önnur hæfni 

Þegar markaðsstjórarnir voru, að síðustu, spurðir hvaða nýjir hæfniþættir væru mikilvægir til 
framtíðar nefndu margir mikilvægi þekkingar á fjárhagsbókhaldi. Þeir töluðu um að hingað til hefði 
ekki verið lögð mikil áhersla á þennan hæfniþátt í starfi þeirra en nú væru breyttir tímar og því gerðar 
enn meiri kröfur til markaðsstjóra um að bæta við sig þekkingu í þessum þætti. Ítarlegri áætlanagerð 
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og aukin eftirfylgni væru mikilvæg og nauðsynlegt væri að geta staðið fyrir máli sínu hvað varðaði 
kostnað. Flestir hefðu getað komið sér undan, ef svo má segja, að þurfa að leggjast djúpt yfir 
fjármálahlið fyrirtækisins en eftir efnahagshrunið hefði komið enn meiri krafa frá yfirstjórn um að 
þeir stæðu klárir á þessum þætti.  
 
Viðmælendur voru þeirra skoðunar að þetta væri jákvæð þróun og myndi einungis auka framlag 
þeirra og skilning og auðvelda þeim að átta sig á rekstri fyrirtækisins.  
 

Ég held að það sé alveg bráðnauðsynlegt, á þessum tímum sem nú eru, að markaðsstjórar 
fari að setja sig meira inn í það hvaðan peningarnir koma og hvar eyðslan liggur, ég held að 
það sé öllum hollt til að skilja fyrirtækjareksturinn betur og taka þá líka meiri ábyrgð.  

   
Þrátt fyrir að það væri samdóma álit markaðsstjóranna að aukin þekking á fjárhagsbókhaldi væri af 
hinu góða töldu þeir þó að fjármálalegi þátturinn mætti ekki verða of stór hluti af starfi 
markaðsstjóra.  
 

...það er fínt að setja meira vægi á að markaðsstjórar hafi eitthvað vit á peningum og í raun 
mjög gott mál, en það má þó ekki vera þannig að hlutverk þeirra verði bara að liggja yfir 
krónum og aurum...það er hlutverk annarra.  

  
Og annar bætti við.  

 
Það er sko alls ekki hlutverk markaðsstjóra að vera einhver sérfræðingur í fjármálum það er 
nóg af öðrum aðilum til að liggja yfir því.  

 
Og sá þriðji. 
 

Hingað til hefur verið gerð lítil krafa til þess að markaðsfólk hafi eitthvað fjarmálavit... það 
hefur bara verið nóg að vera sæmilegur bissness maður, vera góður að búa til pening og 
búa til verkefni. En marga markaðsstjóra vantar fjármálahliðina til að ná á toppinn og þá 
meina ég sem forstjórar fyrirtækja. 
 
 

UMRÆÐUR 
 

Í viðtölunum við markaðsstjórana, sem starfa í ólíkum atvinnugreinum, kom það höfundum þessarar 
greinar hvað mest á óvart hversu svör þeirra voru áþekk og hversu sammála þeir voru um mikilvægi  
hæfniþátta. 
 
Úr niðurstöðum rannsóknarinnar má lesa að markaðsstjórarnir, sem viðtölin voru tekin við, telja 
almenna stjórnendafærni skipta mestu máli fyrir árangur þeirra í starfi. Færni í mannlegum 
samskiptum er mest metin og færni í töluðu og rituðu máli næst. Þessar niðurstöður eru í samræmi 
við niðurstöður fyrri rannsókna (Melaia o.fl., 2008) nema hvað mikilvægið var í öfugri röð. Þessu til 
viðbótar töldu markaðsstjórarnir að færni í verkefnastjórnun skipti mjög miklu máli en það hefur, 
eftir því sem höfundar þessarar greinar komast næst, ekki komið fram í fyrri rannsóknum. Áhugavert 
gæti verið að velta fyrir sér áherslum í viðskiptafræðinámi út frá þessum niðurstöðum, það er vægi 
uppbyggingar almennrar stjórnendafærni í náminu.  
 
Hvað markaðslegu hæfnina varðar voru niðurstöður rannsóknar höfunda þær að hæfni í 
stefnumiðaðri markaðsáætlanagerð og innleiðingu hennar var talin mjög mikilvæg en ekki hæfni í 
hnattrænni markaðsfærslu. Þetta er í samræmi við rannsóknir Melaia o.fl. (2008) og Friðriks 
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Eysteinssonar og Þórhalls Guðlaugssonar (2010). Hvað beitingu einstakra markaðsráða varðar virðist 
þekking og færni í markaðssamskiptum skipta mestu máli en það er einnig í samræmi við rannsókn 
Friðriks og Þórhalls. 
 
Markaðsstjórarnir mátu það svo að það það væri gott að hafa markaðsfræðilega þekkingu en ítrekuðu 
gjarnan að hún nýttist ekki nema að litlu leyti í starfinu sjálfu og auðvelt væri að öðlast hana í 
gegnum reynslu af markaðsstjórastörfum. Ekki þyrfti að stunda langskólanám í markaðsfræðum til 
þess. Þetta hlýtur að vera visst áhyggjuefni því tilgangur áherslulína og námsbrauta í markaðsfræði er 
jú að undirbúa nemendur undir stjórnunar- og sérfræðistörf í atvinnulífinu og vekur upp spurningar 
um það hvort nám í markaðsfræðum sé nógu hagnýtt en áhugavert væri að skoða það frekar. 
 
Athyglisvert var að sjá að markaðsstjórarnir töldu að hæfni í fjárhagsbókhaldi ætti eftir að skipta 
meira máli í framtíðinni. Þessi niðurstaða er í samræmi við niðurstöðu rannsóknar Friðriks 
Eysteinssonar og Þórhalls Guðlaugssonar (2010). Inn í kann að spila það ástand sem ríkir nú um 
stundir í þjóðfélaginu og sú áhersla sem er á aðhald í rekstri og niðurskurð. Ekki er vitað hvort 
markaðsstjórar í öðrum löndum eru á sömu skoðun en eftir því sem höfundar þessarar greinar komast 
næst þá hefur það ekki verið kannað. 
 
Fræðilegt framlag rannsóknar höfunda er að niðurstöður hennar eru í meginatriðum í samræmi við 
niðurstöðu samantektar og rannsóknar Melaia o.fl. (2008) og eykur því gildi þeirra. Færni í að tjá sig 
í ræðu og riti, mannlegum samskiptum, stjórnun tengsla og hæfni í stefnumiðaðri 
markaðsáætlanagerð og innleiðingu hennar virðist almennt mikilvægust fyrir starf markaðsstjóra 
þvert á lönd og atvinnugreinar. Færni í verkefnastjórnun var það eina sem bættist við og bar á milli. 
 
Áhugavert væri að rannsaka hvaða hæfni markaðsstjórar (eða þeir sem koma að stjórnun 
markaðsstarfs) í litlum eða meðalstórum fyrirtækjum telja sig þurfa að hafa til að bera til að ná 
árangri í starfi. Ætla má að þar reyni enn frekar á markaðslega hæfni vegna þess að verkefnin dreifast 
á færri hendur. Einnig gæti verið áhugavert að kanna hvaða markaðslega þekkingu og færni þeir sem 
koma að beitingu ákveðinna markaðsráða í stærri fyrirtækjum telja sig þurfa að búa yfir til þess að ná 
árangri í starfi. 
  
 
Að síðustu telja höfundar þessarar greinar að það væri áhugavert að gera megindlega rannsókn og 
nota sem grunn meðal annars niðurstöður þessarar rannsóknar. Í slíkri rannsókn væri hægt að fara 
nánar út í mikilvægi einstakra markaðsráða og muninn á mikilvægi þekkingar annars vegar og færni 
hins vegar á þekkingarsviðum markaðsfræðinnar auk þess að hægt væri að spyrja um aðra þekkingu 
en þá markaðslegu, til dæmis á stefnumiðaðri stjórnun og fjárhagsbókhaldi og mikilvægi hennar fyrir 
árangur í starfi.   
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