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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BS prófs við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Ritgerðin fjallar um kauphegðun og hvernig líkamsrækt getur haft áhrif á 

kauphegðun einstaklinga þegar kemur að matvælainnkaupum.  

 Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Þórður Sverrisson, aðjúnkt við Háskóla Íslands og fær 

hann þakkir fyrir veittan stuðning og ábendingar við ritgerðina. Rannsakandi vill nýta 

tækifærið og þakka öllum viðmælendum sem gáfu tíma sinn fyrir viðtal með 

undirrituðum og öllum þeim sem tóku þátt í megindlegri vefkönnun sem send var út í lok 

mars. Rannsakandi þakkar aðstandendum og vinum fyrir stuðninginn sem þeir veittu 

honum í gegnum háskólanámið. 
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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna kauphegðun neytenda í tengslum við það 

hvort að líkamsrækt hefði áhrif á kaupvenjur þeirra varðandi matvæli og neyslu þeirra. Á 

Íslandi eru fleiri líkamsræktarstövar miðað við höfðatölu en í öðrum löndum og hreyfing 

og hollt mataræði er orðin viðurkennd staðreynd. Til að nálgast viðfangsefnið var byrjað 

á því að skoða fræðilegar ástæður fyrir kauphegðun neytenda og í ljós kom að 

menningarlegir, félagslegir, persónulegir og sálfræðilegir þættir hafa áhrif á hvernig 

kauphegðun einstaklinga er háttað ásamt fjárhagslegri getu þeirra. Neyslumarkaðurinn 

einkennist af markaðsáreiti sem hefur áhrif á kaupferli neysluvara. Áhugi hefur aukist 

undanfarin ár á að borða hollan mat og stunda líkamsrækt og markaðsáreiti tengist því að 

selja slíkar vörur. Matvæla- og næringarfræðingar hafa verið að reyna að auka neyslu á 

hollum og næringarríkum mat og hefur markaðsþróun breyst undanfarin ár hvað það 

varðar. Þegar fræðilegir þætti kauphegðunar höfðu verið skoðaðir hóf höfundur að gera 

megindlega rannsókn, sem framkvæmd var á vefsíðunni Google Docs og voru 

þátttakendur í þessari rannsókn 130 einstaklingar. Mælitækið sem var notað var 

spurningalisti sem þátttakendur svörðu og niðurstöður voru reiknaðar út í IBM SPSS 

Statistical forritinu og Excel og notast við tölfræðipróf til að skoða 

rannsóknarspurninguna um tengsl kauphegðunar og líkamsræktar. Meginniðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að hægt var að draga þá ályktun að líkamsrækt hafiði áhrif á 

kauphegðun einstaklinga þegar kom að matvælakaupum og virtust flestir svarendur, eða 

um 95,4% þeirra, vera sammála eða mjög sammála því að líkamsræktarfólk hugsi meira 

um hollustu í matarvenjum sínum en þeir sem stunda sjaldan eða aldrei líkamsrækt. 

Rannsóknin leiddi jafnframt í ljós að þeir sem stunda líkamsrækt 5 sinnum eða oftar í 

viku borðuðu oftar ávexti, kjúkling og haframjöl en þeir sem stunduðu enga líkamsrækt. 

Við athugun kom í ljós að margir svarendur töldu að áhersla á lífræn matvæli myndi 

aukast á næstu 10 árum.  
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1  Inngangur 

Mikilvægi líkamsræktar og holls mataræðis eru skilaboð sem miðluð eru út um allan 

heim á hverjum degi. Þetta áreiti hefur aukist gífurlega síðustu áratugi, enda offita nú 

orðið meiri vandamál en sultur í heiminum (Dellorto, 2012). Á Íslandi er hægt að tala um 

að hollustuáhugi hafi aukist mikið undanfarin ár og eru hér eflaust fleiri 

líkamsræktarstöðvar miðað við höfðatölu en annars staðar í heiminum og hefur Ísland 

alið af sér íþróttamenn á heimsmælikvarða. Frá líkamsræktarsölum og alla leið yfir í 

nýjastu líkamsræktariðkunina sem ber nafnið „Crossfit“, en það virðist vera nægur 

markaður á Íslandi fyrir hreyfingu af hvers konar tagi. Rannsakandi þessa verkefnis hefur 

lengi stundað líkamsrækt og haft mikinn áhuga á hollu mataræði. Það var þar af leiðandi 

auðvelt ferli að velja viðfangsefni þegar kom að vali við ritgerðarskrif og í 

viðskiptafræðinámi rannsakanda vakti kauphegðun neytenda á Íslandi áhuga. 

Rannsóknarspurningin er þessi; Hefur líkamsrækt áhrif á kauphegðun neytanda á 

matvælum? Það er mögulegt að líkamsrækt hafi áhrif á kauphegðun neytanda og þá líka 

þegar kemur að matvælum, en ljóst er að margir þættir spila þar inn í.  

Íslenski matvöruverslanamarkaðurinn er mjög stór og ríkir mikil samkeppni á honum. 

Flestar matvöruverslanakeðjur hafa sumar búðir sínar opnar jafnvel allan sólahringinn og 

virðist sem eftirspurnin eftir matvælum sé jafnmikil ef ekki meiri eftir miðnætti. Það sem 

rannsakandi hefur áhuga á að rannsaka er hvort og þá hvernig líkamsrækt hefur áhrif á 

kauphegðun neytenda á matvælamarkaðnum.  

Til að komast að niðurstöðu mun rannsakandi lesa viðeigandi greinar og fræðirit til að 

útskýra kauphegðun í fræðilegu samhengi. Í framhaldi af því mun rannsakandi gera 

megindlega rannsókn í formi vefkönnunar, sem send verður m.a. á nemendur við Háskóla 

Íslands. Ásamt megindlegu rannsókninni mun höfundur tala við matvæla- og 

næringarfræðing til að fá mynd af hvernig sérfræðingar upplifi þessa hollustuvakningu í 

samfélaginu og innkaupstjóra stórrar matvöruverslunar til að fá betri sýn á hvernig 

eftirspurn hefur breyst t.d. á grænmeti. Af þessu öllu verður dregin niðurstaða sem varpar 

ljósi á möguleg áhrif líkamsræktar á kauphegðun þegar kemur að matvælum. 
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2 Kauphegðun 

Kauphegðun neytanda (e. consumer buying behaviour) er hegðun „loka“ neytenda sem 

kaupa vörur og/eða þjónustu fyrir einkaneyslu. Þessir „loka“ neytendur mynda 

sameinaðir neytendamarkaðinn (Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2008). Á 

neytendamarkaði heimsins í dag eru neytendur um 7 milljarðar, en það jafngildir því að 

neytendamarkaður heimsins er jafn heildarmannfjölda jarðarinnar (United States Census 

Bureau, 2013). Því má segja að neytendamarkaður Íslands sé um 320 þúsund manns 

(Statistics Iceland, 2012). 

Fyrir tíma markaðsrannsókna þá þekktu seljendur neytendur sína og skildu hugafar 

þeirra í gegnum dagleg viðskipti. En með iðnbyltingunni stækkuðu markaðir og fjarlægð 

myndaðist milli seljanda og neytenda sem skapaði þörf fyrir markaðsrannsóknir til að 

skilja þörf neytenda (Burns og Bush, 2010). Það var samt ekki fyrr en eftir 

Heimstyrjöldina síðari eða í kringum 1950, sem kauphegðun var fyrst rannsökuð (Engel, 

Blackwell og Miniard, 1990). Þá kom í ljós að neytendur voru ekki jafn einfaldir og í 

fyrstu var talið, heldur keyptu þeir vörur t.d. til þess að sýna lífstíl sinn. Fyrirtæki sem 

þekkir viðskiptavini sína vel er líklegra til að ná árangri en þau fyrirtæki sem þekkja 

viðskiptavini sína minna (Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2008). Slík þekking 

nýtist vel þegar fyrirtæki vill hafa áhrif á kauphegðun neytenda. Aðalaðferðin til þess að 

hafa áhrif á kauphegðun neytenda er í gegnum auglýsingar.  

Menningarleg, félagsleg, persónuleg og sálfræðileg einkenni hafa áhrif kauphegðun. 

Ekki er hægt að hafa mikil áhrif á þessa þætti í gegnum markaðsáreiti en þó þarf að taka 

þau með í reikninginn þegar reynt er að skilja kauphegðun neytanda. Það er nauðsynlegt 

að vita og skilja vel þá þörf sem neytandinn hefur til þess að geta fullnægt henni (Jobber 

og Fahy, 2009).  

Það er mikilvægt fyrir markaðsfólk að skilja kauphegðun neytenda svo markaðsstörf 

og markaðsáreiti nái tilsettum árangri. Engin ein leið eða aðferð lýsir fullkomlega 

hvernig kauphegðun hvers og eins er. Kauphegðun getur verið breytileg eftir dögum eða 

jafnvel eftir líðan neytandans (Gardner, 1985).  

 
2.1 Einkenni sem hafa áhrif á kauphegðun 
Myndin hér fyrir neðan (mynd 1) sýnir myndrænt þau einkenni sem hafa áhrif á 

kauphegðun neytenda. Þau skiptast í fjóra flokka sem allir hafa nokkra undirflokka. 
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Mynd 1. Einkenni sem hafa áhrif á kauphegðun (Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2008. 

2.1.1 Menningarleg einkenni 
Menning er ein aðal undirstaða langana og hegðunar einstaklings, en mannleg hegðun er 

að mestu lærð. Grunngildi, viðhorf, langanir og hegðun einstaklings eru að mestu leyti 

fengnar úr umhverfinu þaðan sem einstaklingur var alinn upp. Markaðsfólk reynir að sjá 

fyrir vöntun á nýjum vörum með því að fylgjast grannt með breytingum í menningu 

samfélags (Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2008). Gott dæmi um þetta er t.d. 

aukin áhersla á heilbrigðan lífstíl. Hér á Íslandi hefur eftirspurn eftir vörum og þjónustu 

sem tengjast heilbrigðum lífsstíl aukist mikið síðustu ár og hafa margir hagnast vel sem 

komu fyrr á markaðinn en aðrir. Til þess að vera fyrstur á markað þá þarf m.a. að rýna í 

breytingar á menningunni. 

Undirmenning eða menningarkimi (e. subculture) er hópur fólks sem deila sömu 

gildiskerfum (e. value systems) sem byggja á einhverjum algengum lífsreynslum eða 

atburðum. Trúarbrögð og þjóðerni eru góð dæmi um menningarkima. Markaðsfólk notast 

oft við menningarkima þegar kemur að markaðsskiptingu, t.d. gullkrossar fyrir kristið 

fólk. 

Stéttarskipting er menningarlegt einkenni sem algengt er í samfélögum og hefur hún 

einnig áhrif á kauphegðun neytenda. Stéttarskipting er venjulega varanlegur eða skipaður 

hlutur í samfélagi þar sem einstaklingar deila sömu gildum og hegðun. (Kotler, Wong, 

Saunders og Armstrong, 2008). 

2.1.2 Félagsleg einkenni 
Félagsleg einkenni hafa einnig mikil áhrif á kauphegðun einstaklings og því þurfa 

fyrirtæki að þekkja þau þegar markaðsáætlun er framkvæmd. 
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Hópar hafa það einkenni að vera áhrifavaldar hegðunar einstaklings. Hópar skiptast í 

meðlimahópa, tilvísunarhópa og markmiðahópa. Meðlimahópar eru hópar sem 

einstaklingur er hluti af og hafa bein áhrif á hegðun hans sem neytanda. Þessir hópar geta 

verið svokallaðir „aðalhópar“ sem innihalda regluleg en þó óformleg samskipti, sem 

dæmi má nefna fjölskylda og vinir. Börn eru einkum viðkvæm gagnkvart þrýstingi frá 

þessum hópum. Meðlimahópar skiptast líka í „annars stigs“ hópa og dæmi um slíka hópa 

eru trúfélög. 

Tilvísunarhópar eru hópar sem hafa bein eða óbein áhrif á hegðun einstaklings. Þetta 

eru ekki hópar sem einstaklingurinn tilheyrir endilega en eru samt í einhvers konar 

samskiptum við einstaklinginn. Síðast en ekki síst eru markmiðahópar sem eru eins og 

tilvísunarhópar en hafa ekki bein samskipti. Markmiðahópar eru þeir hópar sem 

einstaklingur mundi vilja tilheyra. Sem dæmi má nefna barn sem horfir upp til 

rokkstjörnu. 

Fjölskyldumeðlimir hafa mikil áhrif á kauphegðun einstaklings. Foreldrar veita barni 

sínu vissa stefnu þegar kemur að t.d. trúarbrögðum, stjórnmálum, hvatningu, 

sjálfsvirðingu og ást. Jafnvel þótt einstaklingur sé ekki í miklu sambandi við foreldra sína 

þá hafa þau gildi, sem foreldrarnir stefndu honum að, mikil óbein áhrif á hann alla ævi. 

Þegar einstaklingur hefur komið sér upp sinni eigin fjölskyldu, með maka og börn, þá 

hefur sú fjölskylda sterkari bein áhrif á kauphegðun hans. Fjölskyldan og hjón skipta 

niður verkum og oft stýrir einn aðili (t.d. eiginkonan) eyðslu heimilis. Fjölskylduna er 

einnig stundum hægt að flokka sem ákvörðunartökueiningu (e. decision-making unit) 

(Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2008). 

Ákvörðunartökueiningar eru hópar sem hafa áhrif á kaup á mismunandi vegu. Sumar 

vörur eru valdar, keyptar og notaðar af sama einstaklingi, en aðrar vörur eru oft valdar af 

öðrum beint eða óbeint. Þessar ákvöruðnartökueiningar skiptast niður í eftirfarandi 

hlutverk (Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2008): 

• Frumkvöðull. Er sá, sem fyrstur er til að stunda kaup einhverrar tiltekinnar vöru 

eða þjónustu. Þetta gæti verið einhver sem sýnir öðrum aðila mynaalbúm af ferð 

sinni til Afríku. 

• Áhrifavaldur. Er sá, sem hefur hefur áhrif á aðra með skoðunum eða meðmælum 

sínum. Þetta gæti verið söluaðili eða einhver sem hefur brennandi áhuga á 

tiltekinni vöru eða þjónustu. 
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• Ákvörðunartökuaðili. Er sá, sem tekur ákvörðunina um að kaupa vöru eða 

þjónustu eða tekur að hluta til ákvörðun af þeirri ákvörðun. Í þessu tilviki er átt 

við hvar, hvenær, hvernig og hvað á að kaupa. 

• Kaupandi. Er sá, sem sér um kaupin á vörunni eða þjónustunni. Þegar ákvörðun 

hefur verið tekin, þá gæti einhver annar séð um kaupin fyrir 

ákvörðunartökuaðilann, t.d. afmælisgjöf. 

• Notandi. Er sá, sem notar vöruna sem hefur verið keypt. Foreldara kaupa til 

dæmis tölvu sem er á  heimilinu en börnin nota hana daglega. 

2.1.3 Persónuleg einkenni 

Kauphegðun og venjur breytast mikið á lífstíð einstaklings. Fjölskyldulífsferlið (e. family 

life-cycle) er einnig áhrifavaldur þegar kemur að kauphegðun, en það eru stigin sem 

fjölskyldur fara í gegnum yfir langan tíma. Markaðsfólk skiptir oft markaðnum niður í 

markhópa út frá þessu lífsferli og hanna út frá því viðeigandi vörur fyrir hvert stig.  

 

MYND 2. FJÖLSKYLDUFERLIÐ (KOTLER, WONG, SAUNDERS OG ARMSTRONG, 2008. 

 

Starf hefur mikil áhrif á kauphegðun enda ákvarðar starf oftast kaupgetu. Einnig eru 

mismunandi kröfur gerðar til starfsmanna eftir því hvaða stöðum þeir gegna. Hvort sem 

þeir eru að vinna á skrifstofu eða sem verkamenn að byggja hús þá þurfa þeir 

mismunandi vinnuföt sem þýðir að þeir hafa mismunandi kauphegðun.  
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Efnahagsaðstæður ákvarðar hvernig markaðsfólk markaðssetur sig fyrir  

viðskiptavini. Sum fyrirtæki markaðsetja sig til að höfða til þeirra sem eru fjárhagslega 

efnaðir (t.d. Rolex og Rolls Royce), á meðan önnur höfða til neytenda sem hafa minna 

milli handanna (t.d. H&M). Efnahagsástand einstaklings mun hafa áhrif á val hans á 

vörum og ef kreppa er í uppsiglingu þá þarf að aðlaga markaðsáreitið og jafnvel vöru að 

breyttum aðstæðum (Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2008).   

Þó fólk komi frá sömu menningu og samfélagsstöðu þá getur það haft mjög ólíkan 

lífsstíl. Lífsstíll einstaklings er t.d. hvaða áhugamál og skoðanir hann býr yfir. Lífstíll er 

því í raun sálfræðilega hlið einstaklingsins sem ekki er hægt að flokka í menningarkima.  

2.1.4 Sálfræðileg einkenni 

Fjögur sálfræðileg einkenni hafa áhrif á kauphegðun: hvatning, skynjun, lærdómur og 

trú.  

Hvatning hvetur einstakling til að kaupa vöru. Abraham Maslow og Sigmund Freud 

komu báðir með kenningar um hvatningu einstaklings og voru þær nokkuð ólíkar. 

Maslow fór meira út í allar þarfir einstaklings og skipti þeim í stig eftir mikilvægi, þannig 

að einstaklingur þarf að fullnægja þörfinni á undan til að geta fullnægt næstu. Freud 

talaði um að hvatning væri komin af öflum í undirmeðvitund fólks (Kotler, Wong, 

Saunders og Armstrong, 2008).   

Skynjun er ferli sem sýnir hvernig fólk velur, flokkar og skilur upplýsingar sem þeim 

eru veittar. Mikilvægt er að þekkja skynjun neytenda vel svo markaðsáreiti nái þessum 

skilningi neytenda (Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2008). 

Lærdómur er hluti af hegðun sem mótast af fyrri reynslu og trú er lýsandi hugsun eða 

skoðun sem manneskja hefur á einhverju (Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2008).  

 

2.2 Þarfapýramídi Maslow 
Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt fyrir markaðsfólk að skilja neytendur, 

þekkja þarfir þeirra og hvernig er hægt að fullnægja þeim. Þarfapýramídi Abraham 

Maslow (e. Maslow‘s hierarchy of needs) hefur löngum verið notað til þess að kanna og 

skilja þarfir einstaklinga. 
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Mynd 3. Þarfapýramídi Maslow (Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2008. 

 

Þarfapýramídi Maslow skiptist í 5 stig, eins og sjá má á myndinni hérna fyrir ofan 

(mynd 3), sem öll eru misjafnlega mikilvæg. Fyrsta og mikilvægasta stigið í 

þarfapýramídanum eru „Líkamlegar þarfir“. Svefn, kynferðislegar langanir og svengd 

falla undir það. Því næst kemur „Öryggi“ en hér er verið að tala um líkamlegt öryggi, að 

eiga fjölskyldu, að vera í vinnu og eiga heimili. Þriðja mikilvægasta stigið er „Kærleikur“ 

en vinátta, ást og kynferðisleg nánd falla undir það. Fjórða mikilvægasta stigið er 

„Virðing“ sem felur það í sér að virða aðra, að fá virðingu frá öðrum og eigin 

sjálfsvirðing. Síðasta en síst mikilvæga stigið er „Sjálfsbirting“ en siðferði, sköpun, 

frumkvæði, úrlausn vandamála og fordómaleysi fellur undir það stig (Doole, Lancaster 

og Lowe, 2005; Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2008). 

Einstaklingur reynir að fullnægja mikilvægustu þörfinni fyrst en þegar henni er 

fullnægt, hættir hún að hafa hvetjandi áhrif á einstaklinginn og fer hann þá upp 

pýramídann til þess að reyna að fullnægja næst mikilvægustu þörfinni. Sem dæmi má 

nefna mann sem er orðinn mjög þyrstur (stig 1), hann fer ekki að fá löngun til að mála 

listaverk (stig 5) eða velta því fyrir sér hvort einhver beri virðingu fyrir honum (stig 4) 

eða hugsa hvort hann sé kynferðislega náinn einhverjum (stig 3) eða hvort hann sé veikur 

(stig 2) fyrr en hann hefur svalað þorsta sínum með því að drekka t.d. vatnsglas (Kotler, 

Wong, Saunders og Armstrong, 2008). 
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Seinna þróaði Maslow þríhyrninginn enn frekar og hélt því fram að neytandi gæti búið 

yfir mörgum þörfum í einu þó þær séu ekki allar jafn mikilvægar. Þannig að t.d. barn sem 

á engin vináttutengsl (stig 3) gæti samt sem áður viljað virðingu frá öðru fólki (stig 4) 

(Noltemeyer, Bush, Patton og Bergen, 2012).  

2.3 Kaupferlið 
Kaupferli neytanda er skipt niður í 5 stig samkvæmt Kotler, Wong, Saunders og 

Armstrong (2008): Þörf viðurkennd, upplýsingaöflun, lagt mat á valkosti, ákvörðun um 

kaup og hegðun eftir kaup. Til þess að geta svarað spurningum eins og af hverju neytandi 

valdi þessa tiltekna vöru þá þarf markaðsfólk að rannsaka þessi skref vandlega. Þetta 

fimm stiga ferli gerir ráð fyrir að neytandi gangi í gegnum þau öll þegar hann kaupir vöru 

eða þjónustu og þegar um reglulega neysluvörur er að ræða þá fara gjarnan einhver stig 

úr kaupferlinu. 
 

 

   Mynd 4. Kauðferlið (Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2008). 
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2.3.1 Þörf á viðurkenningu 
Kaupferli neytanda byrjar á því, að hann viðurkennir tiltekna þörf eða vandamál sem 

hann býr yfir og lætur hann skynja muninn á óskuðu ástandi og núverandi ástandi hans. 

Þessi þörf getur vaknað út frá einhverjum af innri grunnþörfum hans (eins og hungri eða 

þorsta) eða ytri grunnþörfum (eins og að lykta af einhverju girnilegu eða sjá eitthvað 

fallegt). 

Kaupferli neytanda byrjar á því, að hann viðurkennir tiltekna þörf eða vandamál sem 

hann býr yfir og lætur hann skynja muninn á óskuðu ástandi og núverandi ástandi hans. 

Þessi þörf getur vaknað út frá einhverjum af innri grunnþörfum hans (eins og hungri eða 

þorsta) eða ytri grunnþörfum (eins og að lykta af einhverju girnilegu eða sjá eitthvað 

fallegt). 

2.3.2 Upplýsingaöflun 
Annað skrefið í kaupferli neytanda er upplýsingaöflun. Þegar þörf neytenda hefur verið 

viðurkennd og er nægilega sterk þá mun sá hinn sami leita sér að frekari upplýsingum. 

Upplýsingaöflun skiptist í tvo flokka. Annars vegar getur neytandi farið í ómeðvitaða 

upplýsingaleit, svokallaða meiri athygli en þá er hann opnari fyrir áreiti og samræðum 

sem tengjast þörfinni. Hins vegar getur neytandi farið í virka upplýsingaleit, sem 

innifelur í sér bókstaflega leit. Þá leitar neytandi markvisst í heimildir eftir frekari 

upplýsingum. Heimildir neytanda skiptast í eftirfarandi flokka: 

• Persónulegar heimildir. Þetta eru upplýsingar frá vinum, kunningjum, 

samstarfsfélögum og fjölskyldu. 

• Auglýsingaheimildir. Hér er átt við upplýsingar sem hægt er að fá frá 

auglýsingum, sölumönnum, internetinu og pakkningum. 

• Almennar heimildir. Fjölmiðlar og fyrirtæki sem halda um endurgjöf neytenda. 

• Reynsluheimildir. Bein meðhöndlun, skoðun og notkun á vörunni. 

Það er mismunandi milli hvers og eins hversu mikið vægi hver heimildarflokkur ber. 

Sumir leita einungis til persónulegra heimilda en almennt þá fá neytendur mest af 

upplýsingum um vörur og þjónustur úr auglýsingaheimildum, sem markaðsfólk stjórnar. 

Auglýsingaheimildir staðfesta samt ekki alltaf ákvörðun um kaup þar sem neytendur leita 

oft í persónulegu heimildirnar til þess að staðfesta ágæti vörunnar (Kotler, Wong, 

Saunders og Armstrong, 2008).  
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2.3.3 Lagt mat á valkosti 
Þegar neytandi hefur klárað upplýsingaöflun sína um tiltekna vöru eða þjónstu þá kemur 

að því að hann leggur mat á aðra valkosti. Það er misjafnt hvernig neytendur meta 

valkosti sína og því ekki nein ein leið sem gildir fyrir allar kaupaðstæður. 

Í fyrsta lagi gerum við ráð fyrir því að neytandinn sé að leitast eftir því að fullnægja 

einhverri þörf með einhverjum sérstökum ávinningum, sem hann getur fengið með 

kaupum vörunnar. Ávinningurinn getur fengist úr safni eiginleika sem varan inniheldur. 

Sem dæmi þá gæti sjónvarpstæki innihaldið eiginleika sem tengjast myndgæðum, 

hljóðgæðum, viðmóti og verði. Það er gert ráð fyrir að neytendur leggi mismunandi 

áherslur á mikilvægi þessara eiginleika og horfa sérstaklega á þá sem svala þörfum þeirra 

mest. 

Neytandi er líklegur til þess að móta með sér skoðanir á vörumerkjum þannig að hann 

geti í raun flokkað vörumerkin eftir því hvaða eiginleika þau hafa upp á að bjóða. Þetta er 

einnig kallað vörumerkjaímynd. Hlutverk notagildi vöru getur sýnt hvernig neytandi býst 

við því að heildar vöruánægjan aukist eða minnki eftir mismunadi stigum eiginleika og 

gæða.  

Lok þessa stigs er þegar neytandi kemst að niðurstöðu um hvernig viðhorf hann hefur 

gagnvart vörumerkinu eða vörunni eftir einhvers konar matsferli (e. evaluation process). 

2.3.4 Ákvörðun um kaup 
Þegar neytandinn lagði mat á valkosti sína endaði hann á því að meta vörumerkin og 

hefur væntanlega komist að því að eitt vörumerki er ákjósanlegra fyrir hann en annað. 

Almennt verður það vörumerkið sem neytandinn endar á að ákveða að kaupa sér. Þó eru 

tveir hlutir sem geta breytt því, annars vegar álit annarra á vörunni og hins vegar óvæntir 

aðstæðubundnir þættir, eins og ef laun neytanda lækka skyndilega. 

2.3.5 Hegðun eftir kaup 
Þegar vara hefur verið keypt þá er hlutverki markaðsfólks ekki lokið. Áhugi kaupanda á 

markaðsáreiti vörumerkis, ákvarðast af reynslu hans af vörunni. Það sem ákvarðar 

ánægju neytanda er munurinn á milli væntinga neytenda á vörunni og raunverulegum 

afköstum vörunnar. Ef væntingarnar eru meiri en afköst þá verður neytandi vonsvikinn, 

ef væntingar eru jafnar afköstum þá er neytandi „fullnægður“ og ef afköst eru meiri en 

væntingar er hann mjög ánægður. Neytandi byggir væntingar sínar á skilaboðum sem 

hann fær frá vinum, seljendum og öðrum aðilum sem búa yfir viðeigandi upplýsingum. 
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2.4 Tegund kaupa 
Kaup sem neytandi er þátttakandi í geta verið mismunandi. Þau geta verið vanakaup, 

meðalflókin kaup, flókin kaup og breytileg kaup. Munurinn á milli þessara kaupa liggur í 

því hversu virkur kaupandinn er í þátttöku kaupanna og hversu mikinn greinamun hann 

gerir á milli vörumerkja. 

• Vanakaup eru kaup sem kaupandinn er vanur. Það er að segja lítil umhugsun fer í 

gegnum huga hans þegar hann velur vöruna og gerir kaupandi lítinn greinarmun á 

milli vörumerkja (Þórhallur Örn Guðlaugsson, e.d.). Þetta eru vörur sem kosta 

vanalega ekki mikið og fylgja venjum dagsins, til dæmis kaup á matvöru. Þetta 

eru þau kaup sem rannsakandi hefur áhuga á að rannsaka í þessari ritgerð. 

• Meðalflókin kaup eru kaup þar sem kaupandinn tekur mikinn þátt en gerir ekki 

mikið upp á milli vörumerkja (Þórhallur Örn Guðlaugsson, e.d.). Kaupandinn 

hefur einhverja reynslu af kaupum á tiltekinni vöru 

• Flókin kaup eru kaup þar sem kaupandi tekur mikinn þátt í og gerir mikið upp á 

milli vörumerkja (Þórhallur Örn Guðlaugsson, e.d.). Þetta eru t.d. fasteignakaup 

eða stærri fjárfestingar.  

• Breytileg kaup eru kaup þar sem ákvöruðnarferli kaupanda gengur hratt fyrir sig 

en eins og í flóknum kaupum gerir kaupandi mikinn greinarmun á milli 

vörumerkja (Þórhallur Örn Guðlaugsson, e.d.).  

2.5 Innleiðing vöru 

Í þessari ritgerð er markmiðið að rannsaka hvort líkamsrækt hafi áhrif á kauphegðun á 

matvælamarkaði. Þessi kafli fjallar um það hvernig vara er innleidd inn á markaðinn og 

með viðfangsefnið í huga gæti verið um að ræða að neytandi fer að kaupa hollustuvörur 

við það að fara að stunda líkamsrækt. Því er eðlilegt að bæta hér við kafla um hvernig 

það ferli er fyrir neytanda að innleiða vöru inn í sitt líferni. 

Þegar nýjar vörur koma á markað eða til vitundar kaupanda, þá samþykkir kaupandi 

þær vanalega ekki samstundis. Stundum tekur það langan tíma. Kaupendur eru stundum 

tortryggnir og með efasemdir um vörur sem þeir hafa ekki prófað eða séð áður og því 

tekur það oftast smá ferli að samþykkja tilteknar vörur. Eftirfarandi skref eru þau sem 

mynda innleiðingarferli vöru (Pride og Ferrell, 2009): 
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1. Meðvitund: Kaupandi verður meðvitaður um vöruna. 

2. Áhugi: Eftir að kaupandi verður meðvitaður um vöruna þá vaknar áhugi um að 

afla upplýsinga. Það er að kaupandi verður meðtækilegri fyrir upplýsingar og vill 

vita meira. 

3. Mat: Kaupandi skoðar kosti og galla vörunnar og leggur mat á hvort það sé 

ráðlegt fyrir hann að prófa tiltekna vöru. 

4. Prufa: Kaupandi prófar vöruna og rannsakar til þess að kanna hvort hún standist 

væntingar hans og þarfir. 

5. Innleiðing: Ef varan stenst væntingar hans og þarfir og var árangursrík þá 

innleiðir eða samþykkir kaupandi vöruna. Það þýðir að hann kaupir vöruna og 

mun eflaust nota hana aftur þegar þörfin sem varan svarar vaknar upp. 
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3 Matvöruverslun 

Matvöruverslanir eru verslanir sem selja mikið úrval matvæla og jafnan takmarkað úrval 

af snyrtivörum einnig. Matvöruverslanir eru skipulagðar í deildir og ganga sem veita 

viðskiptavinum sem greiðastan aðgang að þeim vörum sem leitast er eftir. 

Matvöruverslanir hafa vanalega marga kassa til að afgreiða viðskiptavini og bjóða jafnan 

upp á frí bílastæði fyrir viðskiptavini (Pride og Ferrell, 2009). 

Á matvöruverslunarmarkaði hérlendis ríkir hörð samkeppni milli markaðsaðila. Hér á 

árum áður voru fáir aðilar sem voru markaðsráðandi á markaðnum (t.d. Hagar, Kaupás 

og Samkaup) en eftir hrun hefur þetta breyst töluvert. Verslanir eins og Víðir og Kostur 

komu á markaðinn og veittu stóru aðilunum samkeppni og hefur Samkeppniseftirlitið 

haft í miklu að snúast að sjá til þess að allir markaðsaðilar leiki eftir settum reglum 

markaðarins (Viðskiptablaðið, 2011).  Í dag eru stóru aðilarnar eða „viðskiptablokkirnar“ 

á markaðnum eftirfarandi: 

• Kaupás er eigandi verslananna Nóatúns, Kjarvals og Krónunnar (Norvik, e.d.).  

• Hagar er eigandi Bónus verslananna og Hagkaups verslananna (Hagar, e.d.). 

• Samkaup er eigandi Samkaup Strax, Samkaup Úrval, Nettó, Kaskó, 

Krambúðarinnar og Hólmgarðs (Samkaup, e.d.). 

Aðrar matvöruverslanir eru í eigu aðila sem eiga aðeins eina verslunarkeðju. 

Velta smásölu á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum árið 2012 var tæpir 

27 milljarðar króna og má sjá veltuna síðustu þriggja ára á myndinni hér fyrir neðan 

(mynd 5) sem sýnir einnig töluverða lækkun milli áranna 2011/2012 (Hagstofa Íslands, 

e.d.).  
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Mynd 5. Velta smávöru á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum (Hagstofa Íslands, e.d.) 

 

3.1 Þróun á eftirspurn matvöru á Íslandi  
Með tímanum breytist neysla og vitund neytenda. Með internetinu kom aðgengi að miklu  

magni af upplýsingum sem hver og einn getur nálgast af vild innan örfárra sekúndna. 

Hvaða áhrif hefur þetta haft á matvöru og þá hvernig áhrif? 

Í viðtali við Jón H. Stefánsson, innkaupastjóra ávaxta og grænmetis hjá Kaupási sagði 

hann að eftirspurn hafi aukist eftir grænmeti, en aðspurður hvaða ástæður hann teldi að 

hefðu haft áhrif á þessa aukningu sagði hann: 

Ástæðan fyrir þeirri aukningu sem hefur átt sér stað er að mínu mati tvíþætt, 

annars vegar erum við í versluninni að standa okkur betur hvað varðar gæði 

og úrval og tengt því, áherslur og framsetningar í ávaxta og 

grænmetisdeildum. Hins vegar hefur verið ákveðin vakning í þjóðfélaginu 

varðandi heilnæmi þess að neyta ferskrar vöru úr þessum flokkum (Jón H. 

Stefánsson, munnleg heimild, 2013). 

 

Þessi „vakning í þjóðfélaginu“ getur tengst þeirri vakningu sem hefur einnig átt sér 

stað í líkamsrækt síðustu áratugi. Stóra spurningin er hvort þessir tveir hlutir tengjast en 

því reynir rannsakandi að svara betur með megindlegri rannsókn sinni. 
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Í viðtali við næringar- og matvælafræðing komst svipað í ljós, en þó með öðru 

sjónarmiði. Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir, næringar- og matvælafræðingur sagði í 

viðtali við rannsakanda: 

Hugafarsbreytingin er til staðar, en samt er offitan að aukast. Þannig þetta eru 

tveir pólar. Það er eins og offitufaraldurinn er eitthvað sem fólk ræður ekki við 

og svo fer fólk alveg í öfgar í hina áttina. Það eru í rauninni öfgastefnur í 

báðar áttir, annaðhvort er fólk í mjög mikilli neyslu af orku, eða mjög lítilli 

neyslu af orku.  (Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir, munnleg heimild, 2013). 

 

Jafnframt sagði Guðrún að umræðan um heilsu hefði aukist mikið vegna umræðna í 

fjölmiðlum en sú mynd er oft lituð af ráðandi markaðsöflum og það fer mikið í taugarnar 

á sérfræðingum í þessum málaflokki.  

Þegar rannsakandi nefndi vakningu um innihaldslýsingar á vörum, tengt t.d. 

hrossakjötsfárinu (Morgunblaðið, 2013) hér fyrir stuttu þá sagði Guðrún almenning ekki 

vera mjög meðvitaðan um innihald. Einnig væri innihaldslýsingarlæsi mjög ábótavant 

hérlendis og þyrfti helst að kenna fólki að lesa úr innihaldslýsingum í grunnskóla svo 

fólk geti dregið sínar eigin ályktanir á því hvað það væri í raun að setja ofan í sig 

(Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir, munnleg heimild, 2013). 

3.2 Kauphegðun á matvörumarkaði 
Kauphegðun á matvörumarkaði ræðst af sömu hlutum og komu fram í einkennum sem 

hafa áhrif á kauphegðun fyrr í þessu riti. 

Rannsókn sem gerð var í Evrópu á síðasta ári sýndi að konur eru meðvitaðri en 

karlmenn um heilsu sína þegar kemur að vali þeirra á matvælum. Einnig sýndi rannsókn 

að eldri einstaklingar eru meðvitaðari um heilsu sína en ungt fólk og að eftir því sem fólk 

menntar sig meira því meðvitaðra verður það um heilsuna og tengsl hennar við matvæli 

(Olsen, Menichelli, Sørheim og Næs, 2012). 

Þegar kemur að innkaupum er talið að það hafi töluverð áhrif á innkaupin hvort 

neytandinn er svangur, saddur eða í tilfinningalegu ójafnvægi (dapur, reiður etc.) þegar 

kaupin fara fram. Ef neytandi er svangur þegar innkaupin fara fram þá er talið að það sé 

líklegra að hann versli meira en ella (Náttúrulækningafélag Íslands, 2013). Guðrún 

Kristín, næringar- og matvælafræðingur, var sammála þessu í viðtali sínu við 

rannsakanda (Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir, munnleg heimild, 2013). 
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4 Könnun 

Rannsóknin sem rannsakandi gerði var megindleg rannsókn sem einkennist einungis af 

tölulegum gögnum. 

4.1  Spurningalistinn 

Spurningalistinn samanstóð af 17 spurningum sem skipt var niður í almennar spurningar 

og bakgrunnsbreytur. Almennu spurningarnar voru eftirfarandi: Fimm spurningar 

tengdust því hversu oft svarendur stunduðu líkamsrækt og hvernig eða hvort líkamsrækt 

hefði áhrif á kauphegðun þeirra. Rannsakandi notaði sex spurningar, mældar á 5 stiga 

Likerts skala, til að kanna hversu sammála eða ósammála svarendur voru fullyrðingum 

um  þróun kauphegðunar matvæla og um eigin neyslu. Ein spurning kannaði hvort 

svarendur höfðu keypt beint frá býli og í lok almennra spurninga var matrixa sem 

kannaði hversu marga  daga vikunnar svarendur borðuðu 10 mismunandi matvæli.  

Þegar svarendur  höfðu svarað almennu spurningunum voru þeir beðnir um 

upplýsingar sem tengjast bakgrunnsbreytum sem notaðar voru í rannsókninni. 

Bakgrunnsbreytur þessar voru aldur, tekjur, menntunarstig og húskaparstaða. 

Spurningalista rannsóknarinnar má finna í viðauka ritgerðarinnar (viðauki 7.1). 

4.2 Þátttakendur og gagnaöflun 
Þýði þessarar rannsóknar var öll þjóðin og úrtakið þeir einstaklingar sem svöruðu 

könnuninni. Rannsakandi notaðist við svokallað hentugleikaúrtak. Könnunin var síðan 

send út á rafrænu formi af heimasíðu Google Docs á alla nemendur Háskóla Íslands og á 

Facebook þann 25. mars 2013, en lokað var fyrir svörun 29. mars 2013. Alls bárust 130 

gild svör sem færð voru síðan í forritið IBM SPSS Statistics þar sem rannsakandi hóf að 

greina niðurstöður og reikna út tölfræði. 
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4.3 Greining gagna og úrvinnsla 
Spurningakönnunin var sett fram á vefsíðunni Google Docs, en sú síða reynist einföld í 

notkun og hefur rannsakandi góða reynslu af henni. Þegar svörin höfðu borist og 

rannsakandi lokaði könnuninni fyrir frekari svörun þá voru þau flutt yfir í forritið 

Microsoft Excel og kóðun svaranna hófst. Eftir að kóðun svara var lokið voru svörin 

vistuð inn í gagnagreiningarforritið IBM SPSS Statistics þar sem rannsakandi kannaði 

m.a. krosstöflur, óháð t-próf,  kí-kvaðrat próf og dreifigreiningu (e. ANOVA). Auk þess 

kannaði rannsakandi tíðni svara við hverja spurningu sem sett var fram og setti 

niðurstöður upp í súlu- og skífurit. 
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5  Niðurstöður 

Í þessum kafla mun rannsakandi fara yfir niðurstöður könnunarinnar en fyrst verður sagt 

frá helstu niðurstöðum og síðan fara ítarlegra í þær. Þessi rannsókn var framkvæmd til að 

kanna þá rannsóknarspurningu sem sett var fram í upphafi ritgerðarinnar: Hefur 

líkamsrækt áhrif á kauphegðun neytanda á matvælum? 

5.1 Megin niðurstöður 
Megin niðurstaða könnunarinnar fékkst meðal annars með matrix spurningu 

könnunarinnar þar sem þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir borðuðu ýmis matvæli. 

Áhugavert var að sjá að svarendur sem stunda líkamsrækt fimm sinnum eða oftar í viku 

voru mun líklegri til að borða kjúkling, haframjöl og ávexti en þeir sem stunda enga 

líkamsrækt. 

Einnig var áhugavert að svarendur sem stunda líkamsrækt 5 sinnum eða oftar í viku 

voru líklegari til að lesa innihaldslýsingar matvæla og eru þar með meðvitaðri um hvað 

þeir setja ofan í sig. 

Fylgni var milli þess að svarendur, sem telja að líkamsrækt hafi áhrif á kaupvenjur 

fólks þegar kemur að matvælum telja að líkamsrækt hafi einnig áhrif á kauphegðun sína 

þegar kemur að sínum eigin matarvenjum. Einnig var veik fylgni milli svarenda sem 

reyna að forðast unnin matvæli í innkaupum sínum og þeirra sem telja almennt að 

líkamsrækt hafi áhrif á sína eigin kauphegðun þegar kemur að eigin matarvenjum. 

Áhugavert var að sjá hversu fáir svarendur stunda enga líkamsrækt (9,2%) og hversu 

margir svarendur voru sammála eða mjög sammála þeirri fullyrðingu að líkamsrækt hafi 

áhrif á kauphegðun fólks þegar kemur að matvælum eða um 89,2%.  

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að þeir sem stunda líkamsrækt hugsi 

meira um hollustu í matarvenjum sínum þá svöruðu 95,4% svarenda að þeir væru 

sammála eða mjög sammála þeirri fullyrðingu. 

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst fer 

rannsakandi yfir almennu spurningarnar og síðan bakgrunnsbreyturnar. Eftir umfjöllun 

um ítarlegu niðurstöðurnar mun rannsakandi fjalla um takmarkanir rannsóknarinnar. 
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5.1.1 Ítarlegri niðurstöður 
Í þessum kafla mun rannsakandi fara fyrst yfir almennu spurningarnar, síðan yfir 

bakgrunnsbreytur og síðast en ekki síst mun rannsakandi fara yfir krosstölfur, óháð t-próf  

kí-kvaðrat próf og dreifigreiningu (e. ANOVA). Þegar rannsakandi talar um styrkleika er 

kemur að fylgni þá mun hann nota viðmið Burns og Bush sem segja að 0,0 - 0,2 sé mjög 

veik fylgni, 0,2 - 0,4 sé veik fylgni, 0,4 - 0,6 sé miðlungs fylgni, 0,6 - 0,8 sé sterk fylgni 

og 0,8 - 1,0 sé mjög sterk fylgni (Burns og Bush, 2010). 

5.1.1.1 Almennar spurningar 
Spurning 1 kannaði hversu oft svarendur stunduðu líkamsrækt á viku. Gefin var 

skilgreining á hvað líkamsrækt væri, en hún nær yfir alla skipulagða hreyfingu sem 

styrkir líkamlega heilsu. Svarmöguleikarnir voru fjórir; „Ég stunda ekki líkamsrækt“, „1–

2 sinnum“, „3 – 4 sinnum“ og  „5 sinnum eða oftar“. Dreifingin var góð en af 130 

svarendum voru aðeins 12 sem stunduðu enga líkamsrækt, eða 9,2%. Áhugavert var 

einnig að sjá að um 40 svarendur eða 30,8% stunduðu líkamsrækt 1 – 2 sinnum í viku,  

44 svarendur eða 33,8% stunduðu líkamsrækt 3 – 4 sinnum í viku og 34 svarendur eða 

26,2% stunduðu líkamsrækt 5 sinnum eða oftar í viku. 

 

 

    Mynd 6. Hversu oft stundar þú líkamsrækt í viku? 
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Rannsakandi bar saman þessa spurningu saman við fullyrðinguna „Ég les á 

innihaldslýsingar þegar ég kaupi matvæli” og notaðist við dreifigreiningu (e. ANOVA). 

Marktækur munur fannst og sterkustu tengslin voru á milli þeirra sem fara í ræktina 5 

sinnum eða oftar í viku og þeirra sem stunda ekki líkamsrækt. P-gildið var undir 0,05 og 

því var prófið marktækt, en tölfræðiprófið var því (F(3,126)=6,030 , p<0,05). Túlka má 

þessa niðurstöðu sem svo, að þeir sem stunda líkamsrækt 5 sinnum eða oftar í viku lesa 

frekar á innihaldslýsingar en þeir sem stunda enga líkamsrækt. Því má ætla að þeir sem 

stundi líkamsrækt 5 sinnum eða oftar í viku séu meðvitaðri um nákvæmlega hvað þeir 

setja ofan í sig matarlega séð. 

Rannsakandi bar spurningu 1 einnig saman við matrixuna „Hversu marga daga á viku 

neytir þú eftirfarandi vara að jafnaði” með dreifigreiningu og fann marktækan mun í 

þremur fæðutegundum.  

• Í „Kjúkling“ voru sterkustu tengslin á milli svarenda sem fóru í ræktina 5 sinnum 

eða oftar í viku og svarenda sem stunduðu ekki líkamsrækt. P-gildið var undir 

0,05 og því var prófið marktækt, en tölfræðiprófið var því (F(3,126)=3,010, 

p<0,05). Túlka má þessa niðurstöðu sem svo, að þeir sem stunduðu líkamsrækt 5 

sinnum eða oftar í viku borði oftar kjúkling en þeir sem stunduðu enga 

líkamsrækt. 

• Í „Haframjöl“ voru marktæk tengsl á milli svarenda sem fóru í ræktina 5 sinnum 

eða oftar í viku og allra hinna svarflokkanna. Sterkustu tengslin voru þó á milli 

svarenda sem fóru í ræktina 5 sinnum eða oftar í viku og svarenda sem stunduðu 

ekki líkamsrækt. P-gildið var undir 0,05 og því var prófið marktækt, en 

tölfræðiprófið var því (F(3,126)=6,620 , p<0,05). Túlka má þessa niðurstöðu sem 

svo, að þeir sem stunduðu líkamsrækt 5 sinnum eða oftar í viku borði oftar 

haframjöl en þeir sem stunduðu enga, eða minni líkamsrækt. 

• Í „Ávöxtum“ voru marktæk tengsl á milli svarenda sem fóru í ræktina 1 – 2 

sinnum í viku eða 5 sinnum eða oftar í viku og þeirra svarenda sem stunduðu ekki 

líkamsrækt. Sterkustu tengslin voru þó á milli þeirra sem fóru í ræktina 5 sinnum 

eða oftar í viku og þeirra sem stunduðu ekki líkamsrækt. P-gildið var undir 0,05 

og því var prófið marktækt, en tölfræðiprófið var því (F(3,126)=6,621 , p<0,05). 

Túlka má þessa niðurstöðu sem svo, að þeir sem stunduðu líkamsrækt 5 sinnum 
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eða oftar í viku eða 1 – 2 sinnum í viku borða oftar ávexti en þeir sem stunda 

enga líkamsrækt. 

Spurning 2 kannaði hvort svarendur teldu að líkamsrækt hefði áhrif á kauphegðun 

fólks þegar kemur að matvælum. Hér var notast við 5 stiga Likert skalann og 

svarmöguleikarnir voru; „Mjög ósammála“, „Ósammála“, „Hvorki né“, „Sammála“ og 

„Mjög sammála“. Meðaltalið var 4,21 sem túlka má þannig að svarendur voru almennt 

sammála því að líkamsrækt hefði áhrif á kauphegðun fólks þegar kemur að matvælum. 

Athyglivert var að 89,2% svarenda voru sammála eða mjög sammála þessari fullyrðingu. 

 

 

  Mynd 7. Ég tel að líkamsrækt hafi áhrif á kauphegðun fólks þegar kemur að matvælum 

 

Rannsakandi bar þessa spurningu saman við „Ég tel að líkamsrækt hafi áhrif á 

kaupvenjur mínar þegar kemur að matvælum“ með fylgniprófi (e. Correlation) og fann að 

það voru miðlungs fylgni þar á milli. P-gildið var undir 0,001 og því var prófið marktækt, 

en tölfræðiprófið var því (r(128)=0,527 , p<0,001). Túlka má þessa niðurstöðu á þann 

hátt að það sé miðlungs fylgni milli svarenda sem telja að líkamsrækt hafi áhrif á 

kaupvenjur fólks þegar kemur að matvælum og þeirra sem telji almennt að líkamsrækt 

hafi áhrif á sína eigin kauphegðun þegar kemur að eigin matarvenjum. 
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Spurning 3 kannaði hvort svarendur teldu að áhersla á lífræn matvæli muni aukast á 

næstu 10 árum. Hér var notast við 5 stiga Likert skalann og svarmöguleikarnir voru; 

„Mjög ósammála“, „Ósammála“, „Hvorki né“, „Sammála“ og „Mjög sammála“. 

Meðaltalið var 3,8 sem túlka má þannig að svarendur væru almennt sammála þeirri 

fullyrðingu, en athyglisvert er að 39 svarendur eða um 30% sögðu hvorki né. 

  

 

  Mynd 8. Ég tel að áhersla á lífræn matvæli muni aukast á næstu 10 árum. 

 

Rannsakandi bar þessa spurningu saman við „Ég tel að líkamsrækt hafi áhrif á 

kaupvenjur mínar þegar kemur að matvælum“ með fylgniprófi (e. Correlation) og fann að 

það var veik fylgni þar á milli. P-gildið var undir 0,001 og því var prófið marktækt, en 

tölfræðiprófið var því (r(128)=0,385 , p<0,001). Túlka má þessa niðurstöðu, að það sé 

veik fylgni milli svarenda, sem telja að áhersla á lífræn matvæli muni aukast á næstu 10 

árum og þeirra sem telji almennt að líkamsrækt hafi áhrif á sína eigin kauphegðun þegar 

kemur að eigin matarvenjum. 
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Spurning 4 kannaði hvort svarendur töldu að þeir sem stunda líkamsrækt hugsi meira 

um hollustu í matarvenjum sínum. Hér var notast við 5 stiga Likert skalann og 

svarmöguleikarnir voru; „Mjög ósammála“, „Ósammála“, „Hvorki né“, „Sammála“ og 

„Mjög sammála“. Meðaltalið var 4,38 sem þýðir að svarendur voru almennt sammála og 

mjög sammála þeirri fullyrðingu. Athyglisvert var að sjá að enginn var mjög ósammála 

þessari fullyrðingu og aðeins 1 svarandi ósammála.  

 

 

  Mynd 9. Ég tel að þeir sem stunda hreyfingu/líkamsrækt af einhverju tagi hugsi meira um 
hollustu í matarvenjum.  

 

Spurning 5 kannaði hvort svarendur teldu að líkamsrækt hefði áhrif á þeirra eigin 

kaupvenjur þegar kæmi að matvælum. Hér var notast við 5 stiga Likert skalann og 

svarmöguleikarnir voru; „Mjög ósammála“, „Ósammála“, „Hvorki né“, „Sammála“ og 

„Mjög sammála“. Meðaltalið var 4,08 sem þýðir að svarendur voru almennt sammála eða 

mjög sammála þessari fullyrðingu. Athyglisvert var að aðeins 7 svarendur af 130 eða 

5,3% voru mjög ósammála eða ósammála þessu. 
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 Mynd 10. Ég tel að líkamsrækt hafi áhrif á kaupvenjur mínar þegar kemur að matvælum. 

 

Spurning 5 var borin saman við ýmsar breytur með fylgniprófi, sumar hafa þegar 

komið fram hér að framan (sjá spurningu 2 og 3). Rannsakandi bar spurningu 5 einnig 

saman við „Ég reyni að forðast unnin matvæli í innkaupum mínum“ með fylgniprófi (e. 

Correlation) og fann að það var veik fylgni þar á milli. P-gildið var undir 0,005 og því 

var prófið marktækt, en tölfræðiprófið var því (r(128)=0,253 , p<0,004). Túlka má þessa 

niðurstöðu að það hafi verið veik fylgni milli svarenda sem reyna að forðast unnin 

matvæli í innkaupum sínum og þeirra sem telji almennt að líkamsrækt hafi áhrif á sína 

eigin kauphegðun þegar kemur að eigin matarvenjum. 

Rannsakandi bar spurningu 5 einnig saman við „Ég kaupi/prófa stundum vörur, sem 

ég neyti að jafnaði ekki, vegna þess að þær eiga að vera hollar fyrir mig“ með 

fylgniprófi (e. Correlation) og fann að það var miðlungs fylgni þar á milli. P-gildið var 

undir 0,001 og því var prófið marktækt, en tölfræðiprófið var því (r(128)=0,444 , 

p<0,001). Túlka má þessa niðurstöðu að það sé miðlungs fylgni milli svarenda sem 

kaupa stundum vörur, sem þeir neyta að jafnaði ekki, vegna þess að þær eiga að vera 

hollar fyrir þá og þeirra sem telji almennt að líkamsrækt hafi áhrif á sína eigin 

kauphegðun þegar kemur að eigin matarvenjum. 



 

    33 

Rannsakandi bar spurningu 5 einnig saman við „Ég hugsa meira um matarvenjur 

mínar eftir því sem ég stunda oftar líkamsrækt að jafnaði“ með fylgniprófi (e. 

Correlation) og fann að það var sterk fylgni þar á milli. P-gildið var undir 0,001 og því 

var prófið marktækt, en tölfræðiprófið var því (r(128)=0,610 , p<0,001). Túlka má þessa 

niðurstöðu að það var sterk fylgni milli svarenda sem hugsa meira um matarvenjur sínar 

eftir því sem þeir stunda oftar líkamsrækt að jafnaði og þeirra sem telji almennt að 

líkamsrækt hafi áhrif á sína eigin kauphegðun þegar kemur að eigin matarvenjum. 

Spurning 6 kannaði hvort svarendur kysu að kaupa frekar lífrænt ræktuð matvæli ef 

það væri í boði, í þeirri vörutegund sem þeir leituðu að. Hér var notast við 5 stiga Likert 

skalann og svarmöguleikarnir voru; „Mjög ósammála“, „Ósammála“, „Hvorki né“, 

„Sammála“ og „Mjög sammála“. Meðaltalið var 2,79 sem þýðir að svarendur voru 

almennt ósammála eða þá hlutlausir þegar kom að því að velja frekar lífrænt ræktuð 

matvæli þegar þau eru í boði. 

 

 

 Mynd 11. Ég kýs frekar að kaupa lífrænt ræktuð matvæli ef það er í boði í þeirri vörutegund sem 
ég leita að.  

 

Rannsakandi bar þessa spurningu saman við spurninguna „Ég tel að líkamsrækt hafi 

áhrif á kaupvenjur mínar þegar kemur að matvælum“ með fylgniprófi eins og sjá má í 

spurningu 5.  
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Spurning 7 kannaði hvort svarendur reyndu að forðast unnin matvæli í innkaupum 

sínum. Hér var notast við 5 stiga Likert skalann og svarmöguleikarnir voru; „Mjög 

ósammála“, „Ósammála“, „Hvorki né“, „Sammála“ og „Mjög sammála“. Meðaltalið var 

3,35 en það þýðir að svarendur voru frekar hlutlausir þegar kom að því að forðast unnin 

matvæli en athyglivert var að sjá að 34 svarendur eða 26,2% voru sammála og 23 

svarenda eða um 17,7% voru mjög sammála því að þeir reyndu að forðast unnin matvæli.  

 

 

  Mynd 12. Ég reyni að forðast unnin matvæli í innkaupum mínum. 

 

Rannsakandi bar þessa spurningu saman við spurninguna „Ég tel að líkamsrækt hafi 

áhrif á kaupvenjur mínar þegar kemur að matvælum“ með fylgniprófi eins og sjá má í 

spurningu 5. 

Spurning 8 kannaði hvort svarendur prófuðu stundum vörur sem þeir neyta að jafnaði 

ekki, vegna þess að þær eiga að vera hollar fyrir þá. Hér var notast við 5 stiga Likert 

skalann og svarmöguleikarnir voru; „Mjög ósammála“, „Ósammála“, „Hvorki né“, 

„Sammála“ og „Mjög sammála“. Meðaltalið var 3,65 en það þýðir að svarendur voru 

almennt frekar sammála þeirri fullyrðingu. Athyglivert var að sjá að meirihluti var 

sammála þessu, eða um 63,8% svarenda. 
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  Mynd 13. Ég kaupi/prófa stundum vörur, sem ég neyti að jafnaði ekki, vegna þess að þær 
eiga að vera hollari fyrir mig. 

 

Rannsakandi bar þessa spurningu saman við spurninguna „Ég tel að líkamsrækt hafi 

áhrif á kaupvenjur mínar þegar kemur að matvælum“ með fylgniprófi eins og sjá má í 

spurningu 5. 

Spurning 9 kannaði hvort svarendur skrái hvað vantar matarkyns í eldhúsið og geri 

innkaupalista fyrir matarinnkaup sín. Hér var notast við 5 stiga Likert skalann og 

svarmöguleikarnir voru; „Mjög ósammála“, „Ósammála“, „Hvorki né“, „Sammála“ og 

„Mjög sammála“. Eins og sjá má á skífuritinu hér fyrir neðan (mynd 14) þá var mjög jöfn 

dreifing í svörum. Meðaltalið var 2,78 sem þýðir að svarendur voru almennt hlutlausir 

varðandi þessa fullyrðingu. Einnig má sjá að mjög fáir voru mjög sammála eða aðeins 

um 8,5% svarenda. 
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  Mynd 14. Ég skrái hvað vantar hverju sinni matarkyns í eldhúsinu og geri innkaupalista 
fyrir matarinnkaupin. 

 

Rannsakandi bar saman þessa spurningu við bakgrunnsbreytuna „Hver er 

hjúskaparstaða þín?“ og notaðist við dreifigreiningu (e. ANOVA). Marktækur munur 

fannst og sterkustu tengslin voru á milli þeirra svarenda sem voru einhleypir og þeirra 

sem voru giftir. P-gildið var undir 0,05 og því var prófið marktækt, en tölfræðiprófið var 

því (F(2,127)=3,148 , p<0,05). Túlka má þessa niðurstöðu sem svo að þeir sem eru giftir, 

séu duglegri við að skrá hvað vantar matarkyns í eldhúsið og gera innkaupalista en þeir 

sem einhleypir eru.  

Spurning 10 kannaði hvort svarendur lesi á innihaldslýsingar þegar þeir kaupa 

matvæli. Hér var notast við 5 stiga Likert skalann og svarmöguleikarnir voru; „Mjög 

ósammála“, „Ósammála“, „Hvorki né“, „Sammála“ og „Mjög sammála“. Meðaltalið var 

3,34 sem þýðir að svarendur voru frekar hlutlausir gagnvart þessari fullyrðingu en 

áhugavert var að 50,7% sögðust vera sammála eins og sjá má í skífuritinu hér fyrir neðan 

(mynd 15).   
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  Mynd 15. Ég les innihaldslýsingar þegar ég kaupi matvæli. 

 

Þessi breyta var borin saman við spurningu 1 eins og sjá mátti fyrr í þessari skýrslu. 

Rannsakandi bar þessa breytu einnig saman við „Ég kaupi/prófa stundum vörur, sem ég 

neyti að jafnaði ekki, vegna þess að þær eiga að vera hollar fyrir mig“ með fylgniprófi (e. 

Correlation) og fann að það var veik fylgni þar á milli. P-gildið var undir 0,005 og því 

var prófið marktækt, en tölfræðiprófið var því (r(128)=0,262 , p<0,005). Túlka má þessa 

niðurstöðu að það sé veik fylgni milli svarenda sem lesa innihaldslýsingar og þeirra sem 

kaupa stundum vörur, sem þeir neyta ekki að jafnaði, vegna þess að þær eiga að vera 

hollar fyrir þá. 

Spurning 11 kannaði hvort svarendur hugsa meira um matarvenjur sínar eftir því sem 

þeir stunda líkamsrækt oftar að jafnaði. Hér var notast við 5 stiga Likert skalann og 

svarmöguleikarnir voru; „Mjög ósammála“, „Ósammála“, „Hvorki né“, „Sammála“ og 

„Mjög sammála“. Meðaltalið var 4,12 sem þýðir að svarendur voru almennt sammála og 

margir mjög sammála þessari fullyrðingu. Áhugavert er að skoða að aðeins 4 svarendur 

voru ósammála og einungis 2 mjög ósammála. 
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 Mynd 16. Ég hugsa meira um matarvenjur mínar eftir því sem ég stunda oftar líkamsrækt að 
jafnaði.  

 

Rannsakandi bar þessa breytu saman við spurningu 5 eins og sjá mátti fyrr í þessari 

skýrslu. 

Spurning 12 kannaði hvort svarendur hefðu verslað beint frá býli. Svarmöguleikarnir 

voru þrír; „Já“, „Nei“ og „Hlutlaus“. Niðurstöður sýndu að 68 svarendur eða um 52,3% 

höfðu ekki verslað beint frá býli en 53 svarendur höfðu gert það.  
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  Mynd 17. Ég hef verslað matvæli beint frá býli.  

 

Spurning 13 var svokölluð matrix spurning sem kannaði hversu oft svarendur neyta 

eftirfarandi vara á viku að jafnaði: Mjólk, skyr, rjómaís, sætindi, kjúklingur, haframjöl, 

morgunkorn, gosdrykkir, grænmeti og ávextir. Svarmöguleikarnir voru 0 – 7. Markmið 

þessarar spurningar var að sjá hvaða fæðuflokkar væru algengir meðal svarenda og 

einnig til að geta tengt svörun þessarar spurningar við aðrar spurningar með 

dreifigreiningu í SPSS. Hér var áhugavert að sjá að 41,5% svarenda borðuðu aldrei 

morgunkorn og 53,8% borðuðu aldrei rjómaís að jafnaði. Einnig var áhugavert að sjá að 

31,5% svarenda borðuðu grænmeti á hverjum degi og 23,1% svarenda borðuðu ávexti 

alla daga vikunnar. 
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 Mynd 18. Hversu marga daga á viku neytir þú eftirfarandi vara að jafnaði? 

 

5.1.1.2 Bakgrunnsbreytur 
Bakgrunnsbreytur eru mikilvægar til þess gera rannsakanda mögulegt að bera saman 

viðhorf mismunandi hópa svarenda með tilliti til bakgrunns þeirra. Bakgrunnsbreytur 

voru fjórar; aldur, hjúskaparstaða, menntun og tekjur. 

Spurning 14 kannaði aldur svarenda en þar sem þýðið var mjög vítt þá voru  

svarmöguleikarnir 7; „< 21 ára“, „21 - 30 ára“, „31 - 40 ára“, „41 - 50 ára“, „51 – 60 

ára“, „61 - 70 ára“ og „> 70 ára“. Hér er stór takmörkun á rannsókninni þar sem 89,2% 

voru í einum aldurshópi, eða “21 - 30 ára”. Ástæðan er líklega sú að það voru aðallega 

háskólanemendur sem fengu spurningalistann sendan og eru þeir flestir á þessu 

aldursbili. Einnig var enginn á aldursbilunum „51 – 60 ára“ né  „> 70 ára“. Með þessar 

takmarkanir í huga þá þurfti rannsakandi að endurkóða þessa spurningu í tölfræðiprófum 

sínum þar sem hann setti eldri en 40 ára saman í einn hóp, eins og sjá má á myndinni 

fyrir neðan (mynd 19).  
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 Mynd 19. Á hvaða aldursbili ert þú? (endurkóðað). 

 

Spurning 15 kannaði hver hjúskaparstaða svarenda væri, en svarmöguleikarnir voru; 

„Einhleyp/ur“, „Í sambúð“, „Gift/ur“, „Ekkja/Ekkill“ og „Fráskilin/n”. Enginn af 

svarendum flokkaði sig sem „Ekkja/Ekkill“ né „Fráskilin/n” eins og sjá má á skífuritinu 

hér fyrir neðan (mynd 20). Meirihluti svarenda eða 72 af 130 voru í sambúð og voru 49 

einhleypir. 
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    Mynd 20. Hver er hjúskaparstaða þín? 

 

Rannsakandi bar spurningu 15 einnig við matrixuna “Hversu marga daga á viku neytir 

þú eftirfarandi vara að jafnaði” með dreifigreiningu og fann marktækan mun í þremur 

fæðutegundum. 

• Í „Skyr“ voru sterkustu tengslin á milli svarenda sem voru giftir og svarenda sem 

voru einhleypir eða í sambúð. P-gildið var undir 0,05 og því var prófið marktækt, 

en tölfræðiprófið var því (F(2,127)=5,814 , p<0,05). Túlka má þessa niðurstöðu 

sem svo, að þeir sem voru giftir borðuðu sjaldnar skyr en þeir sem voru 

einhleypir eða í sambúð. 

• Í „Rjómaís“ voru marktæk tengsl á milli svarenda sem voru í sambúð og 

svarenda sem voru einhleypir. P-gildið var undir 0,05 og því var prófið marktækt, 

en tölfræðiprófið var því (F(2,127)=4,494 , p<0,05). Túlka má þessa niðurstöðu 

sem svo, að svarendur sem voru í sambúð borðuðu oftar rjómaís en þeir svarendur 

sem voru einhleypir. 

• Í „Ávöxtum“ voru marktæk tengsl á milli svarenda sem voru giftir og svarenda 

sem voru einhleypir. P-gildið var undir 0,05 og því var prófið marktækt, en 
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tölfræðiprófið var því (F(2,127)=3,316 , p<0,05). Túlka má þessa niðurstöðu sem 

svo, að einhleypir borði meiri ávexti en þeir svarendur sem voru giftir. 

Spurning 16 kannaði menntunarstig svarendur. Svarmöguleikarir voru; 

„Grunnskólapróf“, „Framhaldsskólapróf“, „Háskólapróf - Grunnnám“, „Háskólapróf - 

Framhaldsnám“, „Iðnmenntun“, og „Annað“. Meirihluti svarenda í þessari rannsókn 

hafði lokið framhaldsskólanámi eða um 57% svarenda. Einnig var stór hluti búinn með 

grunnnám í háskóla eða 34,6%. 

 

 

   Mynd 21. Hvað er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

 

Spurning 17 kannaði hverjar heildartekjur svarenda voru á mánuði. Svarmöguleikarnir 

voru „< 100.000 kr“, „110.000 – 250.000 kr“, „260.000 – 400.000 kr“, „410.000 – 

550.000 kr“, „560.000 – 700.000 kr“,  og „> 700.000 kr“.  Hér var takmörkun þar sem 

aðeins einn var með tekjur á bilinu 560.000 - 700.000 kr og því ekki hægt að nota þá 

breytu í SPSS Statistics. Spurningin var því endurkóðuð og allir svarendur sem voru með 

410.000 kr í laun á mánuði eða meira voru settir í sama hóp (hér eftir nefndur „> 410.000 

kr“). Að öðru leyti var dreifing svara ágæt en flestir voru með tekjur undir 100.000 

krónum eða 44 svarendur.  
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   Mynd 22. Hverjar eru heildartekjur þínar á mánuði? (endurkóðað).  

 

Rannsakandi bar spurningu 17 einnig saman við matrixuna “Hversu marga daga á 

viku neytir þú eftirfarandi vara að jafnaði” með dreifigreiningu og fann marktækan mun í 

„Skyri“. Sterkustu tengslin voru á milli svarenda sem voru með „< 100.000 kr“ í laun og 

svarenda sem voru með „> 410.000 kr“. P-gildið var undir 0,05 og því var prófið 

marktækt, en tölfræðiprófið var því (F(3,126)=2,745 , p<0,05). Túlka má þessa 

niðurstöðu sem svo, að þeir sem voru með með laun undir 100.000 kr. á mánuði borðuðu 

mun oftar skyr en þeir sem voru með meira en 410.000 kr í laun á mánuði. 

5.2 Takmarkanir 
Takmarkanir rannsóknarinnar komu í ljós þegar rannsakandi lokaði fyrir svörun, hóf 

kóðunina og tók saman niðurstöður. Sumt hefði mátt gera betur eins og algengt er. 

Þýði rannsóknarinnar var eflaust of vítt miðað við það að 89,2% svarenda voru á 

aldursbilinu 21-30 ára. Til þess að sporna við þessu hefði rannsakandi mátt setja 

könnunina á fleiri staði á netinu þar sem aldursbil eru breiðari en í Háskóla Íslands eða 

þrengja þýðið.  
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Einnig hefði rannsakandi eflaust geta orðað eina til tvær spurningar betur, til dæmis 

spurninguna: „Ég kaupi/prófa stundum vörur, sem ég neyti að jafnaði ekki, vegna þess að 

þær eiga að vera hollar fyrir mig“. Ekkert bendir þó til þess að hún hafi verið misskilin.  

Síðasta takmörkun var heildartekjur svarenda, en ekki tilheyrðu nógu margir einum 

svarmöguleikanum til að hægt væri að setja breytuna inn í dreifigreiningarpróf í SPSS 

Statistics forritið, án endurkóðunar. 
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6 Umræður og ályktanir 

Meginmarkmkið þessarar ritgerðar er að leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hefur líkamsrækt áhrif á kauphegðun neytanda á matvælum? Fræðilegi kafli 

ritgerðarinnar sýndi að margt hefur áhrif á kauphegðun og hvernig hægt er að hafa áhrif á 

hana. Megin niðurstöður úr megindlegu rannsókninni sem gerð var á tengslum 

líkamsræktar og kauphegðunar neytenda á matvælum var að 95,4% svarenda voru mjög 

sammála eða sammála þeirri fullyrðingu að þeir sem stunda líkamsrækt hugsa meira um 

hollustu í matarvenjum sínum. Þetta er mjög hátt hlutfall og mikill samrómur í svörum 

þátttakenda. Líkamsrækt á líkamsræktarstöð eða annars konar hreyfing sem líkamsrækt 

var einkennandi fyrir svarendur rannsóknarinnar þar sem í ljós kom að 25,2% þátttakenda 

stunduðu líkamsrækt 5 sinnum eða oftar í viku, 33,8% 3-4 sinnum í viku, 30,8% 1-2 

sinnum í viku og aðeins 9,2% stundaði enga líkamsrækt. Í rannsókninni var leitað eftir 

svörum við því hvernig kauphegðun og neysla svarenda væri varðandi það að kaupa og 

borða ávexti og grænmeti. Í ljós kom að 53,9% svarenda borðuðu ávexti 5 daga vikunnar 

eða oftar og 70% borðuðu grænmeti 5 daga vikunnar eða oftar.  

Með útreikningum tölfræðiprófa dreifigreingar og fylgniprófa kom í ljós að svarendur 

sem stunda líkamsrækt fimm sinnum í viku eða oftar voru mun líklegri til að borða 

kjúkling, haframjöl og ávexti en þeir sem enga líkamsrækt stunduðu. Í ljós kom að fylgni 

mældist á milli þess að svarendur sem töldu að líkamsrækt hefði áhrif á kaupvenjur fólks 

varðandi matvæli töldu að líkamsrækt hefði einnig áhrif á kauphegðun þeirra þegar 

matarvenjur þeirra voru skoðaðar. Það er ljóst að neysla hefur aukist mikið undanfarin ár 

á ávöxtum og grænmeti og matvöruverslanir bjóða orðið upp á mikið úrval af þessum 

vörutegundum. Hins vegar kom í ljós í viðtali við næringar- og matvælafræðing að 

þróunin varðandi heilsueflingu í mataræði væri ekki á þeirri braut sem æskileg væri þar 

sem umræðan um hollustu stýrðist sjaldan af þekkingu og meira bæri á hollustu 

yfirlýsingum í fjölmiðlum sem hefði lítið með matarhollustu að gera. Innkaupastjóri 

ávaxta og grænmetis hjá Kaupási gaf rannsakanda skýrari mynd af þróun eftirspurnar á 

þeim vöruflokkum sem hann sér um en hann sagði í viðtali að hans álit væri að ástæðan 

fyrir aukningu á neyslu ávaxta og grænmetis væri tvíþætt og nefndi í því sambandi að 

annars vegar væru matvöruverslanir að standa sig betur í innkaupum varðandi bæði gæði 

og úrval ávaxta og grænmetis og hins vegar hafi vakning orðið í þjóðfélaginu í sambandi 

við hversu heilsusamlegt það er að neyta ferskra ávexta og grænmetis (Jón H. Stefánsson, 

munnleg heimild, 2013).  
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Helsta niðurstaða rannsakanda er að líkamsrækt hafi í rauninni áhrif á kauphegðun 

fólks þegar kemur að matvælum og að eftir því sem einstaklingar stunda meiri 

líkamsrækt því líklegri eru þeir til að borða hollar matvörur.  
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Viðauki  

Kauphegðun – Könnun fyrir BS ritgerð 
 

Þessi könnun er hluti af lokaritgerð minni þar sem ég rannsaka hvort og hvernig 

líkamsrækt hefur áhrif á kauphegðun neytenda á matvælamarkaði. 

Könnun þessi er nafnlaus og öll svör órekjanleg. 

Takk kærlega fyrir þátttökuna. 

Kveðja, Henrik Biering Jónsson 

Almennar spurningar 
Hversu oft stundar þú líkamsrækt á viku? * 

(Líkamsrækt nær yfir alla skipulagða hreyfingu sem styrkir líkamlega heilsu). 

•   Ég stunda ekki líkamsrækt 

•   1 – 2 sinnum 

•   3 – 4 sinnum 

•   5 sinnum eða oftar  

Ég tel að líkamsrækt hafi áhrif á kauphegðun fólks þegar kemur að matvælum. * 

•   Mjög ósammála 

•   Ósammála 

•   Hvorki né 

•   Sammála 

•   Mjög sammála 

Ég tel að áhersla á lífræn matvæli muni aukast á næstu 10 árum. * 

•   Mjög ósammála 

•   Ósammála 

•   Hvorki né 

•   Sammála 

•   Mjög sammála 
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Ég tel að þeir sem stunda hreyfingu/líkamsrækt af einhverju tagi hugsi meira um 

hollustu í matarvenjum. * 

•   Mjög ósammála 

•   Ósammála 

•   Hvorki né 

•   Sammála 

•   Mjög sammála 

Ég tel að líkamsrækt hafi áhrif á kaupvenjur mínar þegar kemur að 

matvælum. * 

•   Mjög ósammála 

•   Ósammála 

•   Hvorki né 

•   Sammála 

•   Mjög sammála 

Ég kýs frekar að kaupa lífrænt ræktuð matvæli ef það er í boði í þeirri 

vörutegund sem ég leita að. * 

•   Mjög ósammála 

•   Ósammála 

•   Hvorki né 

•   Sammála 

•   Mjög sammála 

Ég reyni að forðast unnin matvæli í innkaupum mínum. * 

•   Mjög ósammála 

•   Ósammála 

•   Hvorki né 

•   Sammála 

•   Mjög sammála 

Ég kaupi/prófa stundum vörur, sem ég neyti að jafnaði ekki, vegna þess að þær 

eiga að vera hollar fyrir mig. * 
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•   Mjög ósammála 

•   Ósammála 

•   Hvorki né 

•   Sammála 

•   Mjög sammála 

Ég skrái hvað vantar hverju sinni matarkyns í eldhúsið og geri innkaupalista 

fyrir matarinnkaup. * 

•   Mjög ósammála 

•   Ósammála 

•   Hvorki né 

•   Sammála 

•   Mjög sammála 

Ég les á innihaldslýsingar þegar ég kaupi matvæli. * 

•   Mjög ósammála 

•   Ósammála 

•   Hvorki né 

•   Sammála 

•   Mjög sammála 

Ég hugsa meira um matarvenjur mínar eftir því sem ég stunda oftar líkamsrækt 

að jafnaði. * 

•   Mjög ósammála 

•   Ósammála 

•   Hvorki né 

•   Sammála 

•   Mjög sammála 

Ég hef verslað matvæli beint frá býli. * 

•   Já 

•   Nei 
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•   Hlutlaus 

Hversu marga daga á viku neytir þú eftirfarandi vara að jafnaði? 0-7 * 

0 = Aldrei, 7 = Á hverjum degi 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Mjólk                 

Skyr                 

Rjómaís                 

Sætindi                 

Kjúklingur                 

Haframjöl                 

Morgunkorn                 

Gosdrykkir                 

Grænmeti                 

Ávextir         

 

Bakgrunnsbreytur 
Á hvaða aldursbili ert þú? * 

•   < 21 ára 

•   21 – 30 ára 

•   31 – 40 ára 
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•   41 – 50 ára 

•   51 – 60 ára 

•   61 – 70 ára 

•   > 70 ára 

Hver er hjúskaparstaða þín? * 

•   Einhleyp/ur 

•   Í sambúð 

•   Gift/ur 

•   Ekkja/Ekkill  

•   Fráskilin/n 

Hvað er hæsta menntunarstig sem að þú hefur lokið? * 

•   Grunnskólapróf 

•   Framhaldsskólapróf 

•   Háskólapróf - Grunnnám 

•   Háskólapróf - Framhaldsnám 

•   Iðnmenntun 

•   Annað 

Hverjar eru heildartekjur þínar á mánuði? * 

•   < 100.000 kr 

•   110.000 - 250.000 kr 

•   260.000 - 400.000 kr 

•   410.000 - 550.000 kr 

•   560.000 - 700.000 kr 

•   > 700.000 kr 
 

Svar þitt hefur verið móttekið og skráð. Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna. 

Kær kveðja, Henrik Biering Jónsson
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