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Abstract 
The organisation Beint frá býli was founded in early year 2008. The 

organisation’s goal is to support farmers who want to produce and sell their 

own products straight from the farm. One of the benefit of membership is 

assistance regarding starting the business and a support system from existent 

members. 

The purpose of this project is to study best practices in marketing straight from 

the farm and to analyse brand awareness for „Beint frá býli”.  

The research question is:  

How can members of the organisation „Beint frá býli” use integrated 

marketing communications to best promote their products to the public?  

The research included an online survey, field work and interviews. The main 

conclusion is that brand awareness is average at about 50%. The most effective 

methods of marketing communications are public relations, personal selling 

and internet marketing. 

The author’s main proposal is to better utilise the organisation’s web site and 

to get farmers to set up a formal system of co-operation to advertise and sell 

their products.  

 

 

 

 

Key words: Integrated marketing communications, brand, Beint frá býli, STP - 

marketing and promotional mix. 
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Útdráttur  
Beint frá býli eru nýleg samtök sem stofnuð voru í ársbyrjun 2008. Markmið 

samtakanna er að vera stuðningur við bændur sem vilja framleiða og selja 

vörur sínar beint frá býli. Með því að vera aðili að samtökunum er auðveldara 

fyrir söluaðila að nálgast flestar þær upplýsingar sem þarf til að hefja 

framleiðslu og sölu á sama staðnum.  

Tilgangur verkefnisins er að kanna með hvaða hætti aðilar að samtökunum geti 

markaðssett sig á sem hagkvæmastan hátt ásamt því að greina hversu vel 

almenningur þekkir vörumerkið. Rannsóknarspurningin sem höfð er að 

leiðarljós er þessi:  

Með hvaða hætti geta aðilar samtakanna Beint frá býli nýtt sér samhæfða 

markaðslega boðmiðlun til að koma vöru sinni á framfæri á sem skilvirkastan 

hátt? 

Til að komast að niðurstöðu framkvæmdi höfundur þrjár mismunandi 

rannsóknir sem eru rafræn könnun, vettvangskönnun og viðtalskönnun. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að vörumerkjavitund neytenda er í meðal 

lagi eða rúmlega helmingur viðmælenda þekkir vörumerkið Beint frá býli. Við 

kynningar og markaðssetningu eru það helst almannatengsl, persónuleg 

sölumennska og internetið sem er notað og virðist virka best. 

Helstu tillögur höfundar er að nýta heimasíðu félagsins áfram og fá bændur til 

að auglýsa og selja sínar vörur saman.  

 

 

 

Lykilorð: Samhæfð markaðsleg boðmiðlun, vörumerki, Beint frá býli, miðuð 

markaðssetning og kynningarráðar. 
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Inngangur 
Beint frá býli er félag bænda sem selja eða hyggjast selja afurðir sínar beint frá 

býli bóndans á Íslandi. Tilgangur félagsins er að gæta hagsmuna bænda, styðja 

þá og hvetja til heimavinnslu afurða og sölu beint frá býlinu.  

Markmið með þessari skýrslu er að kanna hvernig aðilar samtakanna Beint frá 

býli geti nýtt sér samhæfða markaðslega boðmiðlun og kynningarráðana til að 

markaðssetja vörur sínar á skilvirkan hátt. Einnig að skoða hvort söluaðilar telji 

að mismunandi markaðssetningar sé þörf fyrir landsbyggðina og 

höfuðborgarsvæðið. Ætlunin er að kanna hver markaðsvitund almennings er 

með því að rannsaka hvort fólk þekki vörumerki samtakanna og hafi keypt 

vörur frá aðilum sem selja Beint frá býli eða orðið var við auglýsingar frá 

þeim. 

Rannsóknarspurningin sem höfð verður að leiðarljósi í verkefninu er þessi: 

Með hvaða hætti geta aðilar samtakanna Beint frá býli nýtt sér samhæfða 

markaðslega boðmiðlun til að koma vöru sinni á framfæri á sem skilvirkastan 

hátt? 

Að auki eru þrjár undirspurningar sem leitast verður við að svara: 

ü Hvers konar áhrif hefur vörumerkið Beint frá býli á sölu og 

markaðssetningu á vörum heimavinnsluaðila? 

ü Hver er þekking almennings á vörumerkinu Beint frá býli?  

ü Hvaða vörur heimavinnsluaðila kaupa neytendur oftast? 

Höfundur setur fram eftirfarandi tilgátur:  

Tilgáta 1: Ólíka nálgun þarf á markaðssetningu fyrir landsbyggðina og 

höfuðborgarsvæðið.  

Ástæðan fyrir þessari tilgátu er sú að höfundur telur að fjarlægð 

höfuðborgarbúa frá sveitinni sé það mikil að lítil vitneskja sé á þessum vörum. 
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Því þurfi allt í senn að auglýsa vörur sem hægt er að kaupa beint frá býli, hvaða 

vörur eru í boði og hvernig hægt er að nálgast þær. Landsbyggðarfólk telur 

höfundur hins vegar að sé í meiri tengslum við sveitina og hafi frekar þekkingu 

á þeim vörum sem þar bjóðast, því nægi að auglýsa hvar hægt er að nálgast 

þessar vörur en ekki hvaða vörur eru í boði.  

Tilgáta 2: Ekki er mikil þekking meðal almennings á vörum heimavinnsluaðila 

og vörumerkinu Beint frá býli.  

Tilfinning höfundar fyrir því að þekking almennings á vörum 

heimavinnsluaðila sé af skornum skammti er byggð á því að hann hefur mikið 

spurst fyrir í kringum sig, talað við vini og vandamenn og almennt séð veit fólk 

ekki um hvað þetta snýst.  

Væntanlegur ávinningur með skýrslunni er að finna leið sem hentug væri fyrir 

aðila samtakanna Beint frá býli við markaðssetningu á félaginu og vörum 

seldum beint frá býli. Einnig að varpa ljósi á það hversu vel almenningur 

þekkir vörumerkið Beint frá býli. Kallað verður eftir skoðunum bænda á 

markaðssetningu og hvað þeir telja vera bestu leiðina í þeim efnum til að 

markaðssetja sig og sínar vörur.    

Skýrslunni er skipt upp í fjóra hluta: Fyrsti hlutinn snýr að samtökunum Beint 

frá býli. Farið er yfir sögu félagsins og merki og reglur félagsins skoðaðar. Í 

öðrum hluta er fræðileg umfjöllun um miðaða markaðssetningu, vörumerki og 

samhæfða markaðslega boðmiðlun. Þriðji hluti skýrslunnar snýr að greiningu 

og mati. Rafræn könnun verður lögð fyrir félagsmenn samtakanna, gerð verður 

vettvangskönnun, viðtal tekið og tölvupóstar sendir með spurningum til 

formanns félagsins ásamt fyrrverandi formanni og eiganda Bændamarkaðar Frú 

Laugu. Reynt verður að greina frá stöðu kynningar- og markaðsmála í dag út 

frá rafrænu könnuninni ásamt því að skoða framtíðarmöguleika aðila 

samtakanna í þeim málum. Markhópur þeirra sem versla vörur beint frá býli 

verður greindur ásamt því að vörumerkið, virði þess og traust neytenda verður 

greint. Að lokum verða rannsóknarspurningunum svarað og helstu niðurstöður 

dregnar saman ásamt því að tillögur verða settar fram.  
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1.  Beint frá býli 
Beint frá býli er félag heimavinnsluaðila sem var stofnað 29. febrúar árið 2008. 

Það er félag bænda sem selja eða hyggjast selja afurðir sínar beint frá býli 

bóndans á Íslandi (Beint frá býli, e.d. a). Markmiðið með stofnun samtakanna 

var að ná saman í einn hóp þeim bændum sem hefðu hug á að framleiða og 

fullvinna sínar vörur sjálfir. Engin slík samtök voru til fyrr en samtökin Beint 

frá býli urðu að veruleika. Hugmyndin var að Beint frá býli yrðu 

hagsmunasamtök þeirra bænda sem væru með eigin framleiðslu til sölu og ekki 

var áformað að reka verslun undir þeirra merkjum. Nýlega kom upp hugmynd 

um að vera með verslun í Reykjavík, í eigu bænda, sem myndu selja undir 

merkjum Beint frá býli en sú hugmynd hefur ekki enn verið framkvæmd 

(Hlédís Sveinsdóttir, munnleg heimild, 1. apríl 2011). Tilgangur félagsins er að 

gæta hagsmuna bænda, styðja þá og hvetja til heimavinnslu afurða og sölu 

beint frá býlinu (Beint frá býli, e.d. a). Meginmarkmið samtakanna er að 

tryggja að neytendur geti keypt gæðavörur beint frá bónda þar sem öryggi og 

ferskleiki varanna er í hávegum hafður. Að efla tengslin á milli dreifbýlis og 

þéttbýlis og að höfða til þeirra sem hafa áhuga á að vita hvaðan maturinn 

kemur og hvernig hann er meðhöndlaður. Því sá hópur neytenda er stöðugt að 

stækka (Guðmundur Jón Guðmundsson, munnleg heimild, 14. Janúar 2011). 

Guðmundur Jón Guðmundsson er starfandi formaður samtakanna Beint frá býli 

og bóndi í Holtseli í Eyjafjarðarsveit. Forsíðumynd verkefnisins er fengin af 

heimasíðu samtakanna Beint frá býli og er eftirfarandi kafli skýrsluhöfundar 

um samtökin Beint frá býli á margan hátt byggður á hans ummælum. 

Beint frá býli hefur vaxið hratt frá stofnun. Við stofnun þess voru félagsmenn 

fjörutíu og þar af voru fimm aðilar sem þegar höfðu tekjur af sinni starfsemi. Í 

dag eru félagsmenn Beint frá býli hundrað talsins og má skipta þeim niður í 

þrjá hópa. Um fimmtíu býli eru mjög virkir seljendur og fá töluverða innkomu 

af þessari hliðargrein, tuttugu og fimm býli eru að selja lítið og tuttugu og 

fimm býli eru meðlimir en ekki farnir af stað með sölu. Þegar þessar tölur eru 

skoðaðar má sjá að virkir seljendur hafa tífaldast á þessum þremur árum, 
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félagið virðist eiga einhvern þátt í því að fleiri bændur stunda nú heimavinnslu 

afurða (Guðmundur Jón Guðmundsson, munnleg heimild, 14. Janúar 2011).  

Grundvallarhugmyndin á bakvið samtökin Beint frá býli er: 

ü Að fá framleiðendur til að varðveita menningararfinn og notfæra sér 

hann til að kynna fyrir nýjum kynslóðum kaupenda. 

ü Að færa neytenda og framleiðanda nær hvor öðrum og um leið sleppa 

öllum eða flestum milliliðum. 

ü Að framleiðandi fái bróðurpartinn af andvirði vöru og þjónustu í sinn 

hlut. 

ü Að styrkja byggð og auka atvinnumöguleika í dreifðum 

byggðarkjörnum. 

Með framleiðslu og sölu beint frá býli opnast möguleikar á að nota hráefni úr 

villtri náttúru Íslands. Oft eru þetta vörur sem erfitt er að koma á markað langt 

frá framleiðanda. Vörur sem framleiddar eru á býlum eru sjaldnast 

fjöldaframleiddar heldur eru þær fyrst og fremst viðbót við aðalbúgrein býlisins 

og er ekki ætlað að keppa beint við aðra stórframleiðendur, heldur vera annar 

og meira spennandi kostur fyrir neytendur (Beint frá býli, e.d. a).  

Einn liður þess ávinnings sem hlýst af sölu á vörum beint frá býli er  að 

virðisauki framleiðslunnar lendir hjá framleiðandanum eða bóndanum. Algengt 

er að vara sem verður til á býli sé seld á margföldu verði í stórmörkuðum eftir 

að búið er að fullvinna hana og fær seljandinn þá mun meira í sinn hlut heldur 

en framleiðandinn. Að sjálfsögðu verður að taka tillit til þess að kostnaður við 

vinnslu og sölu vörunnar er umtalsverður en með því að selja vöruna beint frá 

býli er það frumframleiðandi sem fær mun meira í sinn hlut ásamt því að að 

skapa aukna atvinnu á býlinu. Oft á tíðum seljast heimaunnar vörur á jafnháu 

eða hærra verði en fæst fyrir sambærilega vöru í verslunum, margir neytendur 

eru tilbúnir til að greiða hærra verð fyrir sérmerkta vöru frá tilteknum 

framleiðanda (Beint frá býli, e.d. a). 

Heimavinnsla á matvælum getur verið af ýmsum toga og eru mismunandi 

vinnsluaðferðir og hráefni notuð. Breytileikinn er mikill á milli framleiðsluvara 
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og hefur sagan og þróunin á bak við heimavinnslu sitt að segja í þeim efnum 

sem gerir vörurnar sérstakar og eftirsóknarverðar í augum neytenda. Að auki 

eru vörurnar sjaldnast fjöldaframleiddar. Í töflu eitt má sjá lista yfir þær vörur 

sem eru seldar Beint frá býli. Eins og sjá má er um mjög fjölbreytt vöruval að 

ræða þar sem hægt er að versla allt frá mjólkurvörum til grænmetis (Beint frá 

býli, e.d. a). 

Tafla 1: Vöruúrval Beint frá býli 

Mjólkurvörur Kjötvörur Fiskvörur 
Brauð og 
kornvörur 

Grænmeti, 
krydd, ber o.fl. 

Ostar 
(harðir,mjúkir, 
mysuostar) 

Kjöt, 
grófhlutað, 
úrbeinað 

Fiskur, 
vatnafiskur 

Brauð, 
bakað, seytt, 
steikt 

Grænmeti, 
hrátt, soðið, 
kælt, fryst 

Jógúrt, skyr, ís 
Bjúgu, pylsur, 
kæfa 

Reyktur 
fiskur 

Kökur, 
smákökur, 
lagkökur Grænmetisréttir 

Broddmjólk Reykt kjöt 
Hertur 
fiskur 

Korn, heilt, 
malað 

Kryddjurtir, 
kryddblöndur 

Kryddsósur 
Þurrverkað 
kjöt 

Siginn 
fiskur 

 

Hvönn, 
fjallagrös, söl,  

 
Slátur 

Grafinn 
fiskur 

 
Rabarbari 

 

Villibráð, 
fugl, hákarl  

  
Sultur, hlaup 

    
Jurtate 

    
Öl  

    
Safar, saftir 

    
Egg 

(Beint frá býli, e.d. a).  

Lítið er um það að bændur taki sig saman og selji nokkrir sínar vörur á sama 

staðnum eins og tíðkast í löndunum í kringum okkur, það telur Guðmundur að 

sé miður þar sem það myndi hjálpa fólki að koma sér á framfæri og sennilega 

auka sölu þar sem væntanlegir viðskiptavinir þyrftu þá aðeins að fara á einn 

stað í staðinn fyrir að flakka á milli bæja (Guðmundur Jón Guðmundsson, 

munnleg heimild, 14. Janúar 2011). Það eru þó tveir staðir á Íslandi sem selja 

vörur frá öðrum en sjálfum sér, báðir staðsettir í Reykjavík, annars vegar er það 

Ísbúðin ísland sem selur ís frá Holtseli og stefnir á sölu á öðrum mjólkurvörum 

frá heimavinnsluaðilum (Facebook, e.d. a). Hins vegar er það Bændamarkaður 
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Frú Laugu við Laugalæk í Reykjavík sem selur ýmsar vörur beint frá bónda 

eins og ís, kjöt, grænmeti, harðfisk og fleira (Bændamarkaður Frú Laugu, e.d.). 

Nánar verður rætt við formann Beint frá býli og eiganda Holtselshnoss, eiganda 

Bændamarkaðs Frú Laugu og eiganda fyrirtækisins www.kindur.is sem er einn 

af stofnendum samtakanna Beint frá býli, á meðan á vinnslu á verkefninu 

stendur. 

1.1. Starfsemi félagsins 

Beint frá býli heldur úti öflugri heimasíðu þar sem hægt er að nálgast flestar 

þær upplýsingar sem neytandi þarf á að halda, ásamt upplýsingum sem nýtast 

félagsmönnum og öðrum sem áhuga hafa á að kynna sér mál sem varða 

heimavinnslu afurða. Að auki hafa samtökin gefið út kynningarbækling með 

sínum félagsmönnum þar sem þeim gefst tækifæri á að kynna sig og sínar 

vörur og þjónustu. Heimsóknir á heimasíðuna eru að meðaltali um 100 á 

hverjum degi (Guðmundur Jón Guðmundsson, munnleg heimild, 14. janúar 

2011). 

Beint frá býli er með sitt eigið merki sem stjórn félagsins og félagsmönnum er 

leyfilegt að nota til að kynna félagið, svo sem á umslög, boli, bréfsefni, á 

sýningum og fleira, sjá mynd eitt. Ekki er leyfilegt að setja félagsmerkið utan á 

umbúðir fyrir vörur félagsmanna nema að það sé gert samhliða gæðamerki 

félagsins „Frá fyrstu hendi” sem sjá má á mynd tvö (Beint frá býli, e.d. a). 

 

 
 

Mynd 1: Vörumerki Beint frá býli Mynd 2: Gæðamerki Beint frá býli 

(Beint frá býli, e.d. b). (Beint frá býli, e.d. c). 
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Til að nota megi gæðamerki Beint frá býli þurfa vörurnar að uppfylla almennar 

íslenskar reglur varðandi heimavinnslu afurða og eftirfarandi skilyrði 

samtakanna:  

ü Framleiðsluvörurnar þurfa að vera samþykktar af Beint frá býli og 

framleiðendur þurfa að vera félagsmenn í samtökunum. 

ü Yfirbragð framleiðslunnar þarf að vera faglegt. 

ü Stærstur hluti afurðanna þarf að vera frá býlinu. 

ü Vinnsla á afurðum þarf að hafa átt sér stað á býlinu eða á öðrum 

samþykktum framleiðslustað. 

ü Hráefni þarf að vera að mestu leyti úr héraði vörunnar og það þarf að 

vera íslenskt. 

ü Leyfilegt er að nota gæðamerki félagsins hvort sem vörur eru seldar 

beint frá býli eða annars staðar. 

ü Aðrir en félagsmenn hafa ekki leyfi til að nota merki félagsins nema til 

að vekja athygli á því að vörurnar séu seldar á staðnum.  

(Beint frá býli, e.d. d). 

Það er því ljóst að uppfylla þarf nokkur skilyrði til að fá leyfi til að setja 

gæðamerki samtakanna á sínar vörur. 

1.2. Reglur og eftirlit með heimavinnslu afurða 

Til að mega framleiða og selja vörur beint frá býli þarf að uppfylla ákveðin 

skilyrði og fylgja reglum sem settar eru í hverju landi fyrir sig. Dýrum verður 

að vera slátrað á viðurkenndu sláturhúsi og skoðuð með tilliti til 

heilbrigðisþátta. Ekki er leyfilegt að slátra dýrum heima nema til eigin neyslu. 

(Lög um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og 

gæðamat á sláturafurðum nr. 96/1997). Frumskilyrði fyrir framleiðslu og 

dreifingu á matvælum er að hafa starfsleyfi opinbers eftirlitsaðila og þarf það 

að vera til staðar áður en vinnsla á býlinu hefst (Reglugerð um matvælaeftirlit 

og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla nr. 103/2010). 

Óheimilt er að selja eða framleiða úr ógerilsneyddri mjólk til neytenda. Hins 

vegar er leyfilegt að selja broddmjólk að uppfylltum ákveðnum skilyrðum 
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varðandi mjólkurgæði og að hún sé úr heilbrigðum kúm (Reglugerð um mjólk 

og mjólkurvörur nr. 919/2002). 

Til að framleiða vörur til sölu þarf sér afmarkað eldhús eða aðstöðu til 

framleiðslu sem tekin er út og samþykkt af heilbrigðiseftirliti. Heimiliseldhús 

má ekki nota við framleiðslu á vörum til sölu. Það eina sem leyfilegt er að selja 

beint til neytenda án úrvinnslu er villibráð eins og dýr og fiskur ásamt jurtum, 

berjum, grænmeti, ávöxtum og eggjum (Beint frá býli, e.d. a). 

Heilbrigðisfulltrúar í hverjum landsfjórðungi sjá um eftirlit með hverjum og 

einum heimavinnsluaðila á sínu svæði. Beint frá býli hefur ekki beint eftirlit 

með bændum en þeir þurfa þó að uppfylla þau skilyrði sem samtökin gera til 

þeirra sem sækja um að fá gæðamerkið. Þá hafa samtökin gert þá kröfu á 

seljendur að aðkoma að býlinu sé almennileg, það er snyrtileg og nóg pláss sé 

fyrir bíla og fólk. Því miður telur Guðmundur að þessu sé ábótavant á sumum 

bæjum sem getur sett svartan blett á aðra sem selja heimaunnar afurðir 

(Guðmundur Jón Guðmundsson, munnleg heimild, 14. Janúar 2011). 

1.3. Framtíðarhorfur lífrænna vara í heiminum 

Eftirspurn eftir lífrænum vörum í heiminum eykst hratt, talið er að það sé 

vegna þess að neytendur kunna betur að meta hreinar lífrænar vörur og kaupa 

þær í auknum mæli í dag. Lífræni markaðurinn vex um fimmtung árlega og er 

það helst rakið til aukinnar vitundavakningar um þess konar vörur í heiminum 

(Green Life, 2011). Á Íslandi eru tvö nýstofnuð félög um þessi málefni. Annað 

þeirra eru Samtök lífrænna neytenda, megintilgangur þess félags er að hvetja 

til framleiðslu og neyslu á lífrænum vörum á Íslandi með því að hafa að 

leiðarljósi velferð búfjár, almennings og umhverfisins (Samtök lífrænna 

neytenda, 2011). Hitt félagið heitir Vel-bú og eru það frjáls félagasamtök um 

bætt lífsskilyrði og velferð búfjár (Velbú, 2011). Það er því ljóst að 

vitundarvakning á Íslandi er einnig þónokkur. 

Höfundur skýrslunnar kannaði hvernig aukning á vörum sem seldar eru beint 

frá býli í Danmörku hefur verið síðustu ár. Tilgangurinn var að sjá hvort 
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aukningin hafi verið svipuð og á Íslandi, fá þannig örlitla innsýn inn í það sem 

er að gerast í nágrannalandi Íslands og hver áhuginn fyrir lífrænum vörum er.   

1.3.1. Beint frá býli í Danmörku 

Það hefur orðið mikil vitundavakning í Danmörku síðustu ár og krafan og 

áhuginn fyrir því að vita hvaðan varan kemur hefur aukist mikið. Þetta má sjá á 

því að árið 1998 voru 660 býli sem seldu vörur sínar beint til neytenda en níu 

árum síðar voru býlin orðin 1.214. Því miður eru ekki neinar tölur til um fjölda 

þeirra sem voru að selja beint frá býli árið 2010. Else Nørgaard hjá danska 

menningar- og matar ráðinu metur það svo, miðað við áhugann sem hún 

finnur, að tvöfalda mætti töluna frá 2007 til að fá út um það bil þann fjölda sem 

selur beint frá býli í Danmörku í dag. Óhætt er að segja að mikil aukning hefur 

orðið á eftirspurn eftir vörum beint frá bónda og aðgengi að þeim hefur batnað 

til muna (Nadia Mathiasen, 2010). 

Else sér um heimasíðuna www.landkoeb.dk sem er heimasíða ekki ósvipuð og 

samtökin Beint frá býli eru með. Þar má nálgast helstu upplýsingar sem bóndi 

þarf til að setja upp eigin verslun á sínu býli (Nadia Mathiasen, 2010). 

Heidi Boye, sem vinnur við rannsóknir á neytendahegðun í háskóla í suður 

Danmörku telur að aukning á eftirspurn eftir þessum vörum megi að miklu 

leyti rekja til þess að neytendur eru orðnir þreyttir á fjöldaframleiddu vörunum 

sem fást í stórmörkuðunum. Þeir sækjast því frekar eftir að versla beint af 

býlinu, vörur sem eru alveg ferskar og sem neytendur vita frekar hvernig 

meðhöndlaðar hafa verið (Nadia Mathiasen, 2010). Vörur seldar beint frá býli 

eru því í mikilli sókn í Danmörku ekki síður en á Íslandi.  
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2. Fræðileg umfjöllun  
Samhæfð markaðsleg boðmiðlun (e. integrated marketing communication) er 

notuð til að samþætta alla þá þætti sem fyrirtæki nota til að koma vöru sinni á 

framfæri. Markaðsleg boðmiðlun er nátengd hugtakinu vörumerki (e. brand) 

þar sem kynningar geta haft mikil áhrif á hversu vel tekst að vekja vitund á 

vörumerki. Til að finna hvaða hópa á að ná til með kynningum þarf að hafa í 

huga miðaða markaðssetningu (e. target marketing). Hún snýst um að hluta 

markaðinn niður og ákveða svo þá markhópa (e. target groups) sem fyrirtækið 

vill reyna að staðsetja sína vöru hjá. Þessi hugtök verða útskýrð í köflunum 

sem fara hér á eftir.  

2.1. Miðuð markaðssetning  

Miðuð markaðssetning er aðferð sem miðar að því að ná betri árangri í 

markaðsstarfi fyrirtækja. Fyrirtæki eiga oft erfitt með að þjóna öllum 

markaðnum og því þarf að miða markaðssetninguna að ákveðnum hópum 

einstaklinga. Neytendur eru margir og geta verið dreifðir um stórt svæði ásamt 

því að kauphegðun og þarfir eru ólíkar, því getur það verið mjög 

kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að ætla að að reyna að ná til allra (Kotler, Keller, 

Brady, Goodman og Hansen, 2009, bls. 333). 

Í markaðsstarfi er notast við miðaða markaðssetningu sem samanstendur af 

markaðshlutun (e. segmentation) þar sem neytendum er skipt í hópa eftir 

staðsetningu, aldri og fleira. Markaðsmiðun (e. targeting) þar sem valinn er sá 

hópur sem á að þjóna og staðfærslu (e. positioning) þar sem ákveðið er hvernig 

skal þjóna þeim hópi sem valinn var, með til dæmis tilboðum og fleiru. Sjá 

nánar á mynd hér að neðan.  
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Marka!shlutun 
 
 

Eftir hva!a 
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marka!inn. 
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marka!shluta. 
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Hver marka!shluti 
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markhópur valinn. 
 

 
 
#"
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P 
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Mynd 3: Miðuð markaðssetning 

(Kotler o.fl., 2009, bls. 331).  

Allt markaðsstarf fyrirtækja tekur mið af þessum þáttum og getur það verið 

mjög erfitt og fylgt mikill kostnaður fyrir fyrirtæki að ætla sér að þjóna öllum 

neytendum á markaði. Þegar markaðsstarf er hugsað út frá stefnumótandi 

áætlanagerð er neytendum skipt niður í smærri og stærri hópa eftir aðstæðum 

og þeim þjónað sem best hentar. Markaðsstarf hefur þróast út í það að valinn er 

ákveðinn hópur sem á að þjóna og mynduð við hann varanleg tengsl í stað þess 

að reyna að þjóna öllum (Kotler o.fl., 2009, bls. 333). 

Nú verður farið í hvert skref miðaðrar markaðssetningar og er fyrsta skrefið 

markaðshlutun. 

2.1.1. Markaðshlutun  

Markaðshlutun kallast það að skipta markaðnum niður í ákveðna markhópa. 

Markhópum er skipt niður eftir ákveðnum eiginleikum eins og lýðfræði, 

landfræði, sálfræði og kauphegðun. Með lýðfræðilegum þáttum er átt við að 

fólki sé skipt upp eftir aldri, kyni, fjölskyldustærð, tekjum og fleiru. 

Landfræðilegi þátturinn vísar til þess hvar á landinu eða í heiminum 
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væntanlegir viðskiptavinir eru og einnig er greint hvernig loftslagið er þar og 

hvort landið sé lítið eða stórt.  Sálfræðilegir þættir eru svo atriði sem varða 

hegðun viðskiptavinarins. Með öðrum orðum hvernig lífstíl hann velur sér. 

Lífstíllinn er skoðaður meðal annars út frá þeirri vinnu sem hann er í, hver 

áhugamál hans eru og hvernig hann ferðast (Peter, og Olson, 2010, bls. 368-

369).  

Kauphegðun einstaklinga er einn af þeim þáttum sem skoðaðir eru þegar hluta 

á markað niður. Þá er neytendum skipt niður í hópa eftir þekkingu þeirra á 

vörunni, hvernig þeir muni hugsanlega nota hana og hvaða skoðun þeir hafi á 

henni. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að rannsaka vel hvernig markaðurinn er 

hlutaður niður því það er ekki alltaf notandi vörunnar sem kaupir hana heldur 

oft einhver annar á heimilinu. Til dæmis í Bretlandi þá kaupa konur frekar 

undirföt fyrir karlmenn en þeir sjálfir. Í því tilviki þyrfti frekar að miða 

markaðssetningu að konum heldur en körlum (Kotler o.fl., 2009, bls. 351). 

Það að skipta markaðnum upp er gert til að fyrirtæki skilji betur hvernig 

neytendur haga sér og jafnframt til að auðvelda fyrirtækjum markaðssetningu á 

sinni vöru. Fyrirtæki sem vinnur þessa vinnu vel og þekkir sína markhópa, á 

auðveldara með að markaðssetja sig og að ná betur til væntanlegra 

viðskiptavina (Peter og Olson, 2010, bls. 368-369). 

Þegar búið er að skipta hópunum niður þarf að ákveða hvaða markhóp skal 

velja og miða markaðssetningu að þeim hóp. Nánar er farið í það í kaflanum 

um markaðsmiðun 

2.1.2. Markaðsmiðun  

Þegar fyrirtæki er búið að hluta markaðinn niður með markaðshlutun þá þarf 

það að ákveða hvaða markaði eða mörkuðum það ætlar að þjóna og miða 

markaðssetningu við þá hópa. Til að markaðshlutunin skili þeim árangri sem til 

er ætlast og sé nothæf þarf hún að uppfylla 5 skilyrði:  

ü Markaðshlutinn þarf að vera mælanlegur, eins og stærð, kaupmáttur 

einstaklinga og eiginleikar markaðshlutans. 
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ü Markaðshlutinn þarf að vera stór og möguleikar á hagnaði töluverðir 

til að það borgi sig að fara á þann markað. 

ü Markaðshlutinn þarf að vera aðgengilegur fyrir fyrirtækið svo það sé 

auðvelt að ná til hans og þjónusta hann.  

ü Aðgreining er einnig stór partur sem þarf að vera til staðar því 

æskilegt er að markaðshlutar bregðist ekki á sama hátt við 

mismunandi markaðsaðgerðum. Sem dæmi má nefna giftar og 

ógiftar konur, ef þær bregðast eins við ákveðnum 

ilmvatnsauglýsingum þá er ekki hægt að tala um tvo mismunandi 

markaðshluta heldur aðeins einn.  

ü Markaðshlutar þurfa að vera raunhæfir svo hægt sé að búa til 

markaðsaðgerðir sem ná til hópsins og bera árangur (Kotler o.fl., 

2009, bls. 356-357). 

Þegar fyrirtæki hefur farið í gegnum þessi fimm þrep þarf það að vega og meta 

hvaða hluta af markaðnum það ætti að þjóna. Þá þarf að skoða annars vegar 

hvaða hluti markaðarins er mest aðlaðandi og hins vegar hvaða auðlindir og 

markmið fyrirtækið hefur að bjóða þessum markaðshluta. Einnig þurfa 

fyrirtæki að vega það og meta hvort þetta tvennt fari saman þannig að báðir 

aðilar hagnist á viðskiptunum (Kotler o.fl., 2009, bls. 356-357).  

2.1.3. Staðfærsla  

Staðfærsla á vörum er síðasta skrefið í miðaðri markaðssetningu og getur ekki 

átt sér stað fyrr en markaðshlutun og markaðsmiðun hefur verið framkvæmd. 

Reynt er að staðsetja vöruna á ákveðnum stað í huga neytendans í þeim 

tilgangi að reyna að auka líkur fyrirtækisins á að ná árangri með sölunni og fá 

markhópinn til að velja vörurnar sem fyrirtækið er að bjóða frekar en vörur frá 

samkeppnisaðilum (Kotler o.fl., 2009, bls. 361). 

Með staðfærslu er reynt að sameina markaðssetningu og skynjun neytendans 

þannig að varan eignist varanlegan sess í huga hans. Nauðsynlegt er að 

aðgreina vöru fyrirtækisins og þarf fyrirtækið að samræma markaðssetningu 
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sína í öllum miðlum þannig að alltaf komi sömu skilaboðin fram varðandi 

vöruna. Þetta er lykillinn að því að varan festist í hugum neytenda og verði 

þeirra fyrsta val. Mikilvægt er að benda á gæði vörunnar og sýna fram á hvað 

gerir hana einstaka eða með öðrum orðum frábrugðna vörum 

samkeppnisaðilanna. Góðan árangur fyrirtækis má oft rekja til þess að 

staðfærsla á vörum þess hefur gengið vel. Fyrirtæki sem náð hefur árangri í 

staðfærslu á vörum er í flestum tilvikum með stærri markaðshlutdeild og 

sterkari vöru sem neytendur treysta. Mikilvægt er að fyrirtæki standi undir 

þessu trausti því oft þarf lítið til svo fyrirtæki missi traust og trúverðugleika 

sinn (Vukasovic, 2009, bls. 165). 

Nú hefur verið fjallað um miðaða markaðssetningu og þá þætti sem mynda 

hana. Því næst verður fjallað um vörumerki og hugtök tengt því þar sem 

markaðssetningin er miðuð út frá því hvaða vörumerki á að selja og hvað þarf 

að hafa í huga við að koma vörumerki á framfæri og auka vitund neytenda. 

2.2. Vörumerki 

Vörumerki er notað til að lýsa ákveðinni vöru. Til að byggja upp sterkt og 

traust vörumerki þarf varan að vera fyrsta flokks. Nauðsynlegt er að varan 

standist þær kröfur sem neytendur gera til hennar og fyrirtæki þurfa að hugsa 

vel um hvaða skilaboð verið er að senda neytendum og ekki villa um fyrir 

þeim (Campbell, 2002, bls. 216).  

Samkvæmt amerísku markaðssamtökunum (e. American Marketing 

Association) er vörumerki tákn, merki, nafn eða orð sem framleiðendur og 

seljendur nota til að aðgreina sína vöru eða þjónustu frá öðrum vörumerkjum. 

Vörumerki er öflugt tæki og nauðsynlegt til að greina á milli mismunandi vara 

eða þjónustu þar sem ekkert vörumerki er nákvæmlega eins og annað. 

Vörumerkið sjálft inniheldur yfirleitt þrjú atriði: Nafn vörumerkisins, merkið 

sjálft og greinandi þætti eins og liti, útlit vörunnar og jafnvel hljóð (Mooradian, 

Matzler og Ring, 2012, bls. 249-250).  
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Vörumerkin eru oft lýsandi fyrir vöruna, vörumerki samtakanna Beint frá býli 

er mynd af grænum bóndabæ sem vísar til sveitarinnar og grænnar náttúru 

ásamt nafninu Beint frá býli og gefur því almenningi hugmynd um fyrir hvað 

merkið stendur.  

Þegar vörumerki eru skoðuð eru ýmsir aðrir þættir sem þarf að fara í gegnum 

og verður byrjað á að útskýra hugtakið vörumerkjavirði (e. brand equity). 

2.2.1. Vörumerkjavirði 

Vörumerkjavirði hefur verið skilgreint sem sá virðisauki sem vörumerki færa 

vörum og þjónustu. Það endurspeglast í því hvað neytendum finnst um 

vörumerkið, hvernig þeir hugsa um það og hvernig þeir haga sér gagnvart því. 

Vörur sem hafa hátt vörumerkjavirði eiga auðveldara með að komast inn í 

verslanir og fá besta staðinn í búðinni. Einnig geta seljendur vörumerkja sem 

hafa hátt virði leyft sér að verðleggja vöruna hærra en sambærilegar vörur 

(Clow og Baack, 2010, bls. 59-60). 

Fyrsta skrefið í uppbyggingu vörumerkis er að hafa einstaka vöru og taka 

ákvörðun um það hvaða leið skuli farin í sölu og kynningu á henni. Til að hægt 

sé að halda sérstöðu vöru þurfa fyrirtæki stöðugt að koma með nýjungar og 

passa að dragast aldrei aftur úr hvað það varðar. Í hröðu nútímasamfélagi vilja 

viðskiptavinir sjá nýjungar og nýjar útfærslur af auglýsingum. Þau fyrirtæki 

sem þora að fara ótroðnar slóðir í að kynna sínar vörur byggja oft upp meira 

virði en aðrar vörur. Það hefur sýnt sig að sambland af nýjum og gömlum 

leiðum í kynningarmálum er það sem virkar best í dag. Vörumerkjavirði 

einkennist af yfirráðandi stöðu ákveðinnar vöru á markaðnum og þurfa 

fyrirtæki að vinna stöðugt að markaðsmálum til að halda þeirri stöðu (Clow og 

Baack, 2010, bls. 60-61). Mæling á vörumerkjavirði er þáttur sem fyrirtæki 

þurfa að geta skoðað. Nokkrar aðferðir hafa verið notaðar til að mæla virði 

vörumerkja. Ein þeirra heitir Brand Asset Valuator model og má sjá hana hér 

að neðan. Þetta módel var byggt á rannsóknum sem gerðar voru í 44 landi 

meðal 500.000 manna (Kotler o.fl., 2009, bls. 449). 
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Mynd 4: Brand Asset Valuator  

(Kotler o.fl., 2009, bls. 449). 

Þessi mæliaðferð miðast við að vörumerkjavirði sé drifið áfram af tveimur 

þáttum sem eru skynjun neytenda á vexti (e. stature) og styrk (e. strength) 

vörumerkis. Það eru fimm þættir sem hafa áhrif á þessa skynjun neytenda á 

virði vörumerkja. Þeir eru: Hversu vel þekkja (e. knowledge) neytendur 

vöruna, uppfyllir hún þau skilyrði og virðingu (e. esteem) sem þeir vilja, hvaða 

mikilvægi (relevance) hefur hún fyrir þá, hver er aðgreining (e. differentiation) 

vörunnar frá öðrum vörum og kraftur (e. energy) sem mælir hvaða styrk 

merkið hefur hjá neytendum. Þættirnir aðgreining, mikilvægi og kraftur geta 

gefið hugmynd um framtíðarvirði vörumerkisins og virðing og þekking sýna 

hver staða vörumerkisins er í huga neytendans. Þessir þættir eru mikilvægir 

fyrir fyrirtækið og undir því komið að miklu leyti hversu vel neytendur þekkja 

vöruna (Kotler o.fl., 2009, bls. 449). 

Önnur mæliaðferð fyrir vörumerkjavirði heitir „Brand Resonance pyramid“. 

Þessi aðferð miðar að því að byggja upp vörumerkjavirði eftir þekkingu 

neytenda á vörumerkinu. Pýramídinn byggir virði vörumerkisins upp neðan frá 

í fjórum þrepum. Fyrsta þrepið er auðkenning vörumerkis í huga neytenda 

þannig að varan innihaldi bæði þær þarfir og gæði sem hún þarf að uppfylla. 
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Annað þrepið er að sýna með áþreifanlegum jafnt sem óáþreifanlegum hætti 

virði vörunnar í huga neytendans. Þriðja þrepið er að kalla fram rétt viðbrögð 

neytenda við dómgreind þeirra og tilfinningum. Fjórða og síðasta þrepið er að 

byggja upp varanlegt samband á milli vörumerkja og neytenda (Keller, 2009, 

bls. 143). 

Fleiri aðferðir við að mæla virði vörumerkja eru til en ekki verður farið nánar 

út í þær hérna. Sjálfsmynd vörumerkja (e. brand identity) og vörumerkjaímynd 

(e. brand image) eru hugtök sem vísa annars vegar til þess hvernig fyrirtækið 

reynir að skilgreina vörumerkið og hins vegar hvernig neytendur skynja það. 

Þessi tvö hugtök eru umfjöllunarefni næsta kafla.  

2.2.2. Sjálfsmynd vörumerkja og vörumerkjaímynd 

Sjálfsmynd vörumerkja er hvernig fyrirtækið skilgreinir sitt eigið vörumerki og 

hvernig það staðfærir vörur sínar og þjónustu (Kotler o.fl., 2009, bls. 426). 

Mismunandi er hvort notaðar eru sjónrænar eða munnlegar framsetningar á 

vörumerkinu og hvaða blöndu af  sálfræðilegum og tilfinningalegum þáttum 

það á að vekja hjá neytandanum. Markmið fyrirtækja er að sjálfsmyndin sé 

sterk svo hún haldist í huga neytendans sem lengst. Sjálfsmynd vörumerkisins 

þarf að birtast í öllu sem fyrirtækið gerir frá hegðun starfsfólks til 

bæklingagerðar. Vörumerkjaímynd er hins vegar skilgreind sem það hvernig 

almenningur eða neytandi skynjar vörumerkið í raun og veru (Kotler o.fl., 

2009, bls. 426). 

Lykilatriði við að byggja upp góða vörumerkjaímynd er að varan hafi sterkt 

auðkenni (e. identity). Auðkenni sem ákveður hvernig varan skuli best notuð 

og það samband sem varan kemur til með að mynda við neytendur. Þegar vara 

er staðsett á markaði þá skiptir ímynd vörumerkisins mjög miklu máli og getur 

haft mikil áhrif á hvort varan nái fótfestu eða ekki. Til að byggja upp góða 

vörumerkjaímynd þarf að nota þau tæki og tól sem til eru við að koma 

upplýsingum um vöruna á framfæri, til dæmis til hvers varan er notuð, hver eru 

gildi hennar og hvað hún getur gert fyrir neytendur. Samræmi þarf að vera í því 

kynningarefni sem fyrirtækið sendir frá sér um vöruna til að byggja upp 

svipaða ímynd hjá neytendum, því ef samskiptin á milli fyrirtækisins og 
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neytenda eru ekki nógu skýr getur það leitt til þess að ímyndin verði önnur en 

sú sem fyrirtækið vænti  (Vukasovic, 2009, bls. 165). 

Mjög mikilvægt er í því efnahagsástandi sem er í dag að reyna að byggja upp 

sterka vörumerkjaímynd. Samkeppni á milli vara er mjög mikil og því veltur 

það mikið á ímynd vörunnar hvernig fyrirtækinu gengur. Fyrirtæki sem hefur 

sterka vörumerkjaímynd getur skapað sinni vöru samkeppnisforskot á 

markaðnum (Vukasovic, 2009, bls. 165). 

Til að neytendur geti haft ákveðna vörumerkjaímynd þurfa þeir að vera 

meðvitaðir um þær vörur sem eru á markaðnum. Það er kallað 

vörumerkjavitund (e. brand awareness). 

2.2.3. Vörumerkjavitund 

Vörumerkjavitund skiptir miklu máli þegar neytendur eru að velja vöru því hún 

getur haft áhrif á það hvaða vörumerki koma fyrst upp í huga neytenda. 

Fyrirtæki þurfa að auglýsa vel bæði vörumerkið sjálft og mynd af vörunni til 

að byggja upp vörumerkjavitund hjá neytendum. Með því aukast líkurnar á því 

að vörur fyrirtækisins verði fyrir valinu en ekki vörur samkeppnisaðilanna 

(Elliot og Percy, 2007, bls. 236-238). 

Vörumerkjavitund stendur annars vegar fyrir það hversu vel neytendum gengur 

að rifja upp vörumerkið (e. recall brand awareness) og hins vegar hvort þeir 

þekki vörumerkið sjálft eða umbúðir þess (e. recognition brand awareness). 

Þegar neytendur geta rifjað upp vörumerkið þá er átt við að þeir geti áttað sig á 

vörumerkinu með því að heyra eða hugsa um nafnið á því. Sem dæmi má nefna 

þegar þjónn spyr viðskiptavin hvaða tegund af bjór hann megi bjóða honum þá 

þarf viðskiptavinurinn að nefna nafnið á bjórnum áður en hann sér flöskuna, 

hins vegar þegar neytendur þekkja vöruna þá eru það aðallega umbúðirnar sem 

skipta mestu máli því viðskiptavinirnir geta þá gengið að þeirri vöru sem þeir 

þekkja. Við auglýsingu á vörum þarf að huga að mismunandi þáttum fyrir 

hvora aðferðina fyrir sig. Ef ná á til þeirra sem þekkja vöruna í sjón þá eru 

blaða- og sjónvarpsauglýsingar mun áhrifaríkari en aðrar auglýsingar. Hins 

vegar gætu útvarpsauglýsingar hentað betur fyrir þá sem þekkja nafn vörunnar 
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og eru fljótir að tengja það við vöruna sem er auglýst (Elliot og Percy, 2007, 

bls. 236-238). 

Þegar neytandi hefur byggt upp ákveðna vitund og ímynd vörumerkis getur 

það leitt til ákveðinnar tryggðar við vörumerkið.  

2.2.4. Vörumerkjatryggð  

Vörumerkjatryggð (e. Brand loyalty) lýsir því hversu mikla tryggð 

viðskiptavinurinn bindur við ákveðið vörumerki. Tryggð viðskiptavina getur 

verið mjög mismunandi, sumir kaupa alltaf sama merkið á meðan aðrir eru 

frekar tilbúnir til þess að skipta og prófa eitthvað nýtt, þ.e. festa sig ekki við 

eitt ákveðið merki. Vörumerkjatryggð skiptir fyrirtæki gríðarlega miklu máli 

og því er mikilvægt fyrir það að hugsa vel um sína viðskiptavini til að halda í 

þá (Kotler o.fl., 2009, bls. 351). 

Dæmi um vörumerki sem á ákveðna tryggð neytenda á Íslandi eru SS pylsur. 

Pylsurnar hafa verið framleiddar mjög lengi og stór hópur neytenda vill engar 

aðrar pylsur þó þær séu kannski ekkert síðri. Oft snýst þetta ekki um það, 

heldur bara að merkið sem keypt er sé rétt.  

Nú hefur verið farið í mikilvæga þætti sem tengjast vörumerkjum og næstu 

kaflar snúast um samhæfða markaðslega boðmiðlun. Þessi tvö hugtök tengjast 

töluvert og geta þættir samhæfðrar markaðslegrar boðmiðlunar haft töluverð 

áhrif á það hvernig til tekst með markaðssetningu vörumerkja.  

2.3. Samhæfð markaðsleg boðmiðlun 

Samhæfð markaðsleg boðmiðlun hefur verið skilgreind sem samþætting allra 

þátta innan fyrirtækja sem notaðir eru til að koma skilaboðum til viðskiptavina 

og annarra hagsmunaaðila fyrirtækja. Meiningin er að öll skilaboð sem 

fyrirtækið sendir frá sér séu þau sömu og ýta undir þá staðfærslu sem 

fyrirtækið hefur sett sér (Belch, G. E. og Belch, M. A., 2009, bls. 12). 

Samhæfð markaðsleg boðmiðlun hefur vaxið mikið síðustu ár og eru 

ástæðurnar meðal annars þær að fyrirtæki eru farin að átta sig á mikilvægi þess 
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að samhljómur sé í öllu efni sem fer frá fyrirtækinu. Með því að fylgjast vel 

með og nýta sér tækifæri samhæfðrar markaðslegrar boðmiðlunar geta 

fyrirtæki forðast það að misvísandi upplýsingar séu gefnar og þróað með sér 

skilvirkari kynningarstefnu (Belch, G. E. og Belch, M. A., 2009, bls. 12-13). 

Samhæfð markaðsleg boðmiðlun stendur fyrir átta þætti:  

1. Auglýsingar (e. advertising). 

2. Söluhvatar (e. sales promotion). 

3. Fréttaumfjöllun og almannatengsl (e. public relations). 

4. Persónuleg sölumennska (e. personal selling). 

5. Bein markaðssetning (e. direct marketing). 

6. Internetið og gagnvirkir miðlar (e. direct and interactive marketing). 

7. Viðburðir og upplifun (e. events and experience). 

8. Umtal (e. word of mouth). 

(Kotler o.fl., 2009, bls. 693). 

Kynningar (e. promotion) eru taldar vera undirstöðuatriði þegar koma á vöru á 

framfæri meðal neytenda. Með kynningunni eru fyrirtæki að koma 

nauðsynlegum upplýsingum í sambandi við vöruna til neytenda og beita 

sannfæringarkrafti til að fá þá til að kaupa hana (Belch, G. E. og Belch, M. A., 

2009, bls. 18). 

Eins og sjá má á mynd 5 stuðlar samhæfð markaðsleg boðmiðlun að 

vörumerkjavirði og getur haft töluverð áhrif á sölu á vörumerkjum á ýmsan 

hátt eins og til dæmis með því að vekja áhuga neytenda á vörunni og fá 

neytendur til að tengja ákveðin vörumerki við ákveðin fyrirtæki (Kotler o.fl., 

2009, bls. 692).  
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Mynd 5: Samhæfð markaðsleg boðmiðlun byggir upp vörumerki  

(Kotler o.fl., 2009, bls. 693). 

Þegar verið er að byggja upp vörumerki eru nokkur atriði sem nauðsynlegt er 

að hafa til hliðsjónar. Þegar ný vara kemur á markað er mikilvægt að vera á 

undan samkeppnisaðilum með allar auglýsingar og kynningar. Ástæðan er sú 

að neytendur muna frekar eftir þeim vörum sem koma fyrst á markað í 

ákveðnum vöruflokki og því eru meiri líkur á að þær nái fótfestu ef vel hefur 

tekist að kynna þær í upphafi. Miklu máli skiptir því að aðgreina vöruna með 

einhverjum hætti og gera hana minnisstæða í huga neytenda til dæmis með 

grípandi auglýsingum. Að búa til vörumerkjavitund hjá neytendum þarfnast 

áræðni fyrirtækja og ágengni sem þýðir að vera alltaf að minna á vörumerkið 

með alls konar kynningum og auglýsingum. Sumir vísa í gamla tíma þegar 

verið er að auglýsa vöru, tengja hana ákveðnum viðburðum í lífi fólks og reyna 

þannig að ná til þess. Bestu fyrirtækin eru þau sem ná að búa til þá ímynd og 
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persónuleikamynd í augum neytenda sem þarf til að vera í fyrsta sæti (Seitel, 

2011, bls. 378-379). 

Í dag er mikið áreiti frá alls konar auglýsingum og kynningum og því reyna 

fyrirtæki sífellt að leita nýrra leiða til að kynna sig og sínar vörur. Byrjað 

verður á að fjalla um auglýsingar sem taldar eru vera stærsti einstaki 

kynningarráðurinn í samhæfðri markaðslegri boðmiðlun.  

2.3.1. Auglýsingar 

Auglýsingar eru skilgreindar sem „hvers konar samskiptaform milli fyrirtækja 

og einstaklinga sem í lang flestum tilvikum þarf að greiða fyrir“ (Belch og 

Belch, 2009, bls. 18). Þegar auglýsa á vöru þá kaupir fyrirtækið ákveðinn tíma 

eða pláss fyrir auglýsinguna og því er nauðsynlegt að skoða hver markhópur 

fyrirtækisins er og miða val á miðli við það. Þetta er mjög mikilvægt til að 

auglýsingin beri árangur (Belch, G. E. og Belch, M. A., 2009, bls. 18).  

Kynningar eins og auglýsingar eru kallaðar fjöldamarkaðssetning (e. mass 

marketing) þar sem auglýsingar geta náð til breiðs hóps. Erfitt er að meta áhrif 

auglýsingar þar sem fyrirtæki fá ekki viðbrögð frá neytendum strax. Hún getur 

hins vegar skilað sér til fyrirtækja seinna meir (Belch, G. E. og Belch, M. A., 

2009, bls. 18).   

Auglýsingar hafa margar birtingamyndir og geta birst í mörgum miðlum. 

Helstu miðlarnir og kostir þeirra og gallar verða listaðir hér á eftir.  

Sjónvarp: Kostir þess er að það sameinar sjón, hljóð og tilfinningar í eitt og 

getur náð til margra í einu. Gallarnir eru hins vegar þeir að erfiðara er að 

ákveða fyrir hverja skal auglýsa og það er frekar dýrt að auglýsa í sjónvarpinu 

(Kotler o.fl., 2009, bls. 729).  

Dagblöð: Kostir dagblaða er sveigjanleiki. Auðveldara er að ná til ákveðinna 

landssvæða og jafnframt er auðvelt að ná til breiðs hóps. Gallarnir eru þeir að 

líftími dagblaðanna er stuttur, lítið er rætt um þær auglýsingar sem birtast í 

blöðunum og léleg myndgæði á pappír (Kotler o.fl., 2009, bls. 729).  
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Tímarit: Kostir tímarita er stór dekkun varðandi landfræðilega og lýðfræðilega 

þætti. Líftími þeirra er oft langur og þau ganga gjarnan á milli manna. Gallarnir 

eru þeir að óvíst er að það borgi sig að auglýsa í þeim því hugsanlega næst ekki 

til allra áætlaðra svæða og ákveðinn hópur les aldrei tímarit (Kotler o.fl., 2009, 

bls. 729).   

Útvarp: Kostir útvarps er stór dekkun varðandi landfræðilega og lýðfræðilega 

þætti og lítill kostnaður. Gallarnir eru þeir að útvarpsauglýsingar ná minni 

athygli en sjónvarpsauglýsingar og dreifing þeirra er ekki markviss (Kotler 

o.fl., 2009, bls. 729).  

Internetið: Kostir internetsins eru: Tiltölulega ódýr auglýsingamiðill, úr mörgu 

er að velja varðandi staðsetningu auglýsinga og margir möguleikar sem hægt er 

að nýta sér. Gallarnir eru þeir að internetið er tiltölulega nýr miðill og í sumum 

löndum er hlutfall þeirra sem nota internetið ekki hátt (Kotler o.fl., 2009, bls. 

729).  

Bæklingar: Kostirnir við að nota bæklinga sem auglýsingamiðil eru þeir að 

sveigjanleikinn er töluverður. Seljandi getur ráðið hvað hann setur í bæklinginn 

og hvernig hann gerir það. Jafnvel getur hann ýkt skilaboðin örlítið. Helsti 

gallinn er að hætt er við að of margir bæklingar verði framleiddir sem skapað 

getur mikinn kostnað (Kotler o.fl., 2009, bls. 729).  

Eins og sjá má á upptalningunni hér að ofan geta auglýsingar birst í ýmsum 

myndum og oft er það árangursríkast að tvinna þessar leiðir saman þegar velja 

á form auglýsinga. Fyrir vörumerki eins og Beint frá býli mætti nota allar 

þessar auglýsingarleiðir þó svo að tilfinning höfundar sé að áhrifaríkustu 

kynningarleiðirnar séu að notast við almannatengsl, auglýsa á internetinu og 

almennt umtal manna á milli. Söluhvatar er næsti þáttur í samhæfðri 

markaðslegri boðmiðlun sem rætt verður um. 

2.3.2. Söluhvatar 

Söluhvatar hafa verið skilgreindir sem bein hvatning til söluaðila, 

dreifingaraðila eða viðskiptavina og bíður aukið virði eða afslátt tengdan 
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vörunni og er það í þeim tilgangi að skapa tafarlausa sölu (Belch, G. E. og 

Belch, M. A., 2009, bls. 509). 

Söluhvatar snúa annars vegar að neytendum (e. consumer-oriented promotions) 

og hins vegar að milliliðum (e. trade-oriented promotions). Þeir söluhvatar sem 

snúa að neytendum eru til dæmis sýnishorn af vöru, afsláttarmiðar, ýmis konar 

bónusar og endurgreiðsla. Neytenda söluhvatar eru nátengdir auglýsingum þar 

sem hvatarnir eru yfirleitt auglýstir til að fá neytendur til að kaupa vörurnar og 

nýta sér söluhvatana. Þegar kemur að milliliðum þá eru söluhvatar eins og 

keppni á milli söluaðila, hlunnindi og þjálfunarprógram helst notað (Belch, G. 

E. og Belch, M. A., 2009, bls. 510). 

Söluhvatar eru áhrifarík leið til að kynna nýjar vörur og frekar auðveldir í 

notkun. Þeir geta haft veruleg áhrif á söluna strax og eru mun meira notaðir við 

markaðssetningu hjá fyrirtækjum en áður. Því miður eru söluhvatar yfirleitt 

skammvinn lausn þar sem þeir hafa oftast ekki langvarandi áhrif á söluna og 

því þurfa fyrirtæki innan skamms að byrja upp á nýtt að kynna vöruna. Það eru 

því skiptar skoðanir á hvort þessi kynning borgi sig fyrir fyrirtækin (Pauwels, 

Silva-Risso, Srinivasan, og Hanssens, 2004, bls. 142). 

Notkun söluhvata hefur aukist töluvert síðustu ár um allan heim og eru ýmsar 

ástæður fyrir aukningunni. Helsta ástæðan er mettun á kynningarmarkaðnum 

sem stafar af því að mörg fyrirtæki eru farin að ráða sérfræðinga í 

kynningarmálum til að taka þátt í stefnumótandi kynningaraðgerðum. Það 

hefur aukið notkun á söluhvötum og auglýsingum í fjölmiðlum. Aðrir þættir 

eins og aukin samkeppni, aukið vöruúrval og minni vörumerkjatryggð eru 

einnig ástæður aukningarinnar (Belch, G. E. og Belch, M. A., 2009, bls. 511). 

Markmið fyrirtækja með notkun söluhvata geta verið margvísleg. Þegar nýjar 

vörur koma á markað er mjög vinsælt að nota söluhvata til að fá fólk til að 

prófa þær. Þúsundir nýrra vara koma á markað árlega en aðeins um 10% þeirra 

lifa af fyrsta árið. Talið er að skortur á kynningum sé ein af aðalástæðunum. 

Söluhvatar eru einnig notaðir til að reyna að auka notkun á vörum sem þegar 

eru til (Belch, G. E. og Belch, M. A., 2009, bls. 518). Gott dæmi um þess 
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konar söluhvata eru bæklingar frá MS sem heita „Gott í matinn; Tímarit MS 

um mat og matargerð“. Í bæklingunum eru uppskriftir þar sem notaðar eru 

vörur frá MS.  

Mörg fyrirtæki eru farin að nota söluhvata til að bregðast við aukinni 

samkeppni og verja núverandi stöðu sína gagnvart samkeppnisaðilunum. 

Söluhvatar eru stundum notaðir til að reyna að ná til ákveðinna markhópa og 

með því stuðla að samþættingu markaðsstarfsins og vörumerkjavirði (Belch, G. 

E. og Belch, M. A., 2009, bls. 521). 

Kynningar og þátttaka söluaðila innan samtaka Beint frá býli á sýningum og 

markaðsdögum er góð leið til að hvetja til sölu með því að gefa fólki smakk á 

staðnum og reyna þannig að vekja áhuga á vörunni. Þetta er nátengt öðrum 

þætti sem er innan markaðslegrar boðmiðlunar og heitir viðburðir og upplifun, 

en það er ein leið sem notuð er til að koma vöru á framfæri og verður fjallað 

um næst.  

2.3.3. Viðburðir og upplifun 

Töluvert hefur aukist að fyrirtæki styrki ákveðna viðburði (e. sponsorship) eins 

og íþrótta-, lista- og skemmtanaviðburði. Ýmsar ástæður eru fyrir þessu eins og 

að reyna að tengjast ákveðnum markhópi, auglýsa sína vöru og auka þannig 

vörumerkjavitund og til að bæta ímynd fyrirtækisins. Það getur verið erfitt fyrir 

fyrirtæki að vita hvernig viðburðurinn fer og hvort að fólki líki við hann og er 

það áhætta sem þau þurfa að taka. Því þurfa fyrirtæki að velja vel þá viðburði 

sem fyrirtækið kostar eða tekur þátt í með það í huga hvert markmiðið er með 

að styrkja þá og hvort þátttakan sé fyrirtækinu hagstæð. Það eru ótal viðburðir 

sem fyrirtæki styrkja í heiminum í dag og því þurfa þau að hugsa út í hluti eins 

og hvort að ákveðinn viðburður sé í samræmi við markmið fyrirtækisins. Það 

þarf að skoða hverjir sækja eða horfa á viðburðinn og hvort að það sé sá 

markhópur sem fyrirtækið sækist eftir. Mörg fyrirtæki hafa búið sér til ákveðna 

áætlun um styrkingu á viðburðum. Mikilvægt er að reyna að meta árangurinn 

en það getur reynst fyrirtækjum erfitt (Kotler o.fl., 2009, bls. 739-742). 
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Markaðssetning sem gengur út á það að auglýsa þá upplifun sem neytendur 

geta orðið fyrir með því að kaupa eða nota ákveðnar vörutegundir er frekar ný 

af nálinni hér á landi. Hér skiptir ímynd fyrirtækja höfuðmáli og segja Pine og 

Gilmore að eina leiðin til að vera í upplifunargeiranum sé ef þú færð 

viðskiptavinina til að borga þér fyrir þann tíma sem hann eyðir hjá þér (Kotler 

o.fl., 2009, bls. 743-745). Dæmi um þetta eru ferðaþjónustuaðilar sem selja 

ákveðnar skemmtiferðir eins og til dæmis fyrirtækið Arctic rafting sem býður 

upp á flúðasiglingar víðsvegar um landið (Arctic Rafting, e.d.).  

Sýning á vegum Matar úr héraði hefur verið vel sótt síðustu ár og hafa aðilar 

innan samtakanna Beint frá býli tekið þátt í þeim, til dæmis fyrirtækið 

Holtselshnoss sem hefur verið með bás, gefið fólki að smakka og selt sínar 

vörur.  

Í síbreytilegu markaðsumhverfi skipta almannatengsl og fréttaumfjöllun orðið 

töluverðu máli. Í það verður farið hér að neðan. 

2.3.4. Almannatengsl og fréttaumfjöllun 

Faðir almannatengsla er talinn vera blaðamaðurinn Ivy Lee. Árið 1903 fór hann 

að einbeita sér að fullum krafti að almannatengslum. Lee lagði aðaláhersluna á 

að segja almenningi satt og rétt frá og upplýsa almenning og hagsmunaaðila 

um það sem var að gerast hjá fyrirtækjunum. Það taldi hann vera lykilatriði 

fyrir fyrirtæki til að vera samþykkt af almenningi og ná trausti hjá þeim (Seitel, 

2011, bls. 61). Þegar Lee var beðinn um aðstoð varðandi erfið mál sem þurfti 

að leysa var svar hans þetta:  „Segið satt, því fyrr eða síðar mun almenningur 

finna það út. Og ef almenningi líkar ekki það sem þú ert að gera, breyttu þá 

stefnunni þinni í samræmi við það sem fólk vill“ (Seitel, 2011, bls. 62).  

Almannatengsl geta haft mikil áhrif á hagsmunaaðila fyrirtækja og hér að 

neðan má sjá helstu hagsmunaaðila samtakanna Beint frá býli að mati 

höfundar.  
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Mynd 6: Hagsmunaaðilar samtakanna Beint frá býli 

Almannatengsl hafa verið skilgreind þannig að þau gangi út á það að hafa áhrif 

á viðhorf og skoðanir einstaklinga og hópa í samfélaginu ásamt því að viðhalda 

ímynd og orðspori fyrirtækja (Seitel, 2011, bls. 36). Nauðsynlegt er að 

almenningur treysti fyrirtækinu og trúi á það, því þannig getur það helst haft 

áhrif. Fyrirtækið þarf að geta sannfært almenning, fengið fólkið í lið með sér 

og vera sjálft tilbúið til að gera allt sem þarf til að ná sameiginlegri niðurstöðu 

og jafnvægi á milli aðila. Það er að koma á gagnkvæmum skilningi á milli sín 

og viðskiptavinarins og viðhalda þeim skilningi. Með öðrum orðum samskipti í 

báðar áttir (Seitel, 2011, bls. 36-37).  

Samkvæmt bandaríska fjárfestinum Warren Buffet þá getur það tekið allt að 20 

ár að byggja upp gott orðspor en auðvelt er að eyðileggja það á einungis fimm 

mínútum (MarketingWeek, 2009).  

Fyrir nokkrum árum voru fáir starfandi almannatenglar á Íslandi en í dag eru 

þeir rúmlega eitt hundrað sem hafa atvinnu af almannatengslum svo þróunin 

hefur verið hröð síðustu ár (Almannatengslafélag Íslands, e.d.). KOM 

almannatengsl er elsta fyrirtækið í þessum iðnaði eða 25 ára gamalt. Það var 
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stofnað árið 1986 og voru starfsmennirnir lengi vel aðeins 2 en í dag starfa þar 

8 manns auk undirverktaka og samstarfsaðila bæði innan lands og utan (Kom 

Almannatengsl, e.d.).  

Almannatenglar eru þeir aðilar sem reyna, eins og þeir geta, að sannfæra fólk 

um að það sé rétt það sem þeir segja. Þeir geta haft mikil áhrif á hvað fólk 

verslar, hvað það gerir til að bæta heilsu sína og hvernig það notar ákveðnar 

vörur. Almenningur gerir sér sjaldnast grein fyrir því hversu mikil áhrif 

almannatengsl hafa á líf þeirra. (Coombs og Holladay, 2010, bls. 1). 

Almannatengsl eru orðin sértækari en þau voru, netmiðlar eru mikið notaðir og 

fréttatilkynningar koma oft mjög fljótt á netið sem geta gegnt stóru hlutverki í 

kynningarstarfi fyrirtækja. Sum fyrirtæki nota sér umfjallanir um vörur (e. 

product publicity) til að kynna nýjar vörur með blaðamannafundum og 

fréttatilkynningum. Ef vel tekst til með almannatengslum og kynningu á 

nýjum vörum getur það skilað fyrirtækinu góðum árangri varðandi eftirspurn 

eftir vörunni. Staðreynd er að auglýsingar eru frekar dýrar en oft er hægt að 

nýta sér almannatengsl með því að leggja töluverða vinnu í þau, án mikils 

kostnaðar. Með umfjöllun er oft hægt að tengja vörurnar frægum eða þekktum 

einstaklingum sem skilar sér oft í meiri sölu og jafnvel í jákvæðum 

umfjöllunum. Það getur einnig verið ómetanlegt fyrir fyrirtæki að komast að í 

fréttadálki til að útskýra notkun flókinna vara og sparað mikla fyrirhöfn seinna 

meir (Seitel, 2011, bls. 375). Fjölmiðlatengsl (e. media relations) kallast það 

að byggja upp tengsl við fjölmiðla til að hafa áhrif á það hvers konar umfjöllun 

skapast um fyrirtækið, þetta gera fyrirtæki til að reyna að fá jákvæða umfjöllun 

um sig (Seitel, 2011, bls. 122). Beint frá býli geta gert þetta með því að hafa 

samband við fjölmiðla ef eitthvað fréttnæmt er að gerast innan samtakanna og 

jafnvel reyna að koma því í umfjöllun ef ný fyrirtæki eru að taka til starfa með 

vörur sem ekki hafa verið seldar áður beint frá býli. Þar getur internetið skipt 

miklu máli og hefur notkun á internetinu aukist mikið og því hefur internetið 

mikil áhrif í kynningum á vörum og þjónustu. 

2.3.5. Internetið og gagnvirkir miðlar 

Upphaf internetsins má rekja til ársins 1969 þar sem tvær tölvur voru tengdar 

netinu. Vöxtur þess var hraður og árið 1994 birtust fyrstu auglýsingarnar á 
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netinu. Markmiðin með auglýsingum á internetinu eru að skapa vitund hjá 

neytendum um fyrirtækið og vörur þess. Auðveldara er að skapa vitund hjá 

neytendum með internetinu en öðrum miðlum þegar fyrirtæki hefur lítið 

fjármagn og getur ekki reitt sig á fjöldamarkaðssetningar eins og auglýsingar í 

sjónvarpi. Þá skiptir heimasíða sköpum. Fyrir stór fyrirtæki er hins vegar 

fjöldamarkaðssetning sennilega betri kostur til að ná til fleiri einstaklinga. Með 

internetinu er auðveldara að vekja áhuga fólks á vörumerkjum og fyrirtækjum 

og að miðla til þeirra upplýsingum. Í markaðsumhverfinu er sífellt meiri krafa 

á fyrirtæki að hafa heimasíðu þar sem nálgast má frekari upplýsingar um vörur 

og þjónustu og er heimasíðan eitt af markmiðum fyrirtækisins með 

auglýsingum á netinu. Markmiðið er einnig að byggja upp ímynd 

vörumerkisins og reyna að búa til sterkt vörumerki sem flestir þekkja (Belch, 

G. E. og Belch, M. A., 2009, bls. 483-487). 

Auglýsingar á internetinu geta birst í ótal myndum svo sem: Auglýsingaborðar 

(e. banners), kostun (e. sponsorship), sprettigluggar (e. pop-ups/pop-unders), 

tenglar (e. links) og ýmislegt annað sem ekki verður talið upp hér (Belch, G. E. 

og Belch, M. A., 2009, bls. 490). 

Internetið hefur sína kosti og ókosti eins og aðrir miðlar. Þá má sjá á myndinni 

hérna að neðan 
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Kostir internetsins 
 

 Auðvelt að leggja áherslu á 
ákveðna markhópa 

 Auknir sölumöguleikar 
 Skapandi þáttur 
 Hraði netsins 
 Hægt að sérsníða skilaboð 
 Auðvelt aðgengi að upplýsingum 
 Hentar vel með öðrum 

kynningarráðum 

Ókostir internetsins 
 

 Erfitt að mæla skilvirkni 
 Stundum seinvirkt 
 Mikið magn af allskonar 

auglýsingum 
 Möguleiki á svikum 
 Brot á friðhelgi einkalífsins 
 Auglýsingar geta pirrað fólk ef 

þær birtast of oft 
 Virkar ekki fyrir fátækari 

landsvæði þar sem fáir eru með 
netið 

 

Mynd 7: Kostir og ókostir internetsins 

(Belch, G. E. og Belch, M. A., 2009, bls. 500-501). 

Internetið er orðið útbreiddur miðill og í hefti um upplýsingatækni sem 

Hagstofa Íslands gaf út 15. september 2010 kemur fram að tölvu- og netnotkun 

Íslendinga er mjög mikil. Árið 2010 voru tölvur til á 93% heimila landsins og 

höfðu 96% Íslendinga notað tölvu síðustu þrjá mánuði fyrir rannsóknina. Það 

er því ljóst að langflestir Íslendingar nota netið og miklir möguleikar liggja í 

því að auglýsa á internetinu (Hagstofa Íslands, 2010).  

Markaðssetning á netinu hefur aukist mikið síðustu ár og eru mörg fyrirtæki 

með heimasíðu fyrir sitt fyrirtæki sem stuðning við verslanirnar, til dæmis þeir 

sem selja mat, föt, ferðalög og alls konar afþreyingu. Markaðssetning á netinu 

er hluti af því að byggja upp samband á milli fyrirtækja og neytenda og styðja 

við tryggð viðskiptavina við fyrirtækið (Pratten og Scoffield, 2007, bls. 129-

130). Aðilar samtakanna Beint frá býli eru margir með heimasíður þar sem 

hægt er að panta vörur en einnig eru þeir með verslun heima á bæjunum þar 

sem hægt er að koma og kaupa beint af þeim.  
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Sum fyrirtæki eru einungis með heimasíður þar sem hægt er að fara og versla 

en engar búðir, dæmi um þetta er heimasíðan www.natturan.is sem er í senn 

fréttamiðill, upplýsingaveita og söluaðili fyrir ýmislegt sem tengist umhverfi 

og náttúru (Náttúran.is, 2010). 

Internetið er hægt að samþætta með ýmsum öðrum þáttum í samhæfðri 

markaðslegri boðmiðlun. Söluhvatar á internetinu eru oft í formi ýmis konar 

leikja þar sem hægt er að vinna eitthvað ákveðið með því að taka þátt. 

Internetið getur komið í staðinn fyrir persónulega sölu, sem getur leitt til þess 

að einhverjir missi vinnuna, eða styrkt hana þar sem hægt er að vera í 

sambandi við söluaðila í gegnum netið. Almannatengsl á netinu eru orðin 

mikilvægur þáttur. Fyrirtæki setja inn fréttir og upplýsingar á heimasíðuna sína 

og ná þannig til þeirra sem skoða hana, ásamt viðtölum og því sem birtist á 

öðrum heimasíðum. Bein markaðssetning er töluvert notuð og þá sérstaklega í 

formi tölvupósta sem fyrirtæki senda sínum viðskiptavinum og öðrum 

áhugasömum sem eru á póstlistum þeirra (Belch, G. E. og Belch, M. A., 2009, 

bls. 494-497). 

Umtal manna á milli hefur einnig mikil áhrif á kauphegðun fólks og verður 

fjallað um það hér að neðan. 

2.3.6. Umtal 

Umtal er þegar upplýsingar varðandi vörur og þjónustu berast manna á milli, 

bæði jákvæð og neikvæð ummæli og hefur sýnt sig að bæði ummælin geta haft 

áhrif á fyrirtækin ( Kotler o.fl., 2009, bls. 703). Samfélagsmiðlar eins og 

Facebook, Twitter og svipaðir miðlar eru orðnir mikilvægt vopn í þessum 

málum þar sem upplýsingar berast hratt manna á milli og margir sjá þær á 

stuttum tíma ( Kotler o.fl., 2009, bls. 703).  

Fyrirtæki hafa nýtt sér kostina við umtal með því að gefa upp ákveðnar 

upplýsingar varðandi vöru- og/eða þjónustutilboð til örfárra aðila sem þeir 

þekkja í markhópnum og jafnvel borga þeim fyrir að tala um kosti vörunnar. 

Þannig geta fyrirtækin haft áhrif á umtalið og fengið þessa aðila til að hrósa 

vörunni. Þessi aðferð við að hafa áhrif á umtal um fyrirtækið eða vörumerkið 
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hefur aukist töluvert síðustu ár (Fill, 2009, bls. 57). Rafrænt umtal er enn eitt 

atriði sem fyrirtæki þurfa að fylgjast með. Aukin notkun á samfélagsmiðlum 

eins og til dæmis Facebook og Twitter hefur aukið möguleikann á slæmu jafnt 

sem góðu umtali á netinu og hafa fyrirtæki reynt að koma af stað góðu umtali 

með því að nota tölvupóst, bloggsíður og samfélagsmiðla. Í rannsókn sem 

Keller Fay Group, sem er markaðsrannsóknarfyrirtæki í New York, gerði kom 

í ljós að einungis 7% umtals fer fram á internetinu(Belch, G. E. og Belch, M. 

A., 2009, bls. 150). Tilfinning höfundar er hins vegar sú að rafrænt umtal muni 

aukast með tímanum og sé mun stærra hlutfall hér á Íslandi. Það má því deila 

um hvort þessi aðferð sé fyrirtækinu til framdráttar. 

Næsti þáttur í samhæfðri markaðslegri boðmiðlun sem fjallað verður um er 

persónuleg sala. 

2.3.7. Persónuleg sala 

Persónuleg sala er skilgreind sem bein, persónuleg og gagnvirk samskipti á 

milli tveggja manneskja. Hún fer fram með persónulegum fundum, kynningum 

eða samskiptum með það að markmiði að selja viðskiptavinum ákveðna vöru 

eða þjónustu (Mooradian o.fl., 2012, bls. 300). Persónuleg sala er yfirleitt ekki 

notuð ein og sér þar sem hún er mjög kostnaðarsöm og nær ekki til fjöldans. 

Hún er því yfirleitt notuð með hinum kynningarráðunum til að klára sölu 

(Mooradian o.fl., 2012, bls. 300). 

Kostir persónulegrar sölu eru að samskiptin eru gagnvirk og hægt er að koma á 

framfæri öllum þeim upplýsingum sem óskað er eftir og svara öllum 

spurningum. Söluna er hægt að sníða að hverjum og einum viðskiptavini og 

hans þörfum. Með persónulegri sölu verður lágmarks utanaðkomandi truflun 

og viðskiptavinurinn einbeitir sér betur að söluvörunni. Seljandinn verður 

meiri þátttakandi í kaupákvörðunarferlinu og getur haft meiri áhrif á val 

neytendans. Síðast en ekki síst geta safnast dýrmætar upplýsingar bæði hvað 

varðar samkeppnisaðilana og einnig óskir og þarfir neytenda (Belch, G. E. og 

Belch, M. A., 2009, bls. 600). Guðmundur formaður samtakanna Beint frá býli 

nefnir hér góð dæmi um það hvað þjónusta við viðskiptavini skiptir miklu máli 
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fyrir fyrirtæki og hér má einnig sjá hversu mikil áhrif persónuleg sala getur 

haft á viðskipti.  

“kona úr Mývatnssveit seldi eitt hangikjötslæri á Ísafjörð fyrir 

tveimur árum og seldi svo þrjú hangikjötslæri í sömu götu síðast 

liðið haust. Hins vegar eru líka dæmi um að eitt haustið seldi 

einn bær 10 lambaskrokka en haustið eftir ekki neinn. Ljóst er 

að þar hafði viðmót ábúenda mikið að segja og varð til þess að 

enginn keypti aftur af þeim árið eftir. Markhópurinn er 

sístækkandi en hann er viðkvæmur fyrir mistökum því það tekur 

ekki langan tíma að skemma út frá sér ef eitthvað er ekki nógu 

gott varðandi framleiðslu eða sölu, því skiptir viðmót og 

vandvirkni höfuðmáli“ (Guðmundur Jón Guðmundsson, 

munnleg heimild, 14. Janúar 2011). 

Ókostir persónulegrar sölu eru að misræmi getur skapast um þær upplýsingar 

sem neytendur fá þar sem það eru yfirleitt markaðsstjórar sem hanna þær 

upplýsingar sem sölumaðurinn á að koma á framfæri, en sölumennirnir eru jafn 

misjafnir og þeir eru margir og túlkun þeirra mismunandi. Einnig getur 

myndast ágreiningur á milli markaðsstjóra og sölumanna sem getur haft slæm 

áhrif á fyrirtækið og ímynd þess. Kostnaðurinn við persónulega sölu er yfirleitt 

hár og það er takmörkuð dekkun (e. reach) sem verður við persónulega sölu. 

Siðferðisleg gildi geta verið vandamál þar sem sumir sölumenn þurfa alltaf að 

fara aðeins yfir mörkin ef það eykur sölu möguleika vörunnar (Belch, G. E. og 

Belch, M. A., 2009, bls. 600-601). Bein markaðssetning er síðasti hlutinn af 

samhæfðri markaðslegri boðmiðlun sem fjallað verður um.  

2.3.8. Bein markaðssetning 

Bein markaðssetning er enn ein aðferð við kynningu á vörum og hefur hún 

aukist mikið síðustu ár. Með beinni markaðssetningu er átt við bein samskipti á 

milli framleiðenda og markhópa með það að markmiði að ná fram viðskiptum 

eða viðbrögðum frá viðskiptavinunum í formi símtala, með póstsendingum eða 

með persónulegri heimsókn  (Belch, G. E. og Belch, M. A., 2009, bls. 458-

459). Bein markaðssetning getur farið fram með ýmsum hætti eins og til dæmis 
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með símasölu, tölvupósti og internetinu. Mörg stór fyrirtæki í heiminum í dag 

nota beina markaðssetningu í miklum mæli og mikið af þeirra sölu fer þannig 

fram. Internetið og aukið aðgengi að síma, tölvupósti og þess háttar 

samskiptamiðlum, ásamt því að flestir nota kreditkort í dag, hefur stutt við 

beina markaðssetningu. Neytendur vilja frekar skoða vörur í bæklingum á 

netinu eða á heimasíðum, og geta valið það sem þeir vilja í ró og næði heima 

hjá sér, heldur en að fara í búðina til að versla (Belch, G. E. og Belch, M. A., 

2009, bls. 20).  

Bein markaðssetning er nátengd hinum kynningarráðunum og oft er erfitt að 

greina mörkin á milli þeirra.  Helstu tegundir beinnar markaðssetningar eru: 

ü Markpóstur (e. direct mail) og fjölpóstur (e. mass mail): Þetta er 

útbreiddasta aðferðin við beina markaðssetningu en er oft stimpluð sem 

„ruslpóstur“. Lykillinn að árangri með markpósti er að markaðurinn sé 

rétt skilgreindur. Það sem helst ógnar þessari aðferð er internetið þar 

sem færst hefur í aukan að senda fréttir og tilboð með tölvupóstum í 

stað venjulegs pósts (Belch, G. E. og Belch, M. A.,  2009, bls. 468). 

ü Pöntunarlistar (e. catalogs): Mörg fyrirtæki senda pöntunarlista heim til 

fólks. Kostir pöntunarlista eru að í þeim má oft finna mikið magn af 

upplýsingum og fólk getur valið vöruna heima, pantað hana og látið 

svo senda sér án nokkurrar fyrirhafnar (Belch, G. E. og Belch, M. A., 

2009, bls. 469). 

ü Ljósvakamiðlar (e. brodcast media): Sjónvarp og útvarp hefur verið 

notað með árangursríkum hætti síðustu ár. Hjá ljósvakamiðlum eru 

tvær aðferðir við beina markaðssetningu, annars vegar að auglýsa vöru 

og fólki sagt að hringja eða fara á netið og ganga frá kaupum og hins 

vegar til að styðja við annars konar markassetningu (Belch, G. E. og 

Belch, M. A., 2009, bls. 469-470). 

Skilvirkni beinnar markaðssetningar er frekar auðvelt að mæla þar sem árangur 

sölunnar kemur strax fram, því er auðvelt að sjá hvort þetta borgi sig eður ei. 

Kostirnir við beina markaðssetningu eru að auðvelt er að hluta markaðinn 
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niður og að ná til fyrirfram afmarkaðs hóps. Það er misjafnt eftir því hvaða 

miðill er notaður en í sumum miðlum getur tíðni auglýsinga verið hár. 

Sveigjanleiki er töluverður þar sem viðtakandi getur stjórnað því sjálfur 

hvenær hann les póstinn sinn og svoleiðis. Kosturinn við beina 

markaðssetningu er einnig að ekki þarf að fara mikill tími í að útbúa 

kynningarefni og því getur hugmynd sem upp kemur verið fljót að komast út á 

prenti. Þó að kostnaðurinn við að senda út markpóst og svoleiðis geti verið hár 

er hann samt talinn þess virði því auðvelt er að velja réttan markhóp sem á að 

senda á. Að lokum er það kostur að auðvelt er að mæla árangur og skilvirkni 

þessarar aðferðar (Belch, G. E. og Belch, M. A., 2009, bls. 475-476). 

Ókostir beinnar markaðssetningar eru að hætt er við að ímynd fyrirtækisins eða 

vörumerkisins bíði hnekki þar sem þetta er oft álitinn „ruslpóstur“. Nákvæmni 

er nauðsynleg því ef póstlistar eru ekki uppfærðir reglulega geta þeir misst 

marks. Aukinn kostnaður við póstburðargjöld og prentun telst einnig til ókosta 

við beina markaðssetningu (Belch, G. E. og Belch, M. A., 2009, bls. 476-477). 

Nú hefur verið farið í gegnum þau fræði sem notuð verða til samanburðar við 

greiningar síðar í ritgerðinni. Næsti kafli fjallar um þær aðferðir sem höfundur 

notaði við rannsókn sína.  
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3. Rannsóknaraðferðir  
Rannsóknum má skipta niður í megindlegar (e. quantitative) og eigindlegar (e. 

qualitative) rannsóknir og verður hvorri aðferð fyrir sig gerð skil í þessum 

kafla ásamt því að sagt verður frá þeim rannsóknum sem höfundur 

framkvæmdi fyrir verkefnið  

Megindlegar rannsóknir eru skilgreindar sem rannsókn þar sem tölulegum 

gögnum er safnað og þau greind á tölfræðilegan hátt (Collis og Hussey, 2003, 

bls. 13). Í þess konar rannsóknum er minna um opnar spurningar og miðað er 

að því að fá frekar tölfræðilegar upplýsingar. Kosturinn við svona rannsókn er 

að mikið magn upplýsinga fæst á tiltölulega stuttum tíma og eru þær yfirleitt 

auðveldar í úrvinnslu, hins vegar er oft nauðsynlegt að dýpka skilning á efninu 

með eigindlegum rannsóknum líka (McDaniel og Gates, 2008, bls. 108-109). Í 

megindlegum rannsóknum er úrtakið yfirleitt frekar stórt og spurningarnar 

staðlaðar. Auðvelt er að ná til margra á frekar stuttum tíma og eru mælanlegar 

kannanir (e. surveys) helsta form þessara rannsókna. Ýmsir gallar eru við 

svona aðferðir eins og takmörkuð tengsl við þátttakendur og getur rannsakandi 

misst af þátttakendum sem hefðu getað skipt máli. Einnig eru margir tregir til 

að taka þátt í slíkum rannsóknum og getur verið erfitt að ná til fólks (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 220-222).  

Rafræn könnun (e. online survey) er könnun sem framkvæmd er á netinu. Þessi 

aðferð hefur aukist mikið síðustu ár í samræmi við aukna internetnotkun. 

Frekar auðvelt er að vinna úr rafrænum könnunum og oft má færa gögnin beint 

úr kannanaforminu yfir í úrvinnsluforrit eins og til dæmis SPSS. Gallinn við 

þetta form hefur verið að svörun hefur ekki verið nægjanlega góð og lítið er 

vitað um hversu samviskusamlega sá sem tekur könnunina svarar henni 

(Heerwegh, 2009, bls. 181). Höfundur gerði bæði rafræna könnun á netinu og 

vettvangskönnun (e. field work) þar sem fólk var spurt spurninga í eigin 

persónu, báðar kannanirnar eru mælanlegar og flokkast því sem megindlegar 

rannsóknir.  



LOK 2106             Þóra Guðrún Þorsteinsdóttir 

37 

 

Framkvæmd var rafræn könnun á meðal félagsmanna Beint frá býli og var 

markmið hennar að hjálpa höfundi að svara rannsóknarspurningunni  

ü Með hvaða hætti geta aðilar samtakanna Beint frá býli nýtt sér 

samhæfða markaðslega boðmiðlun til að koma vöru sinni á framfæri á 

sem skilvirkastan hátt?  

Ásamt undirspurningunum:  

ü Hvers konar áhrif hefur vörumerkið Beint frá býli á sölu og 

markaðssetningu á vörum heimavinnsluaðila?  

ü Hver er þekking almennings á vörumerkinu Beint frá býli?  

ü Hvaða vörur heimavinnsluaðila kaupa neytendur oftast?  

Nánar er fjallað um markmið rafrænu könnunarinnar í greiningarkafla hennar. 

Rafræna könnunin var framkvæmd dagana 27. febrúar til 10. mars 2011 á 

meðal félagsmanna Beint frá býli. Spurningalistinn var útbúinn með 

rannsóknarspurningarnar til viðmiðunar og þannig búinn til rammi sem unnið 

var eftir, könnunin var sett upp í forritinu SurveyGizmo. Niðurstöðurnar voru 

teknar beint þaðan, úr tölfræðiforritinu SPSS og að lokum greindar í 

reikningsforritinu „Excel“. Sendur var tölvupóstur til 96 meðlima samkvæmt 

netfangalista frá formanni samtakanna ásamt slóð á könnunina á internetinu. 

Svör fengust frá 53 meðlimum eða um 55% félagsmanna. Annmarkar voru á 

þeirri könnun þar sem spurningar með svarmöguleikanum „annað“ buðu ekki 

upp á skriflegt svar eða útskýringu. Þessu tók höfundur eftir þegar könnunin 

var komin í gang og því ekki hægt að lagfæra. Þetta getur því lítillega skekkt 

niðurstöður hennar.  

Höfundur fór á Glerártorg 23. mars 2011 og í Kringluna 17. mars 2011 og 

framkvæmdi vettvangskönnun á meðal almennings og fékk 131 svar sem 

skiptist nokkurn veginn jafnt á milli könnunarstaða. Markmið þessarar 

vettvangskönnunar var fyrst og fremst að rannsaka vörumerkjavitund 

almennings en nánar um markmiðin má sjá í greiningarkafla 

vettvangskönnunar. Spurningaramminn var unnin út frá þeim 
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rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi. Ágætlega gekk að fá 

fólk á Akureyri til að taka þátt en erfiðara var að ná til fólks í Kringlunni en 

það tókst og voru svörin álíka mörg á báðum stöðum. Tíminn sem fór í 

framkvæmd þessarar könnunar var um það bil 4 klukkustundir.  

Eigindlegar rannsóknir eru rannsóknir þar sem spyrjandinn tengist 

viðmælandanum og spurningar eru yfirleitt að mestu opnar. Þessar aðferðir eru 

oftast notaðar þegar lítið er vitað um viðfangsefnið og til að styðja við aðrar 

rannsóknaraðferðir, fær þá spyrjandi oft betri innsýn í viðfangsefnið og 

viðmælandinn tækifæri til að svara með sínum orðum (McDaniel og Gates, 

2008, bls. 108-109).  Þegar eigindlegar rannsóknir eru notaðar er úrtakið lítið 

og aðferðir eins og rýnihópar (e. focus groups) og viðtöl (e. interview) oft 

notuð. Kostir þess að nota eigindlegar aðferðir eru þeir að spyrjandi er í meiri 

nálægð við viðmælendur og verður samtalið því oft persónulegra. Einnig eru 

samtölin frjálsari og auðveldara er að leyfa viðmælandanum að tala í kringum 

efnið og fá þar af leiðandi annars konar gögn en í megindlegum rannsóknum. 

Gallarnir eru hins vegar þeir að þessar aðferðir eru tímafrekar og erfitt er og oft 

ómögulegt að alhæfa út frá niðurstöðunum þeirra, einnig er ekki hægt að taka 

stórt úrtak í þessum aðferðum og mikill tími fer í að draga gögnin saman og fá 

niðurstöðu úr rannsóknunum  (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 220-222).  

Viðtöl er ein aðferð sem mikið er notuð í eigindlegum rannsóknum þar sem 

gögnum er safnað hjá völdum viðmælendum til að finna út hvað þeim finnst 

um ákveðið efni og fá þeirra skoðun á viðfangsefninu (Collis og Hussey, 2003, 

bls. 167). Það má skipta viðtölum í þrent: Lokuð viðtöl (e. structured), hálf 

opin viðtöl (e. semi-structure) og opin viðtöl (e. unstructured). Munurinn á 

þessum þrem gerðum viðtala er hversu mikið spurningarnar gefa 

viðmælandanum færi á að fara út fyrir efnið og svara með sínum orðum. Eftir 

því sem viðtölin eru opnari fær rannsakandi meira frelsi til að fara út fyrir 

viðtalsrammann (Collis og Hussey, 2003, bls. 168).  

Viðtalsaðferðin sem skýrsluhöfundur notaði í sinni rannsókn var hálf opin 

viðtöl. Höfundur var búinn að útbúa ákveðinn spurningarramma sem farið var 

eftir ásamt því að nýjar spurningar og umræður um málefnið komu fram. 
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Ramminn var útbúinn eftir að höfundur hafði skoðað vel heimasíðu 

samtakanna Beint frá býli og kynnt sér töluvert efnið sem hann ætlaði að 

rannsaka í skýrslunni. Tekið var eitt hálf opið viðtal til að reyna að öðlast dýpri 

skilning á því efni sem verið var að rannsaka. Viðmælandinn var valinn með 

það í huga að hann gæti varpað skýrara ljósi á það viðfangsefni 

rannsóknarinnar hvernig best mætti nýta kynningarráðana til að koma vörum 

heimavinnsluaðila á framfæri. Nánar er fjallað um markmið með viðtalinu og 

tölvupóstunum í kaflanum um greiningu viðtals og tölvupósta. Viðmælandi var 

Guðmundur Jón Guðmundsson formaður samtakanna Beint frá býli og bóndi í 

Holtseli. Viðtalið var tekið í Holtseli 14. Janúar, það tók klukkustund og var 

tekið upp og unnið úr því í ritvinnsluforritinu „word“. Að auki var tölvupóstur 

með spurningum sendur Guðmundi formanni 31. mars 2011. 

Einnig var tölvupóstur sendur 18. mars 2011 ásamt spurningalista á tvo aðila 

sem tengjast samtökunum Beint frá býli. Þau eru Arnar Bjarnason annar 

eiganda Bændamarkaðar Frú Laugu sem er markaður með vörur beint frá 

bónda staðsettur við Laugalæk í Reykjavík (Bændamarkaður Frú Laugu, e.d) 

og Hlédís Sveinsdóttir sem er ein af stofnendum samtakanna Beint frá býli og 

eigandi fyrirtækisins www.kindur.is. Ástæðan fyrir því að ekki voru tekin 

viðtöl við Arnar og Hlédísi er sú að þau höfðu ekki tök á að taka á móti 

höfundi þegar hann var við rannsóknarstörf í Reykjavík. Reynt var að hafa 

samband við Ólöfu Hallgrímsdóttur, eiganda Vogafjóss í Mývatnssveit, sem 

rekur veitingaþjónustu með áherslu á afurðir sem koma beint frá bónda 

(Vogafjós, e.d.) en það bar ekki árangur. Höfundur skýrslunnar telur að með 

því að nota bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir muni það 

hjálpa honum að svara sem best þeim rannsóknarspurningum sem hann setti 

fram í upphafi.  
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4. Greining 
Þessi kafli fjallar um niðurstöður þeirra rannsókna sem gerðar voru fyrir 

verkefnið. Vefkönnunin og vettvangskönnunin verða greindar sérstaklega og 

sagt frá niðurstöðum hverrar spurningar, ásamt því að sýna flestar þeirra 

myndrænt. Einnig verður greint frá þeim niðurstöðum sem fram komu í 

viðtalinu sem tekið var ásamt þeim spurningum sem sendar voru með 

tölvupósti. 

4.1. Rafræn könnun á meðal heimavinnsluaðila 

Markmiðið með rafrænu könnuninni var að fá fram sjónarmið seljenda hvað 

varðar kynningu og markaðssetningu á vörum heimavinnsluaðila sem seldar 

eru beint frá býli. Hugmyndir þeirra um hvers konar kynningar myndu henta 

best, ásamt tillögum að því hvernig samtökin Beint frá býli geti stutt við 

einstök býli. Einnig var kannað hvaða vörur eru að seljast best og hvar á 

landinu seljendurnir eru staðsettir. Þýði könnunarinnar voru allir meðlimir 

samtakanna og endanlegt úrtak var 95 manns, þar sem ekki vildu allir taka þátt. 

Þeir sem ekki vildu taka þátt voru flestir ekki farnir að selja neitt beint frá býli 

og töldu sig því ekkert hafa fram að færa. Svör fengust frá 53 aðilum eða 

57,8% af úrtakinu og var könnunin opin frá 27. febrúar til 10. mars 2011. 

Könnunin var 11 spurningar, þar af voru 3 opnar spurningar, 4 spurningar þar 

sem hægt var að velja fleiri en einn valmöguleika og var restin lokaðar 

spurningar.  

Þegar spurningarnar voru samdar fyrir rafrænu könnunina voru eftirtaldar 

rannsóknarspurningar hafðar til hliðsjónar:  

ü Með hvaða hætti geta aðilar samtakanna Beint frá býli nýtt sér 

samhæfða markaðslega boðmiðlun til að koma vöru sinni á framfæri á 

sem skilvirkastan hátt? 

ü Hvers konar áhrif hefur vörumerkið beint frá býli á sölu og 

markaðssetningu á vörum heimavinnsluaðila? 
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ü Hver er þekking almennings á vörumerkinu Beint frá býli?  

ü Hvaða vörur heimavinnsluaðila kaupa neytendur oftast? 

Hér á eftir verður farið yfir hverja og eina spurning og hún greind sérstaklega 

og að lokum verður gerð samantekt úr niðurstöðum könnunarinnar.  

Fyrsta spurningin var: Hversu vel eða illa telur þú að almenningur þekki 

vörumerkið Beint frá býli? Í ljós kom að 70% þátttakenda töldu að 

almenningur þekkti vörumerkið frekar eða mjög vel, 23% svöruðu hvorki né 

og aðeins 7% aðspurðra töldu að almenningur þekkti vörumerkið frekar illa. 

Enginn svaraði því að almenningur myndi þekkja vörumerkið mjög illa. Þetta 

gefur að líta á myndinni hérna að neðan. 

 

Mynd 8: Þekking almennings á vörumerkinu Beint frá býli að mati söluaðila 

Önnur spurningin var: Telur þú að það þurfi mismunandi markaðssetningu á 

vörum heimavinnsluaðila fyrir höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina, eða þess 

þurfi ekki? Stærstur hluti svarenda eða 50,9% töldu ekki þörf á mismunandi 

markaðssetningu, 26,4% töldu að mismunandi markaðssetningar væri þörf og 

22,6% svöruðu „veit það ekki“.  

Þriðja spurningin var opin spurning sem var leidd af spurningu 2 og var: Ef 

svar við spurningu 2 var „þarf mismunandi markaðssetningu“ hvers vegna? 

Ýmsar áhugaverðar niðurstöður komu fram í þessari spurningu. Helstu svörin 
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voru á þá leið að fólk á höfuðborgarsvæðinu væri ekki í eins miklum tengslum 

við náttúruna og sveitina, eins og fólkið sem býr á landsbyggðinni. Að 

höfuðborgarbúar gætu ekki keypt vörur án þess að þær væru stimplaðar frá 

viðurkenndum aðilum eða “samkvæmt bókinni”. Fólk á landsbyggðinni væri 

opnara fyrir því að varan væri ekki með stimpla frá sláturhúsi og í venjulegum 

umbúðum eins og poka eða þess háttar. Einn þeirra sem svaraði taldi að 

mismunandi markaðssetningar væri þörf þar sem þarfir viðskiptavina væru 

ólíkar og misjafnt eftir hverju fólk leitaði þegar það verslar vörur beint frá býli. 

Annar nefndi að ólíkur bakgrunnur höfuðborgarbúa og landsbyggðafólks geti 

verið grundvöllur fyrir mismunandi markaðssetningu. Flestar tillögurnar og 

athugasemdirnar varðandi mismunandi markaðssetningu voru á þá leið að 

landsbyggðarfólkið væri nær náttúrunni og auðlindum hennar. Þó komu einnig 

fram athugasemdir eins og að auðveldara væri að ná til fólks þar sem fjöldinn 

er staðsettur og að höfuðborgarbúar og fólk frá sama landshluta og söluaðilinn 

komi frekar á staðinn.  

Fjórða spurningin var: Hvers konar markaðssetning telur þú að skili sér best til 

að auka vitund neytenda á samtökunum Beint frá býli? Þessi spurning var opin 

og flokkaði höfundur svörin í 6 flokka. Þriðjungur svarenda eða 33% töldu 

kynningu á vörunum sjálfum vera aðalatriðið. Hvers konar umfjöllun í blöðum, 

sjónvarpi, á heimasíðum og öll umfjöllun um samtökin og þær vörur sem verið 

er að selja Beint frá býli. Einnig töldu sumir að það skipti máli að fólk fengi að 

smakka á vörunum, það væri hægt að gera með einhvers konar markaðsdögum 

eða bændamörkuðum þar sem bændur tækju sig saman til að kynna sínar vörur. 

Nauðsynlegt væri að bændurnir myndu sjálfir sjá um þessar kynningar þar sem 

neytendur vilja hafa beinan aðgang að framleiðenda vörunnar til að geta spurt 

þeirra spurninga sem vakna. Fast á eftir kynningum komu auglýsingar, en 29% 

svarenda töldu þær vera besta kostinn við markaðssetningu. Ýmis form 

auglýsinga voru nefnd eins og til dæmis sjónvarpsauglýsingar, 

blaðaauglýsingar, auglýsingar á internetinu og í tímaritum ásamt því að stofna 

Facebook síðu þar sem hægt væri að setja upplýsingar um vörur, seljendur og 

hvar nálgast mætti vörurnar. Einnig kom fram að með auglýsingu í sjónvarpi 

mætti sýna fram á muninn á vörum sem keyptar eru í stórmörkuðum annars 
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vegar og Beint frá býli hins vegar. Með þess konar auglýsingum mætti einnig 

koma því á framfæri að verð fyrir vörur beint frá býli væru sanngjörn og með 

því að kaupa beint frá býli styddu neytendur og styrktu innlenda framleiðslu 

hreinna afurða. Einn þeirra sem svaraði könnuninni taldi góða leið að senda til 

almennings segla á ísskáp með vörumerki samtakanna og heimasíðu þeirra. 

Hreinleika vörunnar töldu 16% svarenda að kynna ætti sértaklega. Aðallega þá 

staðreynd að vara sem keypt er beint frá býli er í flestum tilvikum mun hreinni 

en vara sem farið hefur í gegnum það framleiðsluferli sem þarf áður en hún er 

seld út úr búð. Þá eru engin auka- eða rotvarnarefni í þessum vörum og þær 

gerast ekki ferskari en beint úr sveitinni. Eins og einn svarandi könnunarinnar 

sagði „Besta markaðssetningin felst í því að vera alltaf með góða vöru. Það er 

besta auglýsingin“. Persónulega sölumennsku töldu 9% svarenda vera 

mikilvægasta. Bein samskipti á milli bænda og neytenda, þar sem bændur 

gerðu sig sýnilegri og væru duglegri við að bjóða fólki heim ásamt því að 

kynna fyrir neytendum hvað vörur sem keyptar eru beint frá býli hafa umfram 

vörur sem eru fjöldaframleiddar. Uppruni vörunnar töldu 3% svarenda skipta 

mestu máli.  Sameiginlegur bæklingur, tenging við ferðaþjónustuna og að fá 

bændur á dreifðari svæðum til að vinna saman fékk einnig 3% atkvæði 

svarenda. Á mynd 9 má sjá niðurstöðurnar dregnar saman.  

 

Mynd 9: Hvers konar markaðssetning skilar sér best 
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Fimmta og síðasta opna spurningin var: Með hvaða hætti telur þú að samtökin 

Beint frá býli geti stutt við markaðssetningu einstakra býla? Niðurstöðurnar 

voru þær að 30% svarenda töldu að stuðningur við bændur  eins og aðstoð við 

markaðssetningu, auglýsing á vörumerkinu og vel uppfærð heimasíða skipti 

mestu máli ásamt sameiginlegum bæklingi söluaðila undir merkjum Beint frá 

býli. Þónokkrir töldu heimasíðuna, eins og hún er í dag, mjög góða og ekki 

þarfnast mikilla endurbóta. Hugmyndir um að opna sölusíðu meðfram 

heimasíðu samtakanna komu einnig fram. Sameiginlegar auglýsingar í miðlum 

eins og í blöðum, útvarpi, sjónvarpi og á internetinu töldu 15% svarenda að 

myndi styðja við markaðssetningu einstakra býla og um leið myndu allir 

græða. Faglega ráðgjöf töldu 13% þeirra sem svöruðu að myndi skipta mestu 

máli fyrir einstök býli, þá helst við upphaf á eigin framleiðslu með 

námskeiðum í markaðssetningu og tengingu framleiðenda við stofnanir og 

leyfisveitendur. Góð hjálp fyrir byrjendur væri að fá sérfræðing frá 

samtökunum sem gæti aðstoðað við markaðssetningu og komið með tillögur 

um hvernig best væri að auglýsa ákveðnar vörutegundir. Skiptar skoðanir eru 

meðal söluaðila um það hvort samtökin eigi að auglýsa eða styðja við einstök 

býli, 10% telja að samtökin eigi ekki gera það, heldur eigi þau einungis að vera 

hagsmunasamtök félaga og sjá um samskipti fyrir félaga gagnvart 

utanaðkomandi aðilum eins og Bændasamtökunum, stjórnvöldum og 

leyfishöfum. Sameiginlegar kynningar og markaðsdagar telja 10% svarenda að 

samtökin Beint frá býli ættu að standa að. Þetta mætti framkvæma með því að 

standa fyrir markaðsdögum þar sem býlin taka sig saman og kynna og selja 

sínar vörur, öll á sama staðnum. Vera með markað þar sem vörur frá ýmsum 

býlum eru til sölu allt árið um kring og fara í sameiginlegt kynningarátak, bæði 

á einstökum landssvæðum sem og á landsvísu. Það að fá umfjöllun um 

samtökin og söluaðila þeirra skiptir 8% svarenda máli. Blaðaumfjöllun með 

föstum kynningardálkum þar sem býlin eru kynnt eitt af öðru getur skipt miklu 

máli. Þetta mætti gera í samvinnu við Fréttablaðið, Bændablaðið eða aðra 

miðla. Að standa vörð um gæðamerki samtakanna og einbeita sér að því að 

auglýsa þá gæðavöru sem fæst með því að versla beint frá býli töldu 8% 

svarenda mikilvægt. Það er mikill stuðningur við einstök býli að fá að nota 
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gæðamerki samtakanna þar sem fólk treystir því. Mikilvægt er fyrir samtökin 

að gefa ekki leyfi fyrir notkun gæðamerkisins nema að uppfylltum ströngum 

skilyrðum. Samantekt á þessum niðurstöðum má sjá hér að neðan.  

 

Mynd 10: Hvernig geta samtökin Beint frá býli stutt einstök býli? 

Sjötta spurningin var: Með hvaða hætti auglýsir þú þína vöru? Það kom 

höfundi ekki á óvart að stærsti hluti svarenda auglýsti sína vöru á heimasíðunni 

sinni eða 21% vegið meðaltal. Með blaðaviðtölum, á öðrum heimasíðum og á 

annan hátt voru 11% svarenda í hverjum flokki. Betri útlistun á niðurstöðum 

þessarar spurningar má sjá í töflu 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



LOK 2106             Þóra Guðrún Þorsteinsdóttir 

46 

 

Tafla 2: Með hvaða hætti auglýsir þú þína vöru 

Á heimasíðunni minni  21%

Með blaðaviðtölum  11%

Annað  11%

Á öðrum heimasíðum  11%

Með útvarpsviðtölum  8%

Í héraðsblöðum  8%

Auglýsi ekki neitt  6%

Með sjónvarpsviðtölum  5%

Í tímaritum  5%

Á útiskiltum  5%

Í Bændablaðinu  4%

Í dagblöðum  3%

Sjónvarpsauglýsing  2%

Á strætisvögnum  1%

Sjöunda spurningin var: Telur þú að aðild þín að samtökunum Beint frá býli 

hafi komið sér vel eða illa fyrir þinn rekstur hvað varðar sölu og 

markaðssetningu á vörum þínum? Um 68% svarenda töldu að aðild að 

samtökunum hefði komið sér frekar eða mjög vel fyrir þá en 32% töldu að það 

hefði ekki haft nein áhrif, hvorki slæm né góð. Enginn taldi að aðild að 

samtökunum hefði komið sér illa fyrir þá (sjá mynd 11). 

 

Mynd 11: Hefur aðild að Beint frá býli komið sér vel eða illa fyrir þinn rekstur? 

Áttunda spurningin var: Hvers konar vörur selur þú? Hér mátti merkja við 

fleiri en einn flokk og sjá má að flestir þeir sem selja vörur beint frá býli selja 
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kjötvörur eða um 70% aðspurðra. Margir merktu við kostinn „annað“ í þessari 

spurningu og getur það verið ýmislegt sem þeir eru að selja. Höfundi dettur 

helst í hug sultur og einhvers konar handverk en eins og fjallað var um í 

kaflanum um rannsóknaraðferðir þá voru annmarkar á þessari spurningu þar 

sem ekki var hægt að skrifa við hana. Nánari útlistun má sjá á mynd 12 hér að 

neðan. 

 

Mynd 12: Hvers konar vörur selja heimavinnsluaðilar 

Níunda spurningin var: Af hvaða vörum selur þú mest? Hér var vegið meðaltal 

notað til að finna út hvaða vörur seljast mest. Niðurstöðurnar eru í nokkru 

samræmi við spurninguna á undan þar sem flestir eru að selja kjötvörur og er 

það stærsti flokkurinn í þessari spurningu.  
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Mynd 13: Hvaða vörur seljast mest 

Tíunda spurningin var: Vinsamlegast raðaðu í röð frá 1-7 frá hvaða 

landssvæði stærstur hluti viðskiptavina þinna kemur. Þegar söluaðilarnir voru 

búnir að raða viðskiptavinum sínum eftir landssvæðum kom í ljós að flestir 

sem versluðu beint frá býli komu frá höfuðborgarsvæðinu, þar á eftir komu 

viðskiptavinir frá suðurlandi, svo vesturlandi og norðurlandi. Vegið meðaltal 

má sjá á mynd 14. 

 

Mynd 14: Frá hvaða landssvæði koma viðskiptavinirnir 
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Ellefta og síðasta spurningin var: Hvar á landinu ert þú staðsett/ur? Skipting 

svarenda var þannig að tæplega 40% þeirra er staðsettur á vesturlandi, 24,5% á 

suðurlandi, tæplega 19% á norðurlandi, 15% á austurlandi og 2% á 

höfuðborgarsvæðinu. Þetta má sjá á myndinni hérna fyrir neðan 

 

Mynd 15: Staðsetning söluaðila 

Í kaflanum hér á eftir verða niðurstöður rafrænu könnunarinnar dregnar saman 

í stuttu máli.  

4.1.1. Samantekt rafrænar könnunar 

Söluaðilar telja almennt séð að almenningur þekki vel vörumerki samtakanna 

Beint fá býli. Höfund langaði að vita hvort að söluaðilar teldu að mismunandi 

markaðssetningar væri þörf eftir því hvort um væri að ræða markhóp á 

höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Samkvæmt niðurstöðum 

könnunarinnar er það ekki raunin. Þeir sem töldu nauðsynlegt að markaðssetja 

á annan hátt fyrir höfuðborgarsvæðið en landsbyggðina álitu það vera vegna 

fjarlægðar höfuðborgarbúa við sveitina og náttúru Íslands.  Til að vekja athygli 

neytenda á samtökunum Beint frá býli töldu söluaðilar að best væri að nota 

ýmis konar kynningar og umfjallanir ásamt auglýsingum í hinum ýmsu 

miðlum. Varðandi stuðning frá samtökunum Beint frá býli við einstaka býli eru 

skiptar skoðanir. Fagleg ráðgjöf, auglýsingar á heimasíðu samtakanna og 
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sameiginlegar auglýsingar og kynningar töldu svarendur að Beint frá býli gæti 

tekið þátt í. Aðrir voru á þeirri skoðun að samtökin ættu ekki að styðja við 

einstök býli heldur vera tengiliður þeirra við þá aðila sem þarf að vera í 

sambandi við til að mega selja vörur beint frá býlinu. Upplýsingar um 

auglýsingar frá söluaðilum komu ekki á óvart en flestir auglýsa vörurnar sínar 

á eigin heimasíðu, með blaðaviðtölum og á öðrum heimasíðum. Stór hluti 

svarenda telur að aðild að samtökunum Beint frá býli hafi komið sér vel fyrir 

reksturinn. Fjölmennastur er sá hópur bænda sem selur undir vöruflokknum 

kjötvörur og sýndi könnunin jafnframt að það er sá vöruflokkur sem bændur 

eru að selja mest af. Þátttakendur könnunarinnar voru flestir staðsettir á 

vesturlandi og næstflestir á suðurlandi.  

Næst verður farið í greiningu á vettvangskönnun sem framkvæmd var meðal 

almennings.  

4.2. Vettvangskönnun 

Markmiðið með vettvangskönnuninni var að kanna vörumerkjavitund 

neytenda, hvort þeir hafi orðið varir við auglýsingar frá samtökunum Beint frá 

býli og hvort þeir hafi verslað af einhverjum sem selur vörur sínar undir 

merkjum Beint frá býli. Hver spurning var greind og má sjá niðurstöðurnar hér 

á eftir. Þegar spurningarnar voru gerðar voru eftirtaldar rannsóknarspurningar 

hafðar til viðmiðunar: 

ü Hver er þekking almennings á vörumerkinu Beint frá býli?  

ü Hvaða vörur heimavinnsluaðila kaupa neytendur oftast? 

Í vettvangskönnuninni var almenningi sýnd mynd af vörumerki Beint frá býli 

með og án nafni félagsins og spurt hvort viðkomandi þekkti það eða ekki og 

voru niðurstöðurnar skráðar niður. Einnig var spurt hvort að viðkomandi hefði 

verslað beint frá býli og hvað þá ef svarið var já og hvort hann hafi orðið var 

við auglýsingar frá þeim og hvar þá helst. 
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Fyrsta spurningin sem var lögð fyrir var: Þekkir þú merkið? Viðkomandi var 

sýnd mynd af merki Beint frá býli þar sem búið var að taka nafnið á 

samtökunum af merkinu. Athygli vakti að einungis 7% aðspurðra þekkti 

merkið án nafnsins og 93% þekktu það ekki eins og sjá má á mynd 16. 

 

Mynd 16: Þekkir þú merkið? 

Önnur spurningin var: Þekkir þú merkið með nafninu á? Þegar fólk var spurt 

hvort það þekkti merkið með nafninu á voru niðurstöðurnar aðeins öðruvísi, 

58% svarenda þekktu merkið en 42% þekktu það ekki sjá mynd hér að neðan. 

Flestir, þeir sem höfundur talaði við, voru mjög jákvæðir gagnvart 

samtökunum og margir töluðu um hversu ánægðir þeir væru með að geta keypt 

vörur beint frá býli. 

 

Mynd 17: Þekkir þú merkið með nafninu á? 
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Þriðja spurningin var: Hefur þú keypt vörur beint frá býli? Í ljós kom að 43,5% 

svarenda hafði keypt vörur beint frá býli á meðan 56,5% höfðu aldrei gert það. 

Fjórða spurningin var afleiðing af spurningu númer þrjú fyrir þá sem svöruðu 

með „já“ og hljómaði svona: Ef já, hvaða vörur hefurðu keypt? Það voru 73 

svör sem fengust við þessari spurningu en hér mátti merkja við fleiri en einn 

lið. Niðurstöðurnar voru þær að langflestir höfðu keypt kjöt- eða mjólkurvörur 

eða 41% kjötvörur og 33% mjólkurvörur. Nánari lýsingu má sjá á myndinni 

hér að neðan.  

 

Mynd 18: Vörur keyptar beint frá býli 

Fimmta spurningin var: Hefurðu orðið var/vör við auglýsingar frá þeim? 

Tæplega 56% höfðu orðið varir við auglýsingar frá Beint frá býli en rúmlega 

44% mundu ekki eftir því að hafa heyrt auglýsingar. Sjöttu spurninguna Ef já, í 

hvaða miðlum? fengu þeir sem svöruðu já við spurningunni á undan. 

Niðurstaðan var nokkuð dreifð og má sjá dreifinguna hér að neðan. Þeir sem 

svöruðu “annað” voru þeir sem höfðu heyrt um samtökin Beint frá býli með 

öðrum hætti eins og með umtali.  
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Mynd 19: Í hvaða miðli hefurðu heyrt auglýsingar? 

Sjöunda spurningin hljóðaði svo: Hvaðan af landinu ertu? Þar sem könnunin 

var framkvæmd á Glerártorgi og í Kringlunni eru svörin lituð af því, 47,3% 

svarenda voru af norðurlandi, 43,5% af höfuðborgarsvæðinu, 3,1% af 

austurlandi, frá suðurnesjum voru 2,3% svarenda, frá vesturlandi og suðurlandi 

komu 1,5% af hvoru svæði og 0,8% voru búsett erlendis. 

Síðasta spurningin var kyn þátttakenda en 38,9% þeirra voru karlmenn og 

61,1% konur. 

Höfundur bar kyn þátttakenda og hvaðan þeir voru af landinu saman við 

breyturnar þekkir þú merkið og þekkir þú merkið með nafninu á. 

Niðurstöðurnar má sjá á töflunum hér að neðan í fjölda þátttakenda. Höfundi 

fannst það ekki gefa rétta mynd að nota prósentur í þessum niðurstöðum þar 

sem þær myndu ekki sýna nógu glöggva mynd, því er fjöldinn sýndur hérna.  

Tafla 3 sýnir niðurstöðurnar um hvort kyn hafi áhrif á hvort viðkomandi þekkti 

eða þekkti ekki merkið án nafnsins. Tafla 4 sýnir svo hvort viðkomandi þekkti 

eða þekkti ekki merkið með nafninu á. Út frá þessum töflum má sjá að ekki er 

mikill munur á hvort um er að ræða konur eða karla í þessum spurningum.  
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Tafla 3: Kyn og spurningin „þekkir þú merkið“ borið saman 

   Já  Nei 
Karl  2  49 
Kona  7  73 

 

Tafla 4: Kyn og spurningin „þekkir þú merkið með nafninu“ borið saman 

   Já  Nei 
Karl  29  22 
Kona  47  33 

 

Höfundur bar saman hvaðan af landinu fólk var með tilliti til þess hvort það 

þekkti merkið, með eða án nafnsins, og er niðurstaðan eins og töflur 5 og 6 

sýna. Ekki er hægt að segja að marktækur munur sé á því hvort fólk þekkti 

merkið án nafnsins eftir landfræðilegri staðsetningu. Tafla 6 sýnir að fólk á 

norðurlandi þekki frekar merki félagsins en fólk á höfuðborgarsvæðinu. Erfitt 

er að alhæfa um það þar sem úrtak var ekki stærra en raun ber vitni.  

Tafla 5: Landfræðileg staðsetning og „þekkir þú merkið“ borið saman 

   Já   Nei  
Norðurland  5 57
Austurland  1 3
Vesturland  0 2
Suðurland  0 2
Höfuðborgarsvæðið  3 54
Suðurnes  0 3
Erlendis frá  0 1

 

Tafla 6: Landfræðileg staðsetning og „þekkir þú merkið með nafninu“ borið saman 

   Já  Nei 
Norðurland  41  21 
Austurland  2  2 
Vesturland  1  1 
Suðurland  1  1 
Höfuðborgarsvæðið  31  26 
Suðurnes  0  3 
Erlendis frá  0  1 
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Hér á eftir verða niðurstöður vettvangskönnunarinnar dregnar saman í stuttu 

máli. 

4.2.1. Samantekt vettvangskönnunar 

Það kom höfundi á óvart hversu fáir þekktu merki samtakanna Beint frá býli án 

þess að nafnið væri á. Hins vegar voru mun fleiri sem þekktu það þegar nafnið 

á samtökunum var með á myndinni eða ríflega helmingur svarenda. Innan við 

helmingur þeirra sem tóku þátt í könnuninni höfðu verslað vörur frá aðilum 

innan samtakanna Beint frá býli einkum mjólkur- og kjötvörur. Ríflega 

helmingur svarenda höfðu orðið varir við auglýsingar frá samtökunum Beint 

frá býli og þá helst í sjónvarpi og blöðum. Meirihluti þátttakenda í könnuninni 

voru konur, flestir frá norðurlandi og höfuðborgarsvæðinu sem var eins og 

höfundur bjóst við.  

4.3. Viðtal og tölvupóstar 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður viðtals sem tekið var við Guðmund Jón 

Guðmundsson formann Beint frá býli og bónda í Holtseli, ásamt þeim 

spurningum sem sendar voru með tölvupósti á hann, Hlédísi Sveinsdóttur eina 

af stofnendum samtakanna og eina af eigendum fyrirtækisins www.kindur.is 

og Arnar Bjarnason annan eiganda Bændamarkaðs Frú Laugu sem selur vörur 

beint frá bónda. Hér á eftir verða einungis skírnarnöfn þeirra notuð. Markmiðið 

með spurningunum og viðtalinu var að fá sýn þeirra sem starfa undir merkjum 

Beint frá býli, fá þeirra reynslu af markaðs- og kynningarmálum ásamt 

hugmyndum að kynningum og auglýsingum. Einnig vildi höfundur fá þeirra 

mat á hvernig verkefnið hefur þróast og hvað virkar best fyrir þau í 

kynningarmálum, ásamt því að hjálpa höfundi að þrengja markhóp þeirra sem 

kaupa afurðir beint frá býli. Þessar rannsóknarspurningar voru hafðar að 

leiðarljósi í þessum kafla: 

ü Með hvaða hætti geta aðilar samtakanna Beint frá býli nýtt sér 

samhæfða markaðslega boðmiðlun til að koma vöru sinni á framfæri á 

sem skilvirkastan hátt? 
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ü Hvers konar áhrif hefur vörumerkið beint frá býli á sölu og 

markaðssetningu á vörum heimavinnsluaðila? 

4.3.1. Auglýsingar og kynningarmál 

Arnar notar Facebook síðu Frú Laugu mest í auglýsingar ásamt því að senda út 

fréttabréf einu sinni í mánuði. Einnig hafa þau einstaka sinnum auglýst á Rás 1. 

Frú Lauga hefur ekki auglýst sérstaklega merki samtakanna Beint frá býli fyrir 

utan einstaka merkingar á vörum í búðinni. Hins vegar eru þau dugleg að 

benda fólki á samtökin og heimasíðuna þeirra og hvetja það til að koma við hjá 

bændum og versla beint af þeim. Það sem hefur hentað þeim best og Arnar 

telur hafa skilað þeim mestu er facebook síða fyrirtækisins þar sem þau eru 

dugleg að uppfæra hana. Aðdáendur síðunnar eru rúmlega 8.000 manns þegar 

þetta er skrifað (Facebook, e.d. b).  

Hlédís telur það skipta mestu máli við að koma vörum heimavinnsluaðila á 

framfæri að vera með kynningar þar sem almenningi gefst kostur á að smakka 

vörurnar og að þar sé sýnt fram á hvaðan varan kemur, hvernig hún var unnin 

og af hverjum. Hún telur óbeinar auglýsingar í formi umfjöllunar á málefnum 

og vörum heimavinnsluaðila vera betri og markvissari leið en hefðbundnar 

auglýsingar. Hvað hennar fyrirtæki varðar þá hafa þessar umfjallanir um 

landbúnaðinn almennt og endurreisn sveitarinnar skipt mestu máli og haft mest 

áhrif. Hlédís telur að þeir sem selja vörur beint frá býli ættu að miða sína 

markaðssetningu á að kynna sveitina og það góða starf sem þar fer fram. 

Hlédís hefur verið að sinna öðru síðustu mánuði og því hefur hún ekki getað 

sinnt www.kindur.is eins og hún hefði viljað, þar af leiðandi hefur hún ekkert 

auglýst að ráði nema vefsíðan fékk töluverða umfjöllun í upphafi sem kom 

henni til góða. Þegar hún hefur tök á að fara á fullt í þessa starfsemi stefnir hún 

á að auglýsa merkið Beint frá býli við hliðina á sínu eigin.  

Guðmundur í Holtseli telur heimasíðu samtakanna vera bestu leiðina til að 

kynna vörur heimavinnsluaðila því að þar er hægt að komast í samband við alla 

þá sem selja vörur beint frá býli. Því ætti helst að herja á að auglýsa heimasíðu 

samtakanna í öllum umfjöllunum og viðtölum við félagsmenn.  
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4.3.2. Markhópur  

Höfundur fékk þessa þrjá viðmælendur til að reyna að áætla hver 

markhópurinn er sem verslar vörur beint frá býli. Ekki hefur verið gerð könnun 

á því hverjir kaupa beint frá býli en Guðmundur telur að stærstur hluti 

kaupenda sé fólk á miðjum aldri þó svo að aldursbilið teygi sig alveg frá 

tvítugu og uppí sextugt. Einnig má leiða líkum að því að efnameira fólk leyfi 

sér frekar að versla vörur beint frá bændum. Þá hefur reynslan sýnt að fólk sem 

einu sinni hefur keypt vörur beint frá býli kaupir hana í flestum tilvikum aftur. 

Kaupendur vara beint frá býli hafa almennt meiri þekkingu á gæðum og 

vönduðum vörum og gera sér grein fyrir því að kostnaðurinn við framleiðslu á 

gæðavöru er umtalsverður og því er varan ekki sambærileg þeirri vöru sem fæst 

í lágvöruverðsverslunum. Einnig falla ferðamenn bæði innlendir og erlendir 

sem eiga leið hjá undir markhópinn, að mati Guðmundar.  

Hlédís telur að helsti markhópurinn séu þeir sem eru meðvitaðir um umhverfi 

sitt, hvað þeir láta ofan í sig og sanngjörn viðskipti. Fólk sem vill vita hvaðan 

maturinn kemur sem það er að borða og hvers konar meðhöndlun hann hefur 

fengið. Hlédís vill ekki meina að efnameira fólk versli frekar þessar vörur þó 

það sé í einhverjum tilfellum þannig, heldur sé það einnig fjölskyldufólk þar 

sem oft er hagstæðara að kaupa til dæmis heila kjötskrokka frá bónda en að 

kaupa minni einingarnar í búðunum.  

Arnar telur erfitt að greina niður ákveðinn markhóp fyrir vörur seldar beint frá 

býli. Hópurinn er blandaður og fá þau til sín bæði ungt fólk sem er að byrja 

búskap og kann að meta gott íslenskt hráefni jafnt sem eldra fólk. Því sagðist 

hann ekki geta greint ákveðinn markhóp bændamarkaðarins og taldi í rauninni 

alla geta verið innan markhópsins.  

4.3.3. Áhrif merkis Beint frá býli á vörur heimavinnsluaðila 

Arnar telur merkið hafa mjög góð áhrif á sölu á vörum heimavinnsluaðila. 

Hann telur að vörur merktar með Beint frá býli gæðamerkinu séu líklegri til að 

seljast því þar er vottun um gæði og uppruna vörunnar og það ætti að hvetja 

neytendur frekar en að letja til að kaupa þessar vörur. Hlédís telur einnig að 

merkið hafi mjög góð áhrif á sölu varanna þar sem almenningur þekki merkið 
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betur en það gerði áður fyrr og veit fyrir hvað það stendur. Þetta ættu aðilar 

samtakanna að nýta sér og auglýsa sameiginlega fyrir hvað merkið stendur því 

þótt vörurnar séu mjög ólíkar og fjölbreyttar innan samtaka Beint frá býli þá er 

hugmyndafræðin samt sú sama hjá öllum, það er að selja vörur beint frá býli.  

Guðmundur telur að aðild sín að samtökunum Beint frá býli hafi ekki endilega 

gert mikið fyrir sína sölu, hann hafi verið kominn það vel af stað með 

fyrirtækið áður en Beint frá býli var stofnað. Ástæða þess að hann fór inní 

samtökin í upphafi var sérstaklega til að geta haft áhrif á það sem þar fer fram. 

Því ósjálfrátt þegar svona samtök eru stofnuð þá eru flestir flokkaðir þar undir 

hvort sem þeir eru í samtökunum eða ekki og hefur það áhrif á alla ef eitthvað 

er ekki eins og það á að vera. Því má segja að samtökin og umfjöllun um þau 

geti haft töluverð áhrif á afkomu einstakra býla. Þeir þrír viðmælendur sem 

höfundur hafði samband við töldu allir að áhugi almennings væri sífellt að 

aukast og sala frá aðilum tengdum félaginu einnig.  

4.3.4. Samantekt viðtals og tölvupósta 

Heimasíður samtakanna og söluaðilanna er talin besta leiðin við að kynna 

vörur sem eru framleiddar og seldar beint frá býli ásamt kynningum á 

vörunum. Erfitt virðist vera að greina ákveðin markhóp þeirra sem versla beint 

frá býli að mati viðmælenda höfundar en því verður gerð betri skil í kaflanum 

mat sem kemur hér á eftir. Merkið Beint frá býli getur haft töluverð áhrif bæði 

góð og slæm á vörur heimavinnsluaðila eftir því hvernig á það er litið. 

Hér á eftir verður farið í að meta niðurstöður rannsóknar höfundar saman við 

fræðin.  
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5. Mat  
Hér verða dregnar saman niðurstöður greiningar og bornar saman við fræðilega 

hlutann sem settur var fram í kafla tvö. Markhópur þeirra sem kaupa vörur 

beint frá býli verður skilgreindur ásamt því að greint verður frá hver þekking 

almennings er á vörumerki samtakanna Beint frá býli. Að lokum verður metið 

með hvaða hætti best sé að haga kynningarmálum á vörum heimavinnsluaðila.   

5.1. Markhópur Beint frá býli  

Beint frá býli er félag þeirra sem selja vörur beint frá býli á Íslandi og vildi 

höfundur reyna að greina markhóp þeirra sem versla beint frá bóndanum. Eins 

og fram kom í greiningarhluta skýrslunnar um markhópa þá er það frekar erfitt 

að einangra ákveðinn markhóp í þessu tilviki. Nauðsynlegt er að reyna að hluta 

markaðinn niður og ákveða markhópinn til að geta vitað til hvaða hóps á að 

höfða þegar staðfærslu er fylgt eftir. Höfundur hefur tekið saman niðurstöður 

greiningarkaflans um markhópa og telur markhópinn vera þennan: 

ü Karlar og konur 

ü Innlendir og erlendir ferðamenn 

ü Áhugasamir einstaklingar um hreinar íslenskar afurðir 

ü Náttúrusinnar 

ü Efnameira fólk 

ü Lífstíll  

Þetta er frekar víð skilgreining á markhóp þeirra sem versla vörur beint frá býli 

en gefur þó einhverja hugmynd um hvernig haga eigi auglýsingum og bæta 

kynningu á vörumerkinu. Hér fyrir neðan verður svo fjallað um vörumerkið 

Beint frá býli og það sem byggir upp vörumerkjavirði þess.  

 



LOK 2106             Þóra Guðrún Þorsteinsdóttir 

60 

 

5.2. Vörumerkið  Beint frá býli 

Samkvæmt vettvangskönnun höfundar kemur í ljós að rúmlega helmingur 

almennings þekkir vörumerki samtakanna Beint frá býli. Ekki er hægt að 

alhæfa út frá þessari könnun þar sem úrtakið var ekki nægjanlega stórt og að 

mestu bundið við norðurland og höfuðborgarsvæðið en það gefur hins vegar 

ákveðna hugmynd um þekkinguna. Þegar niðurstaða úr rafrænu könnuninni er 

skoðuð kemur í ljós að söluaðilar telja að um 70% almennings þekki 

vörumerkið. Það er því ljóst að töluverður munur er á þessum niðurstöðum. 

Vörumerkið Beint frá býli er mjög lýsandi fyrir hvað það stendur en merkið er 

grænt, hvítt og svart að lit og með útlínur af bóndabæ. Einnig vísar heiti þess 

Beint frá býli vel í það sem merkið stendur fyrir sem eru vörur beint frá bónda. 

Vörumerkjavitund skiptir miklu máli þegar neytendur eru að velja vöru því hún 

hefur áhrif á það hvaða vörumerki koma fyrst upp í huga neytenda þegar 

hugsað er um ákveðna vörutegund. Fyrirtæki þurfa að auglýsa vel bæði 

vörumerkið sjálft og mynd af vörunni til að byggja upp vörumerkjavitund hjá 

neytendum (Elliot og Percy, 2007, bls. 236-238). Samtökin ættu þar af leiðandi 

að taka sig saman og auglýsa vel vörumerkið Beint frá býli, því það er merkið 

sem heldur utan um alla söluaðilana sem eru í samtökunum og getur hjálpað 

þeim við að koma sér á framfæri ásamt því að byggja upp aukna ímynd og 

tryggð neytenda við merkið. Að kynna vörumerki samtakanna sjálfra telur 

höfundur að sé besta staðfærslan sem býðst ásamt því að ítreka hreinleika 

varanna. 

Ímynd vörumerkis er mjög mikilvæg til að vara nái fótfestu á markaði. Eins og 

fram kemur í greiningarkafla 4.3.3. telja viðmælendur höfundar að merki 

samtakanna hafi mikil áhrif á þá ímynd sem almenningur hefur á Beint frá býli.  

Virði vörumerkja skiptir miklu máli í dag og þar ættu söluaðilar Beint frá býli 

að standa vel að vígi. Fyrsta skrefið í uppbyggingu á vörumerkjavirði er að 

hafa einstaka vöru og má segja að vörur sem eru seldar beint frá býli séu 

einstakar að því leyti hversu hreinar og náttúrulegar þær eru með nálægð við 
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sveitina. Söluaðilarnir ættu að einbeita sér að því að koma því á framfæri við 

neytendur og reyna að byggja upp virðið og nota það sér til framdráttar. 

Brand Asset Valuator er mæliaðferð sem stundum er notuð til að mæla 

vörumerkjavirði (sjá mynd 4) og miðar hún að því að vörumerkjavirði sé drifið 

áfram af tveimur þáttum sem eru skynjun neytenda á vexti og styrk 

vörumerkisins (Kotler o.fl., 2009, bls. 449). Aðgreining, mikilvægi og kraftur 

vörumerkisins er það sem hefur áhrif á styrk þess og ef vörumerkið Beint frá 

býli er skoðað má sjá að vörur beint frá býli er auðvelt að aðgreina frá öðrum 

vörum sem eru þá helst vörur sem seldar eru út úr stórmörkuðum. Hvað kraft 

og styrk vörumerkisins varðar sýndu rannsóknir höfundar að styrkur merkisins 

gagnvart neytendum sé ágætur, rétt rúmlega helmingur þeirra sem talað var við 

þekktu vörumerkið en vitund almennings er eitt af þeim atriðum sem samtökin 

þurfa að vinna í að auka enn frekar. Umræða um mikilvægi hreinna afurða 

hefur aukist mikið og gera æ fleiri kröfur um lífrænar vörur án aukaefna. 

Guðmundur nefnir að þeir sem kaupa vörur beint frá býli einu sinni og líkar vel 

við þær séu komnir á bragðið og kaupi því aftur, með því eykst mikilvægi 

þeirra hjá neytendum, þetta hefur einnig áhrif á vörumerkjatryggð neytenda. 

Virðing fyrir vörumerkinu og þeim hreinu afurðum sem það vísar til ásamt 

þekkingu á því hefur áhrif á vöxt vörumerkjavirðisins. Eins og fram kom í 

kaflanum um framtíðarhorfur lífrænna vara hefur aukning orðið á 

vitundarvakningu meðal almennings sem skýrir meðal annars stofnun 

samtakanna tveggja, Vel-bú og Samtökum lífrænna neytenda. Erfitt er að meta 

hvaða virðingu neytendur bera fyrir vörunni en hvað þekkingu varðar þá virðist 

rúmlega helmingur neytenda þekkja vöruna og því gætu söluaðilarnir í samráði 

við samtökin Beint frá býli hjálpast að við að auka þessa þekkingu hjá 

neytendum til að auka virði vörumerkisins.  

5.3. Kynning og markaðssetning 

Eins og mynd 5 framar í skýrslunni sýnir þá stuðlar samhæfð markaðsleg 

boðmiðlun að vörumerkjavirði. Því skipta kynningar- og markaðsmál miklu 

máli. Þegar höfundur var búinn að greina kannanirnar tvær ásamt viðtalinu og 
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tölvupóstunum kom í ljós að þær kynningaraðferðir sem hentuðu best og voru 

mest notaðar með einhverjum árangri voru almannatengsl, sem sagt hvers kyns 

umfjallanir og kynningar á vörum heimavinnsluaðila og þar fléttast inn í 

internetið, auglýsingar og persónuleg sala.  

Samkvæmt spurningu 2 í rafrænu könnuninni er ekki þörf á mismunandi 

markaðssetningu fyrir höfuðborgarbúa og landsbyggðarfólk og því miðast 

kynningar- og markaðsmál við það að sömu aðferðir séu notaðar. 

Almannatengsl og fréttaumfjöllun hvers konar virðast hafa bestu áhrifin á 

kynningu á vörum heimavinnsluaðila. Almannatengsl ganga út á það að hafa 

áhrif á viðhorf og skoðanir einstaklinga og hópa og er nauðsynlegt fyrir 

fyrirtæki að fá almenning í lið með sér og öðlast traust þeirra (Seitel, 2011, bls. 

36-37). Söluaðilar hafa mikið nýtt sér blaðaumfjallanir hvers konar til að 

kynna sig og sínar vörur og taldi Hlédís fyrrverandi formaður Beint frá býli að 

kynningar í blöðum, sjónvarpi og með öðrum hætti væri það besta fyrir 

samtökin og söluaðilana til að koma sér á framfæri. Því er ljóst að 

almannatengsl gegna stóru hlutverki hjá þeim sem selja vörur sínar beint frá 

býli. Með því að leggja töluverða vinnu í þess konar kynningar geta 

söluaðilarnir fengið mikla umfjöllun án þess að kosta miklu til. Aðilar að 

samtökunum geta einnig nýtt sér fjölmiðlatengsl með því að hafa samband við 

fjölmiðla ef eitthvað merkilegt er í gangi innan þeirra raða til að auka 

umfjöllun. Í rauninni má segja að öll jákvæð umfjöllun og kynning á 

samtökunum Beint frá býli og aðilum að þeim geti verið einstökum býlum 

jafnt sem heildarsamtökunum til framdráttar. 

Söluaðilar hafa nýtt sér ýmis form auglýsinga þó aðallega á internetinu eins og 

á eigin heimasíðu og heimasíðum annarra. Það er ljóst að internetið spilar stórt 

hlutverk í kynningarmálum þeirra, sem kemur ekki á óvart þar sem margir fara 

á internetið í hverri viku og er tiltölulega ódýrt að auglýsa sína heimasíðu og fá 

aðra til að gera það á sinni síðu. Það getur þó verið ómarkvisst þar sem mikið 

flæði upplýsinga fer um internetið í hverri viku og hætt er við að auglýsingar 

hverfi í fjöldann.  
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Persónuleg sala er stórt atriði í þessum iðnaði þar sem flest öll samskipti og 

verslun fer í gegnum beina sölu, í gegnum síma eða internetið. Hugsunin að 

baki því að selja vörur beint frá býli er að vera í betri tengslum við neytendur 

og er það að miklu leyti gert með beinu sambandi og persónulegri sölu. 

Kosturinn er að með þessum hætti getur neytandinn fengið allar þær 

upplýsingar sem hann óskar eftir ásamt því að mynda tengsl við ákveðna 

söluaðila. Eins og Guðmundur nefnir þá kaupir fólk oft aftur vörur beint frá 

býli ef það var ánægt í fyrsta skiptið. Til að þetta náist skipta þessi persónulegu 

tengsl töluverðu máli því neytandi sem fær ekki góða þjónustu er fljótur að 

snúa sér annað þrátt fyrir að varan sé góð.  

Það er því ljóst að almannatengsl, persónuleg sala og internetið skipta mestu 

máli þegar kemur að því að markaðssetja og selja vörur beint frá býli og ættu 

söluaðilar að einbeita sér mest að þessum þremur kynningarráðum.  
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6. Tillögur  
Eftir að höfundur hefur yfirfarið þau gögn sem hann hefur safnað saman við 

gerð þessarar skýrslu langar hann að leggja fram eftirfarandi tillögur: 

ü Samtökin Beint frá býli þurfa að leggja meiri áherslu á kynningu á 

merki samtakanna. Merkið þeirra sýnir bæði og segir mjög vel til um 

hvers konar vörur er að ræða og því ættu samtökin að nýta sér það. 

Passa að láta alltaf merki samtakanna fylgja með í öllu sem tilheyrir 

samtökunum, hvort sem það er við fréttaumfjallanir eða auglýsingar. 

Söluaðilarnir þyrftu að vera duglegri við að kynna merkið samhliða 

sinni vöru til að auka vitund almennings. Það mun borga sig fyrir alla 

þá sem selja beint frá býli að sem flestir séu duglegir að auglýsa það. 

Vörurnar sem verið er að bjóða eru í flestum tilfellum mjög hreinar, 

góðar og náttúrulegar og ættu söluaðilar að nýta sér það þeim til 

framdráttar. Fólk sem kann að meta þess konar vörur er mun líklegra til 

að versla beint frá býli. 

ü Bændur ættu að taka sig saman og selja nokkrir á sama staðnum um 

land allt. Vera með litla bændamarkaði um landið á þeim tímum sem 

helst er hægt að ná til viðskiptavina, eins og yfir sumarið, með því væri 

hugsanlega hægt að ná til fleiri viðskiptavina ef fólk þarf einungis að 

fara á einn stað til að versla til dæmis kjöt, grænmeti, mjólkurvörur og 

fleiri vöruflokka. Það sparar fólki vinnuna við að fara á marga staði, 

heim á marga bæi. Einnig getur það orðið til þess að óhefðbundnar 

vörur fari að seljast betur en áður. Sumarið getur verið erfiður tími hjá 

bændum sökum heyskapar og annarra útistarfa, þó telur höfundur að 

það myndi skila sér til baka að leggja vinnu í að halda bændamarkaði til 

að vekja áhuga almennings á þessum vörum. 
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ü Fram kom í skýrslunni að hugmynd hefði komið upp um að opna 

markað sem væri starfræktur allt árið undir merkjum Beint frá býli. 

Bændur ættu að taka sig saman og stofna þess konar markað bæði á 

höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og víðar og gætu þess vegna skipst á að 

afgreiða sjálfir. Hægt væri í upphafi að hafa hann einungis opinn um 

helgar til að sjá hvernig almenningur bregst við. Slíkur markaður ætti 

vel að geta gengið og myndi sennilega auka enn frekar vitund fólks á 

lífrænum og náttúrulegum vörum. Bændamarkaður Frú Laugu sem 

rekinn er af einkaaðilum gengur mjög vel og því eru líkur á að 

markaður rekinn undir merkjum Beint frá býli geti gengið vel. 

ü Til að kynna merki samtakanna ættu þau að taka sig saman og senda 

segla fyrir ísskápa á hvert heimili á Íslandi ásamt kynningarbréfi frá 

samtökunum. Þar væri hægt að benda á heimasíðuna þeirra og segja frá 

helstu kostunum við að versla hreinar vörur. Þar sem erfitt var að 

afmarka ákveðinn aldurshóp í markhópagreiningunni er erfitt að 

undanskilja einhverja og telur höfundur að senda ætti á öll heimili á 

Íslandi. Þetta væri fín auglýsing fyrir heimasíðuna sem myndi sjálfsagt 

skila sér í söluaukningu hjá einhverjum býlum.  

ü Aukin umfjöllun um söluaðila samtakanna myndi hjálpa einstaka býlum 

að minna á sig og sínar vörur. Samtökin gætu gert samning við ákveðið 

dagblað eða tímarit þar sem eitt býli væri heimsótt í hverri viku. Þá væri 

sagt frá því og þeim vörum sem það er að selja og hvernig hægt væri að 

komast í samband við þá. Með reglulegum umfjöllunum þá er nafn 

samtakanna meira á vörum fólks og ætti að festast betur í huga 

almennings. Kostnaðurinn við svona umfjallanir gæti orðið þó nokkur 

og því gætu samtökin útfært þetta þannig að hver og einn borgi fyrir 

sína umfjöllun eða jafnvel borga ákveðið mánaðargjald til samtakanna 

sem ætlað væri til kynningarmála.  
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ü Söluaðilar ættu að taka þátt í fleiri viðburðum þar sem kynning og sala 

á matvörum og öðrum náttúrulegum vörum fer fram. Viðburðir eins og 

matur úr héraði, Matur-inn og aðrir svipaðir viðburðir er gott tækifæri 

fyrir meðlimi samtakanna Beint frá býli. Einnig gætu samtökin staðið 

fyrir einum stórum viðburði árlega þar sem söluaðilar kæmu saman yfir 

eina helgi og kynntu sínar vörur og væru með sölubása. Þar gætu 

söluaðilarnir komið sinni vöru á framfæri og gefið fólki tækifæri á því 

að smakka þær vörur sem í boði eru. Þetta yrði að vera sameiginlegt 

átak Beint frá býli og aðildarmanna og gætu allir innan samtakanna 

fengið að vera með gegn vægu gjaldi.  

ü Samtökin ættu að vera með á sínum snærum fagaðila í markaðssetningu 

sem myndi hjálpa bændum að markaðssetja sig og sínar vörur. 

Hugmynd höfundar er að samtökin væru einungis milliliður til að koma 

á sambandi á milli þessara aðila og myndi hver og einn söluaðili borga 

fyrir þá þjónustu sem hann nýtir sér. Samtökin Þyrftu því ekki að leggja 

út pening fyrir þessari aðstoð. Einnig væri gott að fá markaðsfræðing til 

að halda námskeið í markaðssetningu einu sinni á ári fyrir meðlimi 

samtakanna ef næg þátttaka fengist. 

ü Heimasíða samtakanna er eitt besta verkfærið sem þau hafa, ódýrt er að 

uppfæra hana og nýta til að setja allskyns fréttir og fróðleik þar inn. 

Aukin notkun á internetinu stuðlar að því að auðveldara er að nýta sér 

það til að koma vörumerkinu á framfæri. Auglýsingaborðar á helstu 

fréttamiðlunum gætu borgað sig en það er þó spurning um kostnað. 

Hins vegar gætu söluaðilarnir nýtt sér samfélagsmiðla eins og Facebook 

sem er öllum að kostnaðarlausu og komið sér á framfæri með hjálp vina 

og ættingja. Boltinn er fljótur að rúlla þegar hann fer af stað og með 

leikjum á síðunni þar sem í vinning væri vara frá bóndanum gæti verið 

sniðug leið til að auka vitund fólks á vörunum sem verið er að selja.  
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ü Formaður samtakanna telur aðkomu að sumum bæjum ábótavant. Þetta 

þarf að laga því erfitt er að kynna vörur út frá náttúru- og hreinleika ef 

bæjarstæðið lítur illa út. Ef það er skítugt og mikið drasl við aðkomuna 

að bænum getur það fælt fólk frá þar sem margir hugsa með sér hvernig 

framleiðslan á vörunum sé ef þetta er umhverfið. Því ættu allir 

framleiðendur að líta sér nær, skoða sitt umhverfi og reyna að gera 

aðkomuna aðlaðandi. 

Þetta eru helstu tillögur höfundar eftir að hafa rannsakað efnið og telur hann að 

ef samtökin og söluaðilarnir taki sig saman geti það haft góð áhrif á kynningu á 

vörumerkinu Beint frá býli. 
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7.   Niðurstöður 
Beint frá býli eru samtök heimavinnsluaðila sem hafa verið að vaxa og þróast í 

rúmlega þrjú ár. Á þessum tíma hafa virkir söluaðilar farið úr fimm í fimmtíu 

og heildarfjöldi meðlima úr fjörutíu í hundrað. Því er ljóst að samtökin eru í 

örum vexti og miklir möguleikar í boði fyrir þau til að styðja við einstök býli 

og auka vitund neytenda á vörumerkinu. Áhugi höfundar á sölu á þeim 

gæðavörum sem fást beint frá býli var kveikjan af þessari ritgerð sem nú er 

komin á enda. Höfundur telur að miklir möguleikar liggi í því að koma þessu 

vörumerki ásamt vörum heimavinnsluaðila á framfæri og ættu þessar vörur að 

geta eignast fastan sess hjá þeim neytendum sem einu sinni prófa að kaupa 

þær.  

Í upphafi verkefnisins voru settar fram fjórar spurningar, ein aðalspurning og 

þrjár undirspurningar Þeim verður svarað hér á eftir út frá þeim rannsóknum 

sem höfundur gerði. Einnig setti höfundur fram tvær tilgátur sem verða hraktar 

eða studdar.  

Aðalspurningin var „Með hvaða hætti geta aðilar samtakanna Beint frá býli 

nýtt sér samhæfða markaðslega boðmiðlun til að koma vöru sinni á framfæri á 

sem skilvirkastan hátt?“ Eftir að hafa framkvæmt rafræna könnun meðal 

söluaðila, vettvangskönnun meðal almennings og haft samband við þrjá aðila 

sem eru tengdir samtökunum, sýna niðurstöður rannsókna að hvers kyns 

almannatengsl eins og umfjallanir og viðtöl skipta mestu máli hvað varðar 

kynningar á vörum heimavinnsluaðila. Einnig skiptir miklu máli að vera með 

eigin heimasíðu og heimasíða samtakanna Beint frá býli er öflugt tæki til að 

koma á framfæri alls konar upplýsingum um einstaka býli og getur skipt miklu 

máli fyrir kynningu á vörumerkinu sem tengir þessa aðila saman. Söluaðilar 

ættu því að nýta sér, eins og mögulegt er, þessar leiðir sem hér eru nefndar. 

Heildarsamtökin hagnast á því ef bændur eru duglegir að kynna sig og 

vörumerkið Beint frá býli. Það getur einnig verið til góðs fyrir aðra aðila innan 

samtakanna því upplýsingar um öll býlin er hægt að nálgast á heimasíðu Beint 

frá býli.  
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Höfundur setti fram þrjár undirspurningar og var fyrsta spurningin „Hvers 

konar áhrif hefur vörumerkið beint frá býli á sölu og markaðssetningu á vörum 

heimavinnsluaðila?“ Þegar höfundur framkvæmdi vettvangskönnunina fann 

hann fyrir mikilli jákvæðni í garð þessa vörumerkis. Rúmlega helmingur 

aðspurðra þekkti merkið með nafninu á og fannst það mjög lýsandi fyrir 

vörumerkið. Í rafrænu könnuninni töldu 68% söluaðila að vörumerkið hefði 

góð áhrif á þeirra sölu og markaðssetningu og er það ágætis hlutfall. Athygli 

vakti þó að 32% þeirra sem eru aðilar að samtökunum töldu að aðildin væri 

hvorki góð né slæm fyrir þá. Ef þriðjungur þeirra sem eru aðilar að 

samtökunum telja að aðildin skipti þá litlu eða engu máli þá er sitthvað sem 

hægt er að bæta og telur höfundur að samtökin gætu gert betur í því að kynna 

merki samtakanna og gera út á hreinleika vöru sem keypt er beint frá býli. 

Önnur undirspurningin var „Hver er þekking almennings á vörumerkinu Beint 

frá býli?“. Eins og fram kom í vettvangskönnuninni, sem höfundur 

framkvæmdi, þá þekkja mjög fáir vörumerki samtakanna Beint frá býli án 

nafnsins. Hins vegar sýndi könnunin að rúmur helmingur svarenda þekktu 

merkið þegar nafnið var á því. Söluaðilarnir töldu hins vegar að um 70% 

almennings þekkti vörumerki samtakanna. Út frá vettvangskönnuninni má 

draga ákveðnar ályktanir þó svo að til að fá marktækari niðurstöður þurfi að 

gera stærri rannsókn og væri það áhugavert fyrir meistaraverkefni um 

viðfangsefnið. Miðað við þessar niðurstöður þekkir almenningur vörumerkið 

ágætlega en miklir möguleikar eru á að auka þá vitneskju. Eins og fram kom í 

rafrænu könnuninni voru ýmsar leiðir sem söluaðilar töldu vera hentugar fyrir 

kynningu á vörumerkinu. Ein hugmynd var að senda ísskápssegla heim til 

fólks með vörumerkinu og slóð á heimasíðu samtakanna. Þetta telur höfundur 

að sé mjög sniðug leið þar sem margir nota svona segla á ísskápinn og með 

þessu móti þá minnir segullinn viðkomandi alltaf á vörumerkið og heimasíðu 

samtakanna. Þriðja undirspurningin var „Hvaða vörur heimavinnsluaðila 

kaupa neytendur oftast?“. Kjötvörur eru vinsælasta afurðin sem er seld beint 

frá býli samkvæmt rannsóknum höfundar. Misræmi var í rannsóknunum 

höfundar þar sem þær sýndu ekki sömu niðurstöður hvað þessa spurningu 

varðar. Vettvangskönnunin sýndi að mjólkurvörur kæmu fast á eftir 
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kjötvörunum og svo grænmeti, krydd og ber. Aðrir flokkar eins og fiskur og 

brauð höfðu viðmælendur lítið verslað af. Taka skal fram að aðeins rúmlega 

130 manns voru spurðir þessara spurninga sem er bara lítið brot af neytendum 

og því gefur þetta einungis ákveðna hugmynd en ekki ótvíræðar niðurstöður. 

Svarliðurinn „annað“ var næst oftast hakað við hjá söluaðilum, annmarkar voru 

á þeirri rannsókn þar sem ekki var hægt að skrifa við þennan lið og erfitt er að 

vita hvaða vörur söluaðilarnir áttu við þegar þeir merktu við hann. Þessu tók 

höfundur eftir þegar könnunin hafði verið send út og var ekki hægt að bregðast 

við því án þess að breyta könnuninni. Margir voru þegar búnir að svara henni 

þegar þetta uppgötvaðist og tók höfundur því þá ákvörðun að breyta ekki 

könnuninni og senda út nýja, ekki var hægt að breyta þeirri sem þegar hafði 

verið birt. Því næst voru það grænmeti, ber og krydd ásamt mjólkurvörum sem 

helst voru verslaðar. Miðað við niðurstöður rannsókna eru því kjötvörurnar 

vinsælustu afurðirnar sem neytendur eru að sækjast eftir.  

Í upphafi rannsóknarinnar setti höfundur fram tvær tilgátur. Fyrri tilgátan var 

að ólíka nálgun þyrfti á markaðssetningu fyrir landsbyggðina og 

höfuðborgarsvæðið. Samkvæmt söluaðilum telur meirihluti þeirra að þess þurfi 

ekki. Vettvangskönnunin sýndi að aðeins fleiri á landsbyggðinni þekktu merkið 

heldur en á höfuðborgarsvæðinu og var munurinn um 10%. Höfundur telur að 

munurinn sé ekki það mikill að þörf sé á að markaðssetja mismunandi eftir 

landshlutum og því er þessi tilgáta hrakin.  

Seinni tilgátan var að ekki væri mikil þekking meðal almennings á vörum 

heimavinnsluaðila og vörumerkinu Beint frá býli. Rannsóknir höfundar sýndu 

hins vegar að rúmlega helmingur þeirra sem tóku þátt í vettvangskönnuninni 

þekktu vörumerkið og söluaðilar töldu vitneskju almennings um 70%. Út frá 

þessum niðurstöðum er þessi tilgáta einnig hrakin. 
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Eftir að hafa framkvæmt þessar rannsóknir og kafað djúpt í það efni sem fram 

kemur í þessari skýrslu er höfundur mun betur upplýstur um þá sem selja vörur 

beint frá býli. Vinna við verkefnið gekk vel og hefur höfundur haft gaman af. 

Það er von höfundar að samtökunum Beint frá býli og aðilum að þeim 

samtökum muni vegna vel í framtíðinni og aukning á verslun beint frá býli 

muni haldast.  
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9.   Viðaukar  
9.1. Viðauki 1: Rafræn könnun  

1.) Hversu vel eða illa telur þú að almenningur þekki vörumerkið Beint frá 

býli? 

( ) Mjög vel 

( ) Frekar vel 

( ) Hvorki né 

( ) Frekar illa 

( ) Mjög illa 

2.) Telur þú að það þurfi mismunandi markaðssetningu á vörum 

heimavinnsluaðila fyrir höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina, eða þess þurfi 

ekki? 

( ) Þarf mismunandi markaðssetningu 

( ) Þarf ekki mismunandi markaðssetningu 

( ) Veit það ekki 

3.) Ef svar við spurningu 2 var „þarf mismunandi markaðssetningu" hvers 

vegna? 

4.) Hvers konar markaðssetning telur þú að skili sér best til að auka vitund 

neytenda á samtökunum Beint frá býli? 

5.) Með hvaða hætti telur þú að samtökin Beint frá býli geti stutt við 

markaðssetningu einstakra býla? 

6.) Með hvaða hætti auglýsir þú þína vöru? (Vinsamlegast raðaðu svörum í 

númerarröð frá 1-13, nr. 1 fyrir það sem þú notar oftast sem auglýsingu og nr. 

13 það sem þú notar sjaldnast) 
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_______Á heimasíðunni minni 

_______Á öðrum heimasíðum 

_______Sjónvarpsauglýsing 

_______Í héraðsblöðum 

_______Í dagblöðum 

_______Í tímaritum 

_______Í Bændablaðinu 

_______Með blaðaviðtölum 

_______Með sjónvarpsviðtölum 

_______Með útvarpsviðtölum 

_______Á útiskiltum 

_______Á strætisvögnum 

_______Auglýsi ekki neitt 

_______Annað 

7.) Telur þú að aðild þín að samtökunum Beint frá býli hafi komið sér vel eða 

illa fyrir þinn rekstur hvað varðar sölu og markaðssetningu á vörum þínum? 

( ) Mjög vel 

( ) Frekar vel 

( ) Hvorki né 

( ) Frekar illa 

( ) Mjög illa 

8.) Hvers konar vörur selur þú?(má merkja við fleira en einn flokk) 
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[ ] Mjólkurvörur 

[ ] Kjötvörur 

[ ] Fiskvörur 

[ ] Brauð og/eða kornvörur 

[ ] Grænmeti, krydd og/eða ber 

[ ] Annað 

9.) Af hvaða vörum selur þú mest? (vinsamlegast raðaðu svörum í númeraröð 

frá 1-6, nr. 1 fyrir það sem þú selur mest af og nr. 6 það sem þú selur minnst 

af) 

_______Mjólkurvörum 

_______Kjötvörum 

_______Fiskvörum 

_______Brauð og/eða kornvörum 

_______Grænmeti, kryddum og/eða berjum 

_______Annað 

10.) Vinsamlegast raðaðu í röð frá 1-7 frá hvaða landssvæði stærstur hluti 

viðskiptavina þinna kemur (nr. 1 flestir og nr. 7 fæstir) 

_______Norðurlandi 

_______Suðurlandi 

_______Austurlandi 

_______Vesturlandi 

_______Höfuðborgarsvæðinu 

_______Erlendir ferðamenn 
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_______Aðilar búsettir erlendis 

_______Veit það ekki 

11.) Hvar á landinu ert þú staðsett/ur 

( ) Á norðurlandi 

( ) Á suðurlandi 

( ) Á austurlandi 

( ) Á vesturlandi 

( ) Á höfuðborgarsvæðinu 

9.2. Viðauki 2: Vettvangskönnun 

                Þekkir þú merkið? 

 

 Já   Nei 

   Þekkir þú merkið með nafninu á? 

 

 Já   Nei  
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Hefur þú keypt vörur Beint frá býli? 

 Já   Nei 

Ef já, hvaða vörur hefurðu keypt? 

 Mjólkurvörur  

 Kjötvörur   

 Fiskvörur   

 Brauð og/eða kornvörur   

 Grænmeti, krydd og/eða ber   

 Annað__________________ 

Hefurðu orðið var/vör við auglýsingar frá þeim? 

 Já   Nei  

Ef já, í hvaða miðlum? 

 Í sjónvarpi   

 Í útvarpi  

 Í netmiðlum  

 Í blöðum   

 Í tímaritum        

 Annað__________________ 

Hvaðan af landinu ertu? 

 Norðurlandi  

 Austurlandi  

 Vesturlandi  
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 Suðurlandi 

 Höfuðborgarsvæðinu  

 Vestfjörðum 

 Karl  Kona 
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9.3. Viðauki 3: Dagbók 

Höfundur og leiðbeinandi héldu reglulega fundi á meðan vinnsla á verkefninu 

fór fram. Hér að neðan má sjá gróflega dagbók vegna vinnslu þessa 

lokaverkefnis. 

Mánuður Verkefnavinna 

Október 2010 Viðfangsefnið ákveðið og byrjaði að kynna mér efnið. 

Nóvember 2010 Safnaði upplýsingum um samtökin Beint frá býli ásamt 
því að byrja að skoða fræðilegar heimildir. 

Desember 2010 Kaflinn um Beint frá býli skrifaður. 

Janúar 2011 
Fyrsta uppkast af beinagrind verkefnisins sett upp ásamt 
því að byrjað var á að skrifa fræðilegan hluta af 
verkefninu. Viðtal var tekið við formann samtakanna. 

Febrúar 2011 
Áfram unnið að fræðilegum hluta skýrslunnar og í lok 
mánaðar var send út rafræn könnun til meðlima 
samtakanna. 

Mars 2011 
Framkvæmd vettvangskönnun og tölvupóstar sendir 
ásamt spurningum á þrjá aðila. Unnið úr þeim 
rannsóknum sem búið var að framkvæma. 

Apríl 2011 Áframhaldandi úrvinnsla gagna og fínpússun á 
fræðilegum hluta. 

Maí 2011 Síðustu lagfæringarnar eftir yfirlestur og athugasemdir frá 
leiðbeinanda. Verkefninu skilað fyrir 16. maí 2011. 

  




