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Ágrip 
 

Núverandi kynslóð unglinga er stærri og betur stödd efnahagslega en nokkru sinni 

fyrr. Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að ná unglingum í viðskipti við sig þar sem um 

viðskiptavini framtíðarinnar er að ræða. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða tryggð og ánægju ungmenna á 

farsímamarkaðnum. Einnig er kannað hvort það sé samband milli heildaránægju og 

tryggðar. Stuðst er við tvenns konar gögn sem unnin voru upp úr annars vegar 

megindlegri  rannsókn  og hins vegar rýnihóparannsókn sem var gerð meðal 550 

ungmenna á aldrinum 12-17 ára.  Tilgáturnar sem settar voru fram eru að stúlkur séu 

ánægðari með þjónustuna og tryggari sínu farsímafyrirtæki en drengir. Einnig er sett 

fram tilgáta um það að viðskiptavinir Símans séu tryggari en viðskiptavinir Vodafone 

og enn fremur sú tilgáta að sterkt samband sé á milli heildaránægju og tryggðar.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að stúlkur séu ánægðari, tryggari og mæli 

frekar með sínu farsímafyrirtæki en drengir. Þeir nýta sér tilboð farsímafyrirtækjanna 

vel með því að vera með tvö farsímanúmer, hvort hjá sínu fyrirtæki. Sterkt samband 

er milli heildaránægju og tryggðar sem þýðir að aukin ánægja er líkleg til að skila sér 

í meiri tryggð. 

Niðurstöðurnar gefa ástæðu til að ætla að farsímafyrirtækin eigi að vara sig á 

strákum þar sem þeir eru ótraustir, óánægðir og notfæra sér fríðindi 

farsímafyrirtækjanna. Hafa ber í huga að þar sem um hentugleikaúrtak er að ræða má 

ekki alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar en þær ættu engu að síður að gefa 

nokkuð glögga mynd af tryggð og ánægju ungmenna á farsímamarkaðnum. 



Abstract  

 
The youth generation today is bigger and in a better position financially than 

before. Therefore it is important for companies to reach them as customers as they 

are the clients of the future. The main objective of the research is to examine the 

loyalty and satisfaction of the youth generation in the market of mobile phones.  The 

connection between overall satisfaction and loyalty is also studied. The research is 

supported by two types of data processed with quantitative research and focus groups 

that were carried out by 550 young persons, 12 - 17 years old. The speculations set 

forth are that girls are more often satisfied with the service and show more loyalty to 

the mobile phone companies than the boys. Likewise speculations were enunciated 

that the costumers of Siminn are more loyal than the costumers of Vodafone and that 

there are strong connections between overall satisfaction and loyalty.     

 The main conclusions of the research are that girls are more satisfied and 

loyal clients than boys and more often recommend their mobile companies. Boys on 

the other hand use the special offers more frequently and even have two mobile 

numbers to be able to do so fully.  There is a strong relation between overall 

satisfaction and loyalty which means that escalating satisfaction will presumably lead 

to superior loyalty. 

 The results give a reason to presume that mobile companies should pay 

attention to  boys since they are unreliable, dissatisfied and disposed to use the fringe 

benefits offered by the companies. Still, it is important to keep in mind that the 

research is build on convenience sampling, hence the results can not be generalised 

although it should give a percipient picture of loyalty and satisfaction of youth in the 

mobile market.        

  



Formáli 
 

Ritgerðin er lokaverkefni í meistaranámi við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla 

Íslands á sviði markaðsfræði og alþjóðaviðskipta. Verkefnið telst 15 einingar (30 

ETC) og var unnið vor og sumar 2008.  

Höfundur vill þakka öllum þeim aðilum er komu að vinnslu ritgerðarinnar og 

veittu aðstoð og góð ráð. Jafnframt er öllum kennurum við viðskipta- og 

hagfræðideild Háskóla Íslands þakkað fyrir áhugaverð námskeið. Starfsmönnum 

farsímafyrirtækjanna sem af vinsemd  veittu viðtöl og greinargóð svör vegna þessa 

verkefnis, ásamt þeim starfsmönnum sem veittu ýmsa aðstoð og upplýsingar, er 

þakkað sérstaklega. Einnig vill höfundur þakka góðar móttökur í grunnskólum og 

framhaldsskólum sem af vinsemd veittu heimild til að leggja fyrir rannsókn meðal 

nemenda. Að lokum vill svo höfundur þakka Vinnuskóla Reykjavíkur sem veitti 

einnig höfundi heimild til að taka viðtöl við unga starfsmenn sína. Þessum aðilum 

þakka ég því að án þeirra hefði þetta verkefni ekki orðið að veruleika. 

Það hefur verið áhugavert, spennandi og skemmtilegt að skoða farsímamarkaðinn 

á Íslandi og kanna traust og ánægju ungmenna á honum. Leiðbeinandi minn var 

Þórhallur Örn Guðlaugsson, dósent og kann ég honum bestu þakkir fyrir góða 

handleiðslu. Páli Haraldssyni og Berglindi Steinsdóttur, sem sinntu yfirlestri, þakka 

ég einnig fyrir hjálpina. 

 Foreldrum mínum, sambýlismanni og fjölskyldu vil ég færa sérstakar þakkir 

fyrir allan stuðninginn og umburðarlyndið meðan á náminu stóð og hvatningu við 

skrif ritgerðarinnar. 

  

 

 

 

 

 

 

október 2008 

 

Ragnhildur Guðrún Pálsdóttir  



Efnisyfirlit 

Ágrip ............................................................................................................................ 2 

Formáli ......................................................................................................................... 4 

Myndaskrá ................................................................................................................... 7 

Töfluskrá ...................................................................................................................... 7 

Inngangur ..................................................................................................................... 8 

1 Skilgreiningar á nokkrum hugtökum ...................................................................... 10 

1.1 Þjónusta ............................................................................................................ 10 

1.2 Tryggð .............................................................................................................. 11 

1.2.1 Að halda í núverandi viðskiptavini ............................................................... 13 

1.2.2 Fjögur stig tryggðar .................................................................................. 14 

1.2.2.1 Fjárhagsleg tengsl .................................................................................. 15 

1.2.2.2 Félagsleg tengsl ...................................................................................... 16 

1.2.2.3 Sérsniðin tengsl ...................................................................................... 16 

1.2.2.4 Bindandi tengsl ...................................................................................... 17 

1.3 Ánægja ............................................................................................................. 17 

1.4 Íslenski farsímamarkaðurinn ............................................................................ 19 

1.4.1 Markhópurinn ungmenni .......................................................................... 20 

1.4.2 Markaðssetning til ungmenna ................................................................... 22 

1.4.3 Lífsstílsrannsóknir á ungmennum ............................................................. 24 

1.5 Samantekt ......................................................................................................... 26 

2 Traust og ánægja ungmenna á farsímamarkaðnum ................................................ 27 

2.1 Helstu niðurstöður ............................................................................................ 28 

2.2 Markmið rannsóknar ........................................................................................ 28 

2.3 Aðferð .............................................................................................................. 29 

2.3.1 Þátttakendur .............................................................................................. 29 

2.3.2 Mælieining ................................................................................................ 30 

2.3.3 Framkvæmd .............................................................................................. 31 

2.4 Greining gagna og úrvinnsla ............................................................................ 31 

2.5 Niðurstöður ...................................................................................................... 32 

2.5.1 Lýsing á bakgrunnsbreytum ...................................................................... 32 

2.5.2 Hegðun ...................................................................................................... 36 

2.5.3 Viðhorf ...................................................................................................... 40 

2.5.4 Tryggð ....................................................................................................... 50 

2.5.5 Ánægja ...................................................................................................... 54 

2.6 Samantekt ......................................................................................................... 60 



3 Umræður og lokaorð ............................................................................................... 61 

3.1 Ýmiss konar hegðun ........................................................................................ 61 

3.2 Viðhorf ............................................................................................................. 64 

3.3 Tryggð .............................................................................................................. 66 

3.4 Ánægja ............................................................................................................. 69 

3.5 Takmarkanir rannsóknar .................................................................................. 69 

3.6 Hugmyndir til farsímafyrirtækja ...................................................................... 70 

3.7 Lokaorð ............................................................................................................ 72 

4 Heimildaskrá ........................................................................................................... 74 

Viðauki 1 – Spurningalisti fyrir 12-17 ára ................................................................. 81 

Viðauki 2 - Spurningar til farsímafyrirtækjanna ........................................................ 85 

Viðauki 3 – Bréf til foreldra ...................................................................................... 86 

Viðauki 4 - Spurningar fyrir 8., 9. og 10. bekk .......................................................... 87 

Viðauki 5 – Reglur um auglýsingar til ungmenna ..................................................... 89 

 



Myndaskrá 
 

Mynd 1-1: Að mynda sambandi við viðskiptavininn .............................................. 13 

Mynd 1-2: Fjórar mismunandi tryggðarstefnur .................................................... 15 

Mynd 2-1: Kynjaskipting þátttakenda .................................................................... 32 

Mynd 2-2: Aldursdreifing þátttakenda .................................................................. 33 

Mynd 2-3: Áætluð vinna þátttakenda með námi .................................................... 33 

Mynd 2-4: Dreifing þátttakenda eftir farsímafyrirtækjum ..................................... 34 

Mynd 2-5: Notkun farsímanúmera þátttakenda á mánuði ..................................... 35 

Mynd 2-6: Kynjaskipting á flutningi milli farsímafyrirtækja................................. 36 

Mynd 2-7: Skipting þátttakenda á milli fyrirtækja ................................................. 37 

Mynd 2-8: Þátttakendur hjá sama farsímafyrirtæki og besti vinur/vinkona ......... 38 

Mynd 2-9: Að hafa marga símavini ....................................................................... 40 

Mynd 2-10: Mínútuverð símtala ............................................................................ 41 

Mynd 2-11: Að hafa hrinigtónavúrval á netinu ..................................................... 42 

Mynd 2-12: Að geta hringt kollekt ......................................................................... 43 

Mynd 2-13: Opnunartími þjónustuvers .................................................................. 44 

Mynd 2-14: Að hafa gott símasamband ................................................................. 45 

Mynd 2-15: Að farsímafyrirtækið sé fyrst með tækninýjungar .............................. 46 

Mynd 2-16: Að þeir sem hringt er í séu hjá sama farsímafyrirtæki ...................... 47 

Mynd 2-17: Nýting á þjónustuþáttum farsímafyrirtækjanna ................................. 48 

Mynd 2-18: Lengd viðskipta við núverandi farsímafyrirtæki ................................ 50 

Mynd 2-19: Líkur á viðskiptum næstu tvö árin ...................................................... 51 

Mynd 2-20: Traust til síns farsímafyrirtækis ......................................................... 52 

Mynd 2-21: Heildartraust til síns farsímafyrirtækis .............................................. 53 

Mynd 2-22: Ánægja hjá núverandi farsímafyrirtæki ............................................. 54 

Mynd 2-23: Mæla með sínu farsímafyrirtæki ........................................................ 55 

Mynd 2-24: Ánægja hjá sínu farsímafyrirtæki ....................................................... 56 

 

Töfluskrá 

Tafla 2-1: Heildaránægja þátttakenda hjá núverandi farsímafyrirtæki ................ 57 
 



Inngangur 

Farsímaþjónusta er þjónusta sem margir nýta sér. Markaðsfræðin hefur sýnt fram 

á að viðskiptavinir eru kröfuharðari nú en áður (Doyle, 2002; Gulati og Oldroyd, 

2005; Palmer, Lindgreen og Vanhamme, 2005). Þeir virðast ekki alltaf vera ánægðir 

með kaupin og eru sífellt að leitast eftir einhverju betra. Það er erfiðara að uppfylla 

þarfir þeirra og þegar þeir eru óánægðir þá segja þeir öðrum frá (Prahalad og 

Ramaswamy, 2000). Við það myndast slæmt orðspor sem erfitt er að bæta úr. 

Stöðugt þarf að huga að þörfum og væntingum viðskiptavina þar sem eftirspurn 

eykst jafnt og þétt. Finna þarf nýjar leiðir til að ná til ákveðinna markhópa. Markaðir 

breytast þar sem þeir eru fólk í öllum sínum fjölbreytileika. Ýmislegt í umhverfinu 

getur breyst og í raun er viðskiptavinurinn hluti af því umhverfi. Þó að markaðirnir 

breytist þá breytast viðskiptavinirnir líka. Samkeppnisumhverfið á 

farsímamarkaðnum hefur breyst með tilkomu nýrra farsímafyrirtækja og samkeppnin 

er farin að ganga út á tilboð um eitthvað sem er frítt (Íslenska fjarskiptahandbókin, 

2007).  

Viðfangsefni þessa rannsóknarverkefnis er að skoða tryggð og ánægju ungmenna 

á farsímamarkaðnum, en mikil barátta hefur verið þar um viðskiptavini (Póst- og 

fjarskiptastofnun, 2008). Stuðst er við tvenns konar gögn, annars vegar 

viðhorfskönnun og hins vegar rýnihóparannsókn.  

Í kafla eitt er fjallað um skilgreiningar á hugtökunum þjónusta, tryggð og ánægja. 

Umfjölluninni er skipt niður í þrjá undirkafla en í kaflanum um tryggð er sérstök 

umfjöllun um aðferðafræðina við að halda viðskiptavininum, en hún byggir á því að 

stjórnendur sem og starfsmenn fyrirtækja einbeiti sér að því að halda í og bæta 

þjónustu við núverandi viðskiptavini frekar en að ná í nýja (Edgan, 2007). Þessi 

aðferðafræði hefur mikið að segja í rekstri fyrirtækja. Þau fyrirtæki sem ekki ná fljótt 

tökum á þeirri aðferðafræði eiga á hættu að verða skilin eftir í kapphlaupinu um 

velgengni sem og viðskiptavini. Síðan verður í lokin á fræðilega kaflanum fjallað um 

markhópinn ungmenni, leiðir að honum í markaðssetningu og lífsstíl ungmenna.  

Í kafla tvö er gerð grein fyrir rannsókn þar sem reynt er að svara þeirri spurningu 

hversu tygg og ánægð ungmenni eru á farsímamarkaðnum. Til að svara 

rannsóknarspurningunni verða settar fram tilgátur, en þær verða prófaðar 

tölfræðilega út frá tvenns konar gögnum. Stuðst er við gögn megindlegrar rannsóknar 



sem lögð var fyrir 12-17 ára nemendur vorið 2008. Spurningalisti var lagður fyrir 

nemendur í Austurbæjarskóla, Garðaskóla, Seljaskóla, Vesturbæjarskóla, 

Verslunarskóla Íslands og Ölduselsskóla. Gengið var út frá því að nemendurnir ættu 

farsíma. Einnig var stuðst við gögn rýnihópa sem voru myndaðir meðal ungmenna í 

Vinnuskóla Reykjavíkur sumarið 2008.  

Settar eru fram fimm tilgátur sem tengjast rannsóknarspurningunni :  

 T1: Stelpur eru ánægðari viðskiptavinir en drengir. 

 T2: Stelpur eru tryggari viðskiptavinir en drengir.  

 T3: Stelpur mæla frekar með sínu farsímafyrirtæki en drengir.  

 T4: Viðskiptavinir Símans eru tryggari en viðskiptavinir Vodafone. 

 T5: Sterkt samband er milli heildaránægju og tryggðar.  

Rannsóknarkaflanum er skipt í þrjá undirkafla. Fyrst er fjallað um aðferðir og 

framkvæmd rannsóknar en þar er gerð grein fyrir því um hvers konar gögn er að 

ræða, hvaða aðferðir voru notaðar við gagnaöflun og hvernig spurningalistinn var 

uppbyggður. Þá er fjallað um með hvaða hætti unnið er með gögnin og að síðustu 

gerð grein fyrir niðurstöðum. Markmiðið er að leita svara við 

rannsóknarspurningunni sem er hvort ungmenni séu traustir og ánægðir 

viðskiptavinir á farsímamarkaðnum. Síðan er kannað hvort hægt sé að styðja þær 

tilgátur sem settar eru fram.  

Í kafla þrjú eru umræður og lokaorð og dregnar ályktanir af niðurstöðum.  

  

 

 

 

  

  



1 Skilgreiningar á nokkrum hugtökum  
 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtökin þjónusta, tryggð og ánægja. Einnig 

verður rætt um aðferðafræði til að halda í núverandi viðskiptavini. Í lok kaflans 

verður svo fjallað um markhópinn ungmenni, leiðir í markaðssetningu og lífsstíl 

þeirra.  

 

1.1 Þjónusta 
 

Þjónusta hefur verið skilgreind af fræðimönnum í sinni einföldustu mynd sem 

ætlunarverk, ferli og frammistaða (Lovelock og Writz, 2001). Miðað við það má sjá 

að farsímanotkun er í eðli sínu þjónusta, og reyna farsímafyrirtækin að höfða til 

viðskiptavina sinna með nýjungum og margvíslegu úrvali af ýmsum þjónustuþáttum. 

Fræðilegar skilgreiningar á þjónustu eru nokkrar en rekja má þær allra elstu allt aftur 

til Adam Smith og skrifa hans um auðlegð þjóðanna á seinni hluta 18. aldar 

(Lovelock og Gummesson, 2004). Hann skilgreinindi þjónustu sem hina „ósýnilegu 

hönd markaðarins“. Þegar allir leikmenn í hagkerfinu leitast við að hámarka eigin 

gróða í eiginhagsmunaskyni tryggir hin „ósýnilega hönd markaðarins“ að útkoman 

verði sú besta mögulega fyrir alla á heildina litið. Á þessari grundvallarhugmynd 

byggja margar áhrifamestu hagfræðikenningar heimsins. Hugmyndin hefur verið 

útskýrð með því að lögmál, á borð við lögmálið um framboð og eftirspurn, tryggi 

„rétt“ og „náttúrulegt“ verð og framleiðni á vörum og öðru því um líku (Hill, 2007). 

Farsímanotkunin sem slík er ferli og viðskiptavinir leggja mat á gæði út frá 

frammistöðu farsímafyrirtækis og  starfsfólksins.  

Formlegt mat á gæðum þjónustunnar er því mikilvægt,  en skilgreina má þjónustu 

sem allar þær aðgerðir þar sem afurðin er ekki áþreifanleg vara. Þjónustu er neytt á 

sama tíma og hún er framleidd og hún veitir aukið virði með óáþreifanlegum hætti 

(Lovelock og Gummesson, 2004). Grönroos (2001) leggur áherslu á að þjónusta sé 

ferli þar sem mannleg samskipti eiga sér stað og að þjónusta sé ekki hlutbundin. 

Grunnurinn að flestum fræðilegum skilgreiningum er sá að þjónusta sé í eðli sínu 

ólík vöru og skili ekki af sér efnislegum vörum eða gæðum (Berry, 1980; Lovelock 

og Gummesson, 2004). 

 

 



1.2 Tryggð 
 

Hugtökin tryggð (e. loyalty) og tengsl við viðskiptavini (e. customer relationship) 

eru lykilhugtök í nútímamarkaðsstarfi (Zeithaml, 2001). Mikilvægi þess að byggja 

upp grunn af tryggum viðskiptavinum byggist á því sjónarmiði að alla jafna sé 

ódýrara að halda í þá viðskiptavini sem fyrirtækið hefur þegar en að afla nýrra 

(Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 2001 og Zeithaml, Parasuraman og Berry, 

1990). Í þessum sömu fræðum er hugtakið tryggð sagt vera nátengt hugtakinu tengsl 

(e. relationship)  (Moller og Halinen, 2000). Ef viðskiptavinur fær góða þjónustu 

sem hann er ánægður með er hann líklegri til að sýna fyrirtækinu meiri tryggð, ýmist 

með því að kaupa þjónustuna aftur og/eða mæla með henni við aðra (Boulding, 

Kalra, Staelin og Zeithaml, 1993). Það hefur einnig komið í ljós að tryggð og ánægja 

viðskiptavina getur aukist ef rétt er brugðist við mistökum sem hafa átt sér stað við 

framkvæmd á þjónustunni (McCollough, Berry og Yadav, 2000, Zeithaml, Berry og 

Parasuraman, 1993 og Grönroos, 1990). 

Tryggð hefur verið skilgreind sem mjög sterk skuldbinding til endurkaupa á vöru 

eða þjónustu sem ekki verður fyrir einhverjum áhrifaþáttum eða hreyfingum á 

markaðnum, sem getur valdið breytingu á hegðun einstaklingsins (Hamel, 1996). 

Tryggð viðskiptavina er nátengd hugtakinu stjórnun viðskiptatengsla (e. customer 

relationship management) (Henning-Thurau, Langer og Hansen, 2001). Þegar horft 

er til sambandsins milli tryggðar og tengslastjórnunar á farsímamarkaðnum eru það 

farsímafyrirtækin sjálf sem leika lykilhlutverk í því að byggja upp tryggð við 

viðskiptavini sína. Sýnt hefur verið fram á tengsl milli tryggðar viðskiptavina og 

heildaránægju með þjónustu (Heskett, Jones, Loveman, Sasser og Schlesinger, 

1994). Talað er um tryggð bæði í sambandi við viðskiptavini og starfsmenn 

fyrirtækja. Tryggð viðskiptavina (e. customer loyalty) er þegar fyrirtæki heldur í 

viðskiptavininn, endurtekin viðskipti eiga sér stað og viðskiptavinurinn mælir með 

fyrirtækinu (Heskett, Jones, Loveman, Sasser og Schlesinger, 1994).Að halda í 

viðskiptavini (e. customer retention) er því innifalið í tryggð en hún verður ekki til af 

því einu að halda viðskiptunum. Til þess að talað sé um tryggð þarf að vera um 

skuldbindingu (e. commitment) að ræða af hálfu viðskiptavinar. Þannig má segja að 

tryggð sé nokkurs konar yfirhugtak sem felur í sér að tryggur viðskiptavinur er 

bundinn fyrirtækinu huglægum böndum.Skilgreina má tryggðina sem skuldbindingu 

og þau kaupsambönd sem felast í endurteknum viðskiptum. Endurtekin viðskipti eru 



því ekki nægjanleg til að viðskiptavinur teljist tryggur (Heskett, Jones, Loveman, 

Sasser og Schlesinger, 1994).  

Viðskiptavinir sýna sérstökum vörumerkjum, verslunum eða fyrirtækjum 

mismikla tryggð. Tryggð snýr ekki eingöngu að því að sami einstaklingur nýti sér 

þjónustuna ítrekað heldur einnig að því hvort viðkomandi er tilbúinn til að mæla með 

þjónustunni við aðra og áframhaldandi tengslum hans við fyrirtækið, bæði 

fjárhagslegum og annars konar tengslum. Ánægðir viðskiptavinir eru líklegri til að 

kaupa þjónustuna aftur. Í þessu sambandi er vert að hafa í huga að tryggð snýr einnig 

að því hvort einstaklingar eru tilbúnir til að mæla með þjónustunni en orðsporið eitt 

og sér getur verið þjónustufyrirtæki mikils virði. Með annars konar tengslum er til 

dæmis átt við að vitneskja fyrirtækis um frammistöðu sína á viðkomandi sviði er 

öflugt stjórntæki og stuðlar að því að fjármunir fyrirtækisins nýtist á markvissari hátt 

en ella (Heskett, Jones, Loveman, Sasser og Schlesinger, 1994). 

Ekki hefur verið gerð sambærileg rannsókn hér á landi um tryggð unglinga við 

farsímafyrirtækin en aftur á móti var gerð rannsókn árið 2007 í Bretlandi (Cingara og 

El-Murad, 2007) á tengslum stjórnunar viðskiptatengsla (e. customer relationship 

management, CRM) og unglinga. Þetta er fyrsta rannsókn um ungmenni og viðhorf 

þeirra gagnvart CRM á farsímamarkaði í Bretlandi (Cingara og El-Murad, 2007). 

Unglingar eru samkvæmt rannsókn Cingara og El-Murad jákvæðir gagnvart þeirri 

hugmynd að mynda samband við eitthvert vörumerki. Þeim líkar sérhönnun í 

samskiptum og vörum, en til þess að nálgast sambandið þarf að vera í persónulegum 

samskiptum við markaðinn. Á meðan þeir eru ekki að mynda langtímasamband við 

vörumerki þá vilja rannsakendurnir meina að til að markaðurinn nái tengslum við 

unglinga þurfi hann að mynda langtímaviðskiptasamband og skuldbinda unglingana 

við vörumerki. 

Rannsókn var gerð í þremur evrópskum löndum, Bretlandi, Finnlandi og 

Þýskalandi, þar sem kannað var hvernig traust hefur áhrif á vilja viðskiptavina á 

farsímamörkuðum til að taka þátt (Kautonen, Karajaluoto, Jayawardhena og 

Kuckertz, 2007). Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að viðskiptavinir sýndu 

fyrirtæki sínu traust og treystu því fyrir sínum persónulegu gögnum ef það var vel 

þekkt. Það er því mikilvægt að orðspor og vörumerki fyrirtækisins sé þekkt. 

Árangurinn við að byggja sterkt traust fer eftir lengd og dýpt sambandsins eða því 

hversu vel fyrirtækið er þekkt. Viðskiptavinir byggja sitt trausta samband aðallega á 

ákvörðun út frá fjölmiðlaumfjöllun um fyrirtækið. Þetta styður niðurstöður 



rannsókna Li og Miniard (2006) um að auglýsingar geri vörumerki traustvekjandi þó 

svo að auglýsingin vísi ekki til þess sérstaklega. Ef viðskiptavinurinn treystir ekki 

fyrirtækinu þá treystir hann ekki loforði um settan tilgang (Kautonen, Karjaluoto, 

Jayawardhena,og Kuckertz, 2007). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að 

ungir finnskir farsímanotendur eru kunnugri því hvernig farsímaþjónusta virkar og 

nota hana meira en breskir eða þýskir. Þátttakendur í þessari rannsókn voru 18 ára og 

eldri en 86,2% þátttakenda voru á aldrinum 18-25 ára. Þessar niðurstöður sýna að 

margir þættir skipta máli þegar skoðað er traust viðskiptavina á farsímamarkaði og 

ósjálfrátt hefur það áhrif á líkurnar á því að neytendur gefi fyrirtækjum leyfi til að 

tengjast á farsímamarkaðnum.  

1.2.1 Að halda í núverandi viðskiptavini 

 

Gremler og Brown (1998) settu fram módel (e. relationship development 

strategies) sem sýnir þá þætti sem hafa áhrif á það að þróa sterkt viðskiptasamband. 

Módelið sýnir það virði sem viðskiptavinurinn hefur í garð fyrirtækisins og þau 

tengsl sem geta orðið milli viðskiptavinar og fyrirtækis. Einnig skýrir módelið frá 

þeim hindrunum sem viðskiptavinurinn verður fyrir við það að fara frá fyrirtækinu. 

Þessir þættir sjást á mynd 1-1 en þeir styðjast við  sérstaka stefnu fyrirtækisins sem er 

notuð  til að halda í núverandi viðskiptavini (Gremler og Brown, 1998).  

Drifkraftar samskiptanna      Ávinningur 

 

 
 

       

        

        

        
        

        
        
        

        

        

        
        

        
        

         

Mynd -1: Að mynda samband við viðskiptavininn  Heimild:Gremler og Brown (1998) 



Skilyrði fyrir grunnþjónustu eru þrjú: ánægja, skynjun á gæðum þjónustu og 

skynjun á virði (sjá mynd 1-1). Til þess að langtímasamband geti myndast við 

viðskiptavinina þarf þrennt að vera til staðar: viðskiptavinirnir þurfa að vera ánægðir, 

skynja gæði vörunnar og skynja virði hennar. Fyrirtækið þarf ekki endilega að vera 

langbest á meðal samkeppnisaðila á markaðnum eða í heimsklassa til að öðlast gæði 

og ánægju viðskiptavina. Það verður hins vegar að vera samkeppnishæft og iðulega 

betra en það. Fyrirtækið þarf í fyrsta lagi að byrja ferlið á að þróa samskipti með því 

að bjóða grunnþjónustu sem mætir lágmarksvæntingum viðskiptavinarins. Það þýðir 

ekki að bjóða upp á lakari þjónustu en grunnþjónustu (Gremler og Brown, 1998). 

Þegar viðskiptavinur fer að huga að hreyfingu á markaðnum stendur hann frammi 

fyrir ýmsum hindrunum sem gera það að verkum að það er erfiðara að fara til annars 

samkeppnisaðila og byrja þar á nýju viðskiptasambandi. Skiptimúrar (sjá mynd 1-1) 

hafa því áhrif á ákvörðun viðskiptavinarins um að hætta samskiptum við fyrirtækið 

og auðvelda þar að auki tengslamyndun hjá viðskiptavininum (Burnham og Mahajan, 

2003). Ein af ástæðum þess að viðskiptavinir skipta ekki um fyrirtæki er einfaldlega 

sú að það er ekki þess virði. Það er of mikil fyrirhöfn og viðskiptavinurinn er ekki til 

í hana (White og Yanamandram, 2004). Tryggð viðskiptavina við fyrirtæki getur 

einnig myndast ef það kostar að færa viðskiptin. Slíkur skiptikostnaður er þá allt í 

senn fjárfesting í tíma, peningum og fyrirhöfn (Patterson og Smith, 2003).  

 

1.2.2 Fjögur stig tryggðar 

 

Þegar fyrirtæki hefur fundið sér syllu á markaðnum og býður upp á góða þjónustu 

getur það farið að einbeita sér að því að sinna sínum núverandi viðskiptavinum og 

veita þeim eins persónulega þjónustu og kostur er. Til eru margvíslegar aðferðir og 

aðstæður sem hjálpa til við að halda í þá. Til að koma á þessum tengslum við 

núverandi viðskiptavini (e. retention strategies) settu L. Berry og A. Parasuraman 

fram módel til að skilja fjögur stig tryggðarstefnu sem einblína á að þróa tryggð við 

viðskiptavini (1991). Módelið sýnir að tengsl við viðskiptavininn geta átt sér stað á 

mismunandi stigum og að hvert stigið á fætur öðru verður til þess að festa meira 

traust viðskiptavinarins á fyrirtækinu (Berry og Parasuraman, 1991). Á mynd 1-2 

sjást þessi fjögur stig sem fyrirtæki þurfa að hafa að leiðarljósi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1-2: Fjórar mismunandi tryggðarstefnur        Heimild: Berry og Parasuraman, 1991 

 

Þegar farið er frá einu stigi til annars er möguleiki á aukinni samkeppnishæfni. Á 

mynd 1-2 sést hvernig þessi stig tengjast inn í fyrirtækið og í framhaldinu verður 

fjallað ítarlegar um hvert stig og þau yfirfærð á stig farsímafyrirtækjanna. 

1.2.2.1 Fjárhagsleg tengsl 

Á fyrsta stiginu er viðskiptavinurinn eingöngu tengdur fyrirtækinu vegna 

fjárhagslegra tengsla (Berry og Parasuraman, 1991). Hann er laðaður að fyrirtækinu 

með hvötum eins og lægra verði fyrir magninnkaup eða lægra verði fyrir þá 

viðskiptavini sem hafa skipt við fyrirtækið í langan tíma. Á þessu stigi er auðvelt að 

herma eftir samkeppnisaðilunum í þjónustu og þarna er minnsta tryggðin.  

Viðskipti sem þessi fara ört vaxandi og eru ein ástæða þess að frekar auðvelt er að 

hefja slíka markaðssetningu. Í mörgum tilfellum leiða þau fljótt til aukins hagnaðar 

hjá fyrirtækjum sem taka þau upp, til skamms tíma að minnsta kosti (Berry og 

Parasuraman, 1991). Reynslan sýnir þó að fjárhagslegur hvati einn og sér er ekki 

líklegur til að skapa langtímatengsl á milli aðila. Til lengri tíma litið er nokkuð 

öruggt að einhverjir samkeppnisaðilar taki upp svipaða stefnu ef vel gengur á annað 

borð. Til þess að aðgreina sig frá keppinautum er gott að byggja upp trygg tengsl við 

viðskiptavini á fleiri vegu en fjárhagslega því að viðskiptavinurinn er gjarn á að eiga 

viðskipti við þann sem býður best hverju sinni (Berry og Parasuraman, 1991). Einnig 

geta fyrirtæki boðið traustum viðskiptavinum sínum tryggingu á jöfnu verði 

þjónustunnar og jafnvel boðið þeim lægra verð en nýjum viðskiptavinum. Með því 

geta fyrirtæki verðlaunað trygga viðskiptavini, þ.e. með því að leyfa þeim að njóta 

lægra verðs samhliða þeim sparnaði í kostnaði sem fyrirtækið ávinnur sér með því að 



bjóða þjónustu til lengri tíma í stað þess að eyða peningum í að lokka að nýja 

viðskiptavini (Berry og Parasuraman, 1991).  

Að ýmsu þarf þó að gæta þegar þessi leið er valin til að auka viðskipti (O´Brien 

og Jones, 1995). Í fyrsta lagi getur óhófleg notkun leitt til þess að tryggð 

viðskiptavinarins verði ekki langlíf. Í öðru lagi er ekki líklegt að þetta verði áhrifarík 

leið nema að hún sé vel hönnuð og leiði svo sannarlega til endurtekinna og aukinna 

viðskipta sérhvers viðskiptavinar í stað þess að hún einblíni á að laða að nýja 

viðskiptavini (Berry og Parasuraman, 1991). 

1.2.2.2 Félagsleg tengsl 

Félagsleg tengsl eru annað stig aðferðafræðinnar við að halda í núverandi 

viðskiptavini. Viðskiptavinurinn er á því stigi tryggur fyrirtækinu vegna ýmissa 

félagslegra og persónulegra þátta (Berry og Parasuraman, 1991). 

Á meðan verð er ennþá talið mikilvægt er annað stigið í langtímasambandi í 

gegnum þessi tengsl. Nú er litið á viðskiptavinina sem einstaklinga en ekki nafnlaus 

númer eða andlit, með þarfir og langanir sem fyrirtækið leitast við að skilja og þekkja 

og leggur áherslu á að þjóna. Þjónustan er sniðin að þörfum viðskiptavinarins og 

markaðsmenn fyrirtækisins finna leiðir til að halda föstu sambandi við viðskiptavini 

sína. Viðskiptavinurinn þarf að finna að hann sé líka mikilvægur (Berry og 

Parasuraman, 1991). Félagsleg tengsl eru einnig algeng milli tveggja fyrirtækja. Þá 

þróa viðskiptavinirnir tengsl við sölufólk og/eða stjórnendur sem vinna hjá 

fyrirtækjum þeirra. Þetta snýst um að mynda tengsl við viðskiptavini og starfsmenn 

Berry og Parasuraman, 1991).  

Þó svo að félagsleg bönd ein og sér haldi ekki í viðskiptavininn ævilangt er miklu 

erfiðara fyrir samkeppnisaðila að líkja eftir þeim böndum eða tengslum sem hafa 

myndast heldur en verðhvötum. Án sterkrar ástæðu til að skipta um fyrirtæki geta 

persónuleg og góð félagsleg tengsl hvatt viðskiptavini til að vera áfram í viðskiptum 

við fyrirtækið. Með bæði fjárhagslegum og félagslegum tengslum getur þetta orðið 

mjög áhrifaríkt (Berry og Parasuraman, 1991).  

1.2.2.3 Sérsniðin tengsl 

Á þessu stigi er gengið lengra en að byggja upp fjárhagsleg og félagsleg tengsl. 

Lögð er áhersla á að laga lausnina sem best að þörfum viðskiptavinanna, en notaðar 

eru tvær aðferðir sem falla undir þessa áherslu, heildaraðlögun og innilegt samband. 

Báðar þessar aðferðir ganga út á að hægt sé að efla tengsl við viðskiptavini með því 



að þekkja þarfir einstakra viðskiptavina vel og fullnægja þeim með svokallaðri 

maður-á-mann lausn (Berry og Parasuraman, 1991).  

 Heildaraðlögun hefur verið skilgreind þannig að viðskiptavinurinn getur valið 

þjónustusamsetningu út frá stöðluðum lausnarpökkum. Hún er samt ekki hugsuð 

þannig að það séu endalausar lausnir fyrir viðskiptavininn eða kostir, sem aðeins 

orsakar það að þeir sækjast fastar eftir vörunni, heldur þannig að útvega þeim vörur 

með lítilli fyrirhöfn, sem eru sérsniðnar að þeirra þörfum (Berry og Parasuraman, 

1991).  

1.2.2.4 Bindandi tengsl 

Tengsl á fjórða stigi, bindandi tengsl (e. structural bonds), fela í sér þau tengsl 

sem þegar hafa verið nefnd, þ.e. fjárhagsleg, félagsleg og sérsniðin tengsl. Bindandi 

tengsl eða tengsl sem byggja á formbyggingu eru sterkustu tengslin og því er erfiðast 

að brjóta þau.  

Á þessu stigi eru tengslin mjög sterk og erfitt fyrir annað fyrirtæki að bjóða upp á 

eitthvað sem gerir það vert fyrir viðskiptavininn að rjúfa þau. Þessum tengslum er 

jafnframt erfiðast að koma á. Viðskiptavinurinn getur einnig verið „háður“ 

fyrirtækinu vegna sérþekkingar sem það býr yfir. Einnig innihalda fyrirtækin 

bindandi tengsl sem verða til þegar fyrirtæki veita reglulega þá þjónustu sem hönnuð 

er beint inn í þjónustukerfið og er sniðin að þörfum einstakra viðskiptavina (Berry og 

Parasuraman, 1991). Þetta eru þau tengsl sem samkeppnisaðilarnir eiga erfiðast með 

að herma eftir. Oft eru þau mynduð með því að veita sérhannaða þjónustu sem 

byggist á tækni. Bindandi tengsl einkennast af því að binda viðskiptavininn við 

fyrirtækið svo hann leiti ekki til samkeppnisaðilanna.  

 

 

1.3 Ánægja 
 

Skilgreiningin á ánægju er persónuleg líðan einstaklings vegna þeirrar ánægju eða 

þeirra vonbrigða sem hann verður fyrir af einhverjum ástæðum, sem stafar af því að 

bera saman væntingar og gæði til vöru (Kotler og Keller, 2006). Heskett, Jones, 

Loveman, Sasser og Schlesinger (1994) kölluðu þá sem eru 100% ánægðir, og þar af 

leiðandi hundtryggir, postula þar sem þeir breiða út fagnaðarerindi um þjónustuna 

sem þeir eru svo ánægðir með. Með öðrum orðum má segja að ánægður 



viðskiptavinur þjóni eins og sölumaður eða kynningarfulltrúi sem ekki þarf að greiða 

laun. Að sama skapi geta óánægðir viðskiptavinir breitt út neikvætt orðspor um 

þjónustuna og vilja Heskett o.fl. (1994) ganga svo langt að kalla þessa óánægðu 

viðskiptavini hryðjuverkamenn. Ánægja viðskiptavina hefur þannig áhrif á orðspor 

sem er einn af áhrifaþáttum á væntingar til þjónustu (Kotler og Keller, 2006). Þannig 

má jafnframt sýna fram á áhrifatengsl milli ánægju viðskiptavina og væntinga þeirra.  

Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að mæla ánægju viðskiptavina sinna vegna þess 

að ef ánægja viðskiptavina er að minnka er það oft vísbending um að fyrirtækið eigi 

við einhver vandamál að stríða. Rannsóknir hafa sýnt að viðskiptavinir breyta 

kauphegðun sinni sex mánuðum eftir að minnkun á ánægju viðskiptavinar var mæld 

(American customer satisfaction index, 2004). Því geta reglulegar mælingar þjónað 

þeim mikilvæga tilgangi að vara fyrirtæki fyrr við ef um vandamál innan 

fyrirtækisins er að ræða og þá er hægt að bregðast fyrr við þeim, en eins og 

mælingarnar á ánægju viðskiptavina  eru þá tengjast þær auknu markaðsvirði 

(American customer satisfaction index, 2004). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt jákvæð tengsl milli ánægju viðskiptavina og tryggðar 

(Heskett, Jones, Loveman, Sasser og Schlessinger, 2004). Góðu fréttirnar eru þær að 

ef fyrirtæki nær að veita óskaþjónustu mun viðskiptavinurinn sennilega versla aftur 

við fyrirtækið og sýna því tryggð. Slæmu fréttirnar eru hins vegar þær að það er ekki 

nóg að veita fullnægjandi þjónustu til að viðskiptavinurinn sýni fyrirtækinu tryggð. 

Ánægður viðskiptavinur er alveg eins líklegur til að falla fyrir tilboðum 

samkeppnisaðilanna eins og að sýna tryggð því fyrirtæki sem hann var ánægður hjá. 

Jafnvel þó að ekkert hafi verið að þjónustunni voru viðskiptavinir ekki nógu ánægðir 

til að sýna þessu eina fyrirtæki tryggð. En seinna gæti viðskiptavinurinn komið aftur 

til fyrirtækisins sem hann var ánægður með ef hann var ekki ánægður með hitt 

fyrirtækið. Samt sem áður hefur fyrirtækið á meðan misst tekjur sem það hefði getað 

aflað ef viðskiptavinurinn hefði verið nógu ánægður til að sýna því tryggð (Heskett 

o.fl., 2004).  

Unglingar eru fýsilegur markhópur en vandasamt getur verið að mynda 

viðskiptasamband við þá. Á 21. öldinni er ennþá mikilvægara en fyrr að ná 

viðskiptasambandi við þá og jafnvel ennþá meiri áskorun fyrir fyrirtæki að takast á 

við (Cravens, 2006). Það er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að ná unglingum í viðskipti 

við sig og mynda viðskiptasamband við þá, því að ungt fólk er mikilvægir 

viðskiptavinir framtíðarinnar (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005).  



Auglýsingar hafa meiri áhrif en persónuleg reynsla notenda, þess vegna ættu 

farsímamarkaðir að einblína á að byggja upp sterka og jákvæða ímynd auglýsinga til 

að efla traust notenda.  

Í rannsókn Bouwman, Carlsson, Walden og Molina-Castillo (2008) sem gerð var 

fyrir finnska farsímamarkaðinn kemur fram að yngra fólk hefur jákvæðara viðhorf til 

farsímanýjunga og er meira fyrir að nota handfrjálsan búnað en það eldra. Þær konur 

sem eru líklegri en aðrar konur til að nota nýjungar nota internetþjónustu 

farsímafyrirtækjanna. Karlar nota símann sinn meira en konur, en tekjur skipta ekki 

máli upp á mikla notkun. Einnig komust Bouwman o.fl. (2008) að því að þeir sem 

nýta sér einhverja þjónustuþætti fyrirtækjanna munu gera það í náinni framtíð.  

Í rannsókn Lim, Widdows og Park (2006) er verið að rannsaka þá þætti sem hafa 

áhrif á ánægju og tryggðarákvörðun þeirra sem nota farsímaþjónustu í 

Bandaríkjunum á aldrinum 18-44 ára. Þeir komust að því að þrjár víddir hafa mest 

áhrif á ánægju og tryggð á farsímamarkaðnum: efnahagsleg reynsla, tilfinningaleg 

reynsla og svo félagslegt gildi. Lim, Widdows og Park (2006) komust að því að 

skynjuð gæði af verðskrá hafa jákvæð áhrif á efnahagslega gildið, gæði nettengingar 

á ánægjuna, þjónustugæðin hafa áhrif á efnahagslega, tilfinningalega og ánægjulega 

gildið, greiðslukerfið hefur áhrif á tilfinningalega gildið, þjónustugæði viðskiptavina 

á ánægju þeirra.  

 

1.4 Íslenski farsímamarkaðurinn 
 

Miklar breytingar hafa orðið á fjarskiptamarkaðnum síðustu ár. Ný fyrirtæki hafa 

verið stofnuð, fyrirtæki hafa sameinast og nýjar vörur hafa komið á markaðinn (Póst- 

og fjarskiptastofnun, 2007). Farsímafyrirtækin á Íslandi eru Síminn hf., Og fjarskipti 

ehf. (Vodafone), Tal (Teymi ehf.) og Nova (Novatore ehf.). Síminn er stærsta 

fjarskiptafyrirtækið og rekur bæði talsímaþjónustu á fastneti og farsímaþjónustu auk 

internetþjónustu og breiðbandssjónvarps (Póst- og fjarskiptastofnun, 2007). 

Vodafone er í eigu Teymis hf. og varð til við sameiningu þriggja fyrirtækja sem áður 

störfuðu á fjarskiptamarkaðnum, þ.e. Íslandssíma, Tals og Halló. Nova hóf starfsemi 

í lok árs 2007 og rekur farsímaþjónustu. Tal er nýjasta fjarskiptafyrirtækið en það 

fyrirtæki varð til við sameiningu á Hive og Sko. Markaðshlutdeild 

farsímafyrirtækjanna skiptist þannig árið 2007 að Síminn var með 60%, Vodafone 



með 38%, Sko með 1% og Nova með 1% (Póst- og fjarskiptastofnun, 2007). Árið 

2008 hafa þessi hlutföll breyst allverulega en staðan er þannig að Síminn er með 

55%, Vodafone 35%, Tal 5% og Nova 5% en markaðshlutdeildin er mæld út frá 

fjölda viðskiptavina fyrirtækjanna (Póst- og fjarskiptastofnun, 2007).   

Farsímar eru orðnir hluti af daglegu lífi fólks. Fólk virðist ekki geta farið neitt án 

þess að hafa símann sinn með í för og lætur fátt stöðva sig í að nota símann sinn hvar 

og hvenær sem er. Þetta er jafnvel orðið þannig að til dæmis bankar, verslanir, 

kvikmyndahús og veitingastaðir verða að hafa skilti þar sem fólk er beðið um að tala 

ekki í farsímann sinn á meðan það er afgreitt eða sýning á kvikmynd stendur yfir. 

Ungmenni láta ekki sitt eftir liggja í farsímanotkun og getur þessi notkun haft áhrif á 

kennslustund í skólanum. 

Neytendur hafa úr nógu að velja þegar kemur að farsímum. Á heimasíðum 

farsímafyrirtækjanna má sjá þá þjónustu og þær vörur sem í boði eru. Þar má sjá að 

fyrirtækin stíla að miklu leyti inn á ungt fólk í markaðsaðgerðum sínu. Boðið er upp 

á sérstaka hringitóna sem viðskiptavinir geta keypt og haft í símanum sínum. Þessir 

hringitónar eru oftast brot úr lögum sem eru ofarlega á vinsældalistum 

útvarpsstöðvanna hverju sinni (Síminn, 2008). Einnig er boðið upp á að sækja leiki í 

farsímann sinn sem væntanlega er fyrst og fremst stílað inn á börn og unglinga.  

Þeir sem eiga farsíma geta svo valið um að vera í áskrift þar sem borgað er 

ákveðið mánaðargjald og reikningurinn kemur eftir á eða valið frelsi þar sem borgað 

er fyrirfram inn á símkortið. Frelsi á að öllum líkindum að höfða til unglinga eða 

kannski foreldra þeirra því þá getur unglingurinn ekki notað símann ótakmarkað 

nema hann hafi mikið fjármagn til þess. 

Það eru margar leiðir til að hækka símareikninga unglinga. Ekki er nóg með að 

þau geti hringt í vini og kunningja og sent smáskilaboð, heldur er einnig boðið upp á 

ýmsa leiki sem kosta líka peninga. Öll skilaboð farsímafyrirtækjanna eru hins vegar 

að hitt og þetta sé frítt. En margar spurningar kvikna þegar litið er til unglinga með 

farsíma. Hvernig nota unglingar símann sinn og hvað er það sem skiptir þá máli?  

 

1.4.1 Markhópurinn ungmenni 

 

Á undanförnum árum hafa ungmenni orðið mun mikilvægari neytendur en áður 

var. Þau hafa meiri peninga á milli handanna og eru einnig farin að hafa áhrif á 

innkaup heimilanna (Teen market profile, 2004). Þau vilja allt það nýjasta, stafræna 



myndavél, iPhone og dýran fatnað (Targeting teens, 2007). Þau eru vitrari þegar 

kemur að kaupum og vilja ná sem hagkvæmustu samkomulagi til að nýta peningana 

á hagkvæman hátt. Ungmenni njóta því enn virðingar og athygli markaðanna og eru 

auglýsendur að því gefnu ennþá að auglýsa til að ná til þessa markhóps (Targeting 

teens, 2007). Þroskastig þessara einstaklinga er það ólíkt að ekki er hægt að nota 

sömu aðferðir og auglýsingaefni til að markaðssetja vörur fyrir þá. Ekki má heldur 

gleyma því að þessi hópur hefur mismunandi þarfir og væntingar þannig að þær 

vörur og sú þjónusta sem hópurinn sækist eftir er afar mismunandi. Síðan eru ýmsar 

takmarkanir hvað varðar auglýsingar gagnvart ungmennum (sjá viðauka 5). 

Þegar skoða á einkenni ungmenna er sagt að aldurinn 12 ára þoli mun meira áreiti 

og hraða í sjón-/hljóðmiðlum eins og auglýsingum, sjónvarpsefni og kvikmyndum en 

þau yngri (Acuff, 1997). Í flokki 13-15 ára skiptir máli að líta vel út, hafa völd, 

sjálfstraust, fara á stefnumót og fá almennt samþykki jafningja en þetta allt er 

lífsnauðsynlegt á þessu fyrra gelgjuskeiði. Jafningjar skipa mjög stórt hlutverk í lífi 

unglingsins og hafa jafnvel sterkari áhrif á ákvarðanatöku en foreldrarnir (Acuff, 

1997). Talað er um að 16-17 ára aldurinn sé endalok barnæskunnar. Við 16 ára aldur 

hafa hormónabreytingar yfirleitt gengið yfir. Þegar hægist á þessum öfgafullu 

sveiflum fær unglingurinn frekar tækifæri til að beina óskertri athygli sinni að 

félagslegum þroska og því sem fyrir liggur í framtíðinni (Acuff, 1997). 

Unglingar eyða í mjög margt, svo sem föt, kvikmyndahús, ferðalög, tölvur og 

tölvuleiki, síma o.s.frv. (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson 

og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000). Í miðuðu markaðsstarfi er því eðlilegt að horft sé 

sérstaklega á þennan aldurshóp. Markaðssetning hefur þróast í þá átt að beina 

tilboðum fyrirtækja að vel skilgreindum og afmörkuðum markhópi og leggja áherslu 

á að mynda við hann varanleg tengsl (Hollensen, 2003).   

Mjög mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að markhópurinn ungmenni, eins og 

skilgreining á ungmennum er samkvæmt lögum, er afar ólíkur innbyrðis. Ekki er 

hægt að gera ráð fyrir því að ná til alls hópsins með sömu aðferðum, því mikill 

munur er á þroska, áhugasviði og fjárhagslegu sjálfstæði ungmennanna. Munurinn 

sem felst í því að markaðssetja vöru og þjónustu gagnvart ungmennum miðað við 

það að markaðssetja vöru fyrir fullorðinn einstakling felst fyrst og fremst í því að 

ungmennin hafa ákveðnar takmarkanir í þroska og skynjun og fjárhagslegar 

takmarkanir (Umboðsmaður barna, 2008). 



1.4.2 Markaðssetning til ungmenna 

 

Mörgum þykir of langt gengið í auglýsingum sem beint er að börnum og hvernig 

þau eru notuð í auglýsingum (Umboðsmaður barna, 2008). Ákvæði um 

markaðssetningu gagnvart börnum og unglingum til auglýsinga er að finna annars 

vegar í lögum um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins 

og hins vegar í útvarpslögum (sjá viðauka 5). 

Nú á dögum hafa ungmenni töluvert meiri kaupmátt en fyrir aðeins áratug síðan. 

Sum fyrirtæki eru farin að bregðast við þessum breytingum með því að kynna og 

koma á framfæri vörum sem eru sérstaklega miðaðar við þennan markhóp. Með 

markvissum herferðum hafa farsímafyrirtækin það að markmiði að laða neytendur á 

öllum aldri að vörunni.  

Sérstaða ungmenna nær til þess að umhverfi þeirra er afar viðkvæmt fyrir öllum 

siðferðislegum og lagalegum misbrestum. Fyrirtæki geta engan veginn leyft sér allt í 

þeim málum og skiptir miklu máli upp á framtíðina að traust sé fyrir hendi milli 

fyrirtækis og viðskiptavina þess. Innleiðing fyrirbyggjandi aðferða til að koma í veg 

fyrir að siðferðisleg vandamál steðji að fyrirtækjum er ein leið til að ná því takmarki. 

Ungmenni eru einnig mjög sundurleitur hópur og gerir það allt markaðsstarf mun 

meira krefjandi og að sama skapi fjölbreyttara. 

Eins og áður kom fram hafa ungmenni meiri tekjur en nokkru sinni fyrr og, það 

sem meira er, þau hafa sterkari áhrif á kaupákvarðanir fjölskyldunnar (Targeting 

teens, 2007). Vegna breytinga í nútímasamfélagi tekur hlutverk ungmenna einnig 

stöðugum breytingum. Sífellt fleiri fjölskyldur samanstanda af tveimur útivinnandi 

foreldrum eða einstæðu útivinnandi foreldri. Þessar breyttu aðstæður hafa það í för 

með sér að ungmenni hafa meiri völd, hvort sem það eru völd til að taka ákvarðanir 

eða peningavöld til að uppfylla sínar eigin óskir. 

Markaðssetning er beinist að börnum og unglingum hefur aukist á síðustu árum. 

Sífellt er leitað nýrra leiða til að ná til unga fólksins og eru óbeinar auglýsingar og 

dulbúin markaðssetning nú orðið daglegt brauð hjá börnum og unglingum 

(Umboðsmaður barna, 2008). Miklu meira er orðið um  að menn reyni að gera 

markaðssetningu einhverrar vöru þannig úr garði að ekki sé greinilega um auglýsingu 

sé að ræða. Tilgangur auglýsingarinnar er ekki alltaf jafnskýr og í hefðbundinni 

auglýsingu og því þarf meiri reynslu og þroska til að „sjá í gegnum“ 

markaðssetninguna. Sem dæmi má nefna smáskilaboðaleiki þar sem boðið er upp á 



mögulega vinninga fyrir þá sem senda SMS-skilaboð til fyrirtækis. Þar með er 

viðkomandi símanúmer komið á skrá hjá fyrirtækinu, t.d. í SMS–klúbb, og eigandi 

farsímanúmersins getur átt von á því að fá sendar auglýsingar frá fyrirtækinu með 

SMS–skilaboðum. Einnig má nefna ýmsa netklúbba, leiki og getraunir á netinu 

(Umboðsmaður barna, 2008). Þau ungmenni sem hafa aðgang að farsímum og 

nettengdum tölvum geta notað þessi tæki að vild án eftirlits og eru því berskjölduð 

fyrir alls kyns markaðssetningu, beinni og óbeinni. Það er á ábyrgð foreldra að gera 

börnum sínum grein fyrir þessu og kenna þeim að bregðast við ef þeim finnst of langt 

gengið. Opinberir aðilar geta ekki haft eftirlit með öllu sem fer fram á internetinu auk 

þess sem auglýsendur eru farnir að nýta sér beinan aðgang að neytendum í gegnum 

farsímana (Umboðsmaður barna, 2008). 

Ungmenni eru ekki talin upplýstir og sjálfstæðir neytendur vegna áhrifagirni og 

reynsluleysis (Umboðsmaður barna, 2008). Samt sem áður eru börn og unglingar 

mikilvægur markhópur ýmissa framleiðenda og innflytjenda, bæði vegna eigin 

neyslu nú og í framtíðinni sem og áhrifa þeirra á innkaupavenjur foreldra sinna. 

Sífellt er seilst lengra í aðferðum til að ná til barnanna. Það er fyrst og fremst á 

herðum foreldra að kenna börnum sínum að vega og meta þær upplýsingar sem koma 

fram í auglýsingum (Umboðsmaður barna, 2008). 

Í barnaverndarlögum kemur fram að foreldrum beri að vernda börnin gegn 

ofbeldis- og klámefni, meðal annars með því að koma í veg fyrir aðgang (sjá viðauka 

5). Það er því ákaflega mikilvægt að foreldrar séu vakandi fyrir því efni sem börnin 

þeirra skoða á netinu og ekki síst tölvuleikjunum sem þau spila. Mikilvægt er að 

kenna börnum að umgangast internetið á gagnlegan og uppbyggjandi hátt þannig að 

þau verði hæfari til að komst hjá neikvæðum upplifunum.  

Farsímanotkun meðal barna og unglinga hefur margfaldast á undanförnum árum. 

Þessi tækni, eins og öll önnur, felur í sér bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar 

(Umboðsmaður barna, 2008). Börn og unglingar eiga oft í samskiptum sem foreldrar 

þekkja ekki og geta átt í erfiðleikum með að hafa eftirlit með. Foreldrar þurfa að vera 

fyrirmynd varðandi farsímanotkun, meðal annars með því að takmarka notkun 

símans, slökkva á honum eða lækka í honum stöku sinnum til að fá næði með 

fjölskyldunni (Umboðsmaður barna, 2008).  

 

  



1.4.3 Lífsstílsrannsóknir á ungmennum  

 

Birtingarform upplýsinganna er grafískt, bæði hvað tíðnidreifingu varðar og 

einnig eru settir fram lífsstílshópar. Unglingsárin geta verið skemmtilegur tími í lífi 

fólks en einnig sá erfiðasti. Á þessum árum eru börn að breytast í fullorðið fólk og 

þessar breytingar fela oft í sér mikla sjálfstæðisbaráttu þar sem einstaklingar reyna að 

slíta sig frá valdi foreldra sinna. Unglingurinn reynir að samsama sig einhverjum 

hópi sem er á svipuðum aldri og hann og hefur sömu áhugamál, þarfir og langanir 

(Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2000).  

Það eru margar ákvarðanir sem unglingurinn þarf að taka á unglingsárunum. 

Ákvarðanir sem snúa að fjölskyldu, vinum, námi, íþróttaiðkun, klæðaburði, 

viðhorfum og gildum. Áreiti er mikið, bæði frá nánasta umhverfi og einnig frá 

fjölmiðlum og einstaklingum sem ungt fólk lítur upp til eins og söngvurum, leikurum 

og öðru frægu flóki. Upplýsingaflæðið er gífurlegt með tilkomu internetsins og 

annarri tækni sem gerir alla ákvarðanatöku jafnvel erfiðari (Þórólfur Þórlindsson, 

Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000).   

Íslendingar búa í miklu neyslusamfélagi sem einkennist af löngum vinnudegi og 

lífsgæðakapphlaupi. Börnin fara ekki varhluta af þessu kapphlaupi og eru farin að 

taka þátt í neyslunni af fullum krafti. Unglingar eru farnir að bera meiri ábyrgð inni á 

heimilum, þeir taka þátt í ákvarðanatöku fjölskyldunnar og versla jafnvel inn fyrir 

heimilið. Þessi aukna þátttaka í heimilislífinu leiðir til þess að unglingarnir hafa áhrif 

á neyslu heimilanna og í hvað peningarnir fara (Neytendablaðið, 2005).  

Árið 2007 voru unglingar á Íslandi á aldrinum 12-17 ára 8,9% af 

heildarmannfjölda eða 27.919 manns (Hagstofa Íslands, 2008d).  Oft er sagt að 

hagkerfið á Íslandi sé um margt líkt hagkerfi Bandaríkjanna nema bara 1000 sinnum 

minna. Þetta virðist eiga við um unglinga. Áætlað er að unglingar í Bandaríkjunum 

verði 25,2 milljónir árið 2009. Sagt er að einn af hverjum 10 íbúum í Bandaríkjunum 

sé unglingur (Market profile teenagers, 2008) og það virðist vera svipað hér á landi 

miðað við þessar tölur. 

Ef skoðaðar eru niðurstöður frá Bandaríkjunum eyða 53% ungmenna á aldrinum 

12-17 ára öllum lausum frítíma sínum í að lesa tímarit og dagblöð (Targeting teens, 

2007). Flestir unglingar eða um 60% fá peninga hjá foreldrum sínum og 56% leggja 

fyrir, en ungmenni í Bandaríkjunum eyða að meðaltali 107 dollurum á viku, bæði 



sínum eigin peningum og peningum foreldra sinna. 85% ungmenna eiga tölvu heima 

hjá sér, 75% hafa aðgang að interneti heima hjá sér og 41% hefur sett eitthvað sjálf á 

internetið (Targeting teens, 2007). 63% munu kaupa sér nýja GSM-síma á næstu 12 

mánuðum. Eldri unglingar hafa meiri áhrif á ákvarðanir heimilisins en þeir yngri 

varðandi farsíma og tölvur. Strákar fara oftar í raftækjabúðir en 30-37% á aldrinum 

12-17 ára höfðu farið í raftækjabúð á síðustu 30 dögum (Targeting teens, 2007). 

Miðað við þessar upplýsingar og það sem fyrr hefur komið fram, að íslenskir 

unglingar séu eins og bandarískir ef horft er út frá 1000 kvarða reglunni, þá eru þeir 

íslensku með mikla peninga á milli handanna og nota internetið mjög mikið.  

Þótt reglur séu settar um auglýsingar sem beinast að börnum og unglingum þá 

hafa auglýsingar í flestum ef ekki öllum tilvikum einhver áhrif og álitamál getur 

verið hvort það sé nokkurn tímann hollt fyrir þennan aldurshóp að verða fyrir 

áhrifum auglýsinga (Umboðsmaður barna, 2008).  

Á Íslandi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir um börn og unglinga sem 

markhóp. Þó eru unglingar á aldrinum 12-17 ára teknir með inn í lífsstílskannanir 

Gallups sem gerðar eru reglulega. Gallup notar niðurstöður úr þessum könnunum til 

að skipta fólki niður í fimm hópa: bleikan, grænan, bláan, fjólubláan og gráan. Í 

bleika hafa meðlimir sterka þjóðerniskennd, eru trúræknir, eltast ekki við tækni og 

nýjungar. Græni hópurinn hefur áhuga á útivist og umhverfismálum, kýs öryggi og 

eltist ekki við tísku eða tækni. Blái hópurinn fylgist hins vegar mjög vel með öllum 

nýjungum og er þetta tekjuhár hópur sem aðhyllist efnishyggju og er neysludrifinn. 

Svipaða sögu er að segja um fjólubláa hópinn en hann kaupir mikið af skyndibita og 

eltist við tísku og tækni, er neysludrifinn og kaupir til að styrkja ímynd sína. Í gráa 

hópnum er svo oft yngra fólk sem er að mennta sig og mun seinna meir komast í hina 

hópana (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005).  

Samkvæmt niðurstöðum úr neyslu- og lífsstílskönnunum Gallups má í grófum 

dráttum segja að unglingar kjósi að stunda líkamsrækt, fylgi tískunni, séu ánægðir 

með lífskjör sín og fari oft í Kringluna og Smáralind. Eins og sjá má á þessum 

niðurstöðum þá eru unglingar eftirsóknarverður markhópur þar sem þeir eru 

neysludrifnir og tilbúnir að eyða peningunum sínum.  

Í niðurstöðum frá Lýðheilsustöð kemur fram að um 15-16% ungmenna í 6., 8. eða 

10. bekk búa hjá einstæðu foreldri eða eiga sér annað heimili fyrir utan heimili 

foreldra (2006). Þess má geta að 12% nemenda búa hjá foreldri og stjúpforeldri en 

72% hjá báðum foreldum sínum. Samanlagt segjast 58% stráka og 43% stelpna eyða 



fjórum tímum eða meira á dag fyrir framan sjónvarps- eða tölvuskjá. Þetta hlutfall er 

fengið með því að leggja saman tímafjölda sem nemendur segjast verja í að horfa á 

sjónvarp, spila tölvuleiki eða nota tölvu til annars. Af ýmsum ástæðum má vera að 

slík samlagning meti heildartímafjöldann nokkuð hátt og því ber að taka þeirri 

niðurstöðu með ákveðnum fyrirvara. Engu að síður er ljóst að stór hluti nemenda 

eyðir verulegum hluta dagsins fyrir framan skjáinn (Lýðheilsustöð, 2006).  

 

1.5 Samantekt 
 

Vegna stærðar hópsins, magns peninga sem hann hefur á milli handanna og 

aukinna áhrifa unglinga á neyslu heimilanna er markhópurinn unglingar áhugaverður 

hópur fyrir fjölda fyrirtækja. Að markaðssetja vörur og þjónustu til unglinga er þó 

vandasamt verk og getur á margan hátt verið siðferðislega rangt. Til dæmis gæti 

verið hagkvæmt fyrir tóbaksfyrirtækin að ná til ungs fólks en markaðsaðgerðir í þeim 

tilgangi væru siðferðislega mjög rangar (sjá viðauka 5).  

Þegar horft er yfir þessi fjögur tengslastig má sjá að fyrirtækin standa fyrst og 

fremst við þá þjónustu sem þau bjóða upp á en láta einnig viðskiptavininn skynja að 

þau séu þakklát fyrir viðskipti hans. Fyrirtæki sem nafngreina viðskiptavini 

persónulega í útsendiefni láta viðskiptavini sína mun síður skynja að þeir séu aðeins 

hluti af stórri heild sem fær sama útsendiefni. Einnig þykir viðskiptavinum 

persónulegra að heyra nafnið sitt nefnt þegar þeir eiga í viðskiptum í gegnum síma. Á 

heildina litið snýst þetta um það að gera viðskiptin persónulegri. 

Hér líkur fræðilegri umfjöllun og í næsta kafla er fjallað um ungmenni og 

farsímamarkaðinn sem er rannsóknarverkefni ritgerðarinnar. Farið er yfir bæði 

megindlegu og rýnihóparannsóknina og kaflanum skipt upp eftir þeim þáttum sem 

komu voru hvað mest áberandi í rannsókninni. 

 

 

 

 

 



2 Traust og ánægja ungmenna á farsímamarkaðnum 

Í kaflanum er fjallað um rannsóknarverkefnið sem framkvæmt var. Rannsóknin er 

unnin út frá rannsóknarspurningunni: Hver er tryggð og ánægja ungmenna á 

farsímamarkaðnum? Unnið var með tvenns konar gögnum. Í tengslum við 

rannsóknarspurninguna og þá fræðilegu umfjöllun sem á undan hefur komið eru 

settar fram eftirfarandi tilgátur: 

 

 T1: Stelpur eru ánægðari viðskiptavinir. Hér er stuðst við tvær 

spurningar: hversu ánægður viðkomandi sé hjá núverandi farsímafyrirtæki 

og hversu miklu máli ýmsir þjónustuþættir skipti. 

 T2: Stelpur eru tryggari viðskiptavinir. Hér er stuðst við þrjár 

spurningar: hvort þátttakendur höfðu skipt um farsímafyrirtæki, hversu 

lengi þeir væru búnir að vera í viðskiptum og hvort þeir teldu sig verða hjá 

sama fyrirtæki næstu tvö árin. 

 T3: Stelpur mæla frekar með sínu farsímafyrirtæki. Hér er stuðst við 

tvær spurningar: um heildaránægju og hvort þátttakendur mæli með sínu 

farsímafyrirtæki við annan aðila. 

 T4: Viðskiptavinir Símans eru tryggari en viðskiptavinir Vodafone. 

Hér er stuðst við tvær spurningar: hvort þeir telji sig verða áfram hjá 

núverandi fyrirtæki næstu tvö árin og hversu lengi þeir séu núna búnir að 

vera í viðskiptum. 

 T5: Sterkt samband er milli heildaránægju og tryggðar hjá stelpum. 

Gengið er út frá því að því ánægðari sem viðkomandi er með þjónustuna, 

þeim mun tryggari sé hann núverandi farsímafyrirtæki. Hér er tryggð 

metin sem vilji viðkomandi til að mæla með þjónustunni við aðra og vera 

þar næstu tvö árin. 

 

Rannsóknarkaflanum er skipt upp í þrjá undirkafla. Fyrst er fjallað um helstu 

niðurstöður og þær aðferðir sem notaðar voru við framkvæmd rannsóknar. Þar er 

gerð grein fyrir því hvers konar gögn voru notuð, hvaða aðferðir voru notaðar við 

gagnaöflunina og hvernig spurningalistinn var uppbyggður. Þá er fjallað um með 

hvaða hætti unnið var úr gögnunum og að síðustu er gerð grein fyrir niðurstöðunum. 



Þá er leitast við að svara rannsóknarspurningunni og hvort hægt sé að styðja þær 

fimm tilgátur sem settar eru fram. 

 

2.1 Helstu niðurstöður  
 

Megindleg könnun var framkvæmd til að kanna traust og ánægju 12-17 ára 

ungmenna með farsímafyrirtæki sitt. Til að styðjast við niðurstöður var framkvæmd 

rýnihópakönnun meðal ungmenna 13-16 ára í Vinnuskóla Reykjavíkur. Helstu 

niðurstöður rannsóknar voru: 

 

 Strákar nenna ekki að skipta og fá sér frekar annað númer   

 Strákar segjast skoða klámsíður á netinu í símanum sínum 

 Skráningarferli þjónustuþáttarins símavina allt of flókið að mati viðmælenda 

 Ódýrasta þjónustan hjá Nova, Vodafone og Tali að mati viðmælenda 

 Dýrasta þjónustan hjá Símanum og Nova að mati viðmælenda 

 Besta þjónustan hjá Nova og Vodafone að mati viðmælenda 

 Versta þjónustan hjá Símanum að mati viðmælenda 

 52% voru í viðskiptum við Símann 

 62% stelpna eru hjá sama farsímafyrirtæki og besti vinur/vinkona  

 65% telja líklegt að þau verði með viðskipti við sitt farsímafyrirtæki næstu 

tvö árin 

 83% telja sig vera trausta viðskiptavini  

 68% telja sig vera ánægða hjá núverandi farsímafyrirtæki 

 

2.2 Markmið rannsóknar 
 

Í rannsóknarverkefni þessu er ætlunin að leita svara við spurningunni hversu mikil 

tryggð og ánægja sé hjá ungmennum með farsímafyrirtækin og hvað skipti 

unglingana máli, reyna að komast að því hvaða þættir séu mikilvægir fyrir ungmenni 

svo að hægt sé að nýta þá til að mynda tryggð við þau.  

Á undanförnum árum hefur þjónusta aukist mjög mikið á farsímamarkaði hér á 

landi. Rannsóknarspurningin er: „Hversu tryggir eru unglingar sínu farsímafyrirtæki 

og ánægðir með það?“ 



Markhópurinn er mjög stór og talið er að þessi hópur eigi eftir að hafa mikinn 

kaupmátt (Hagstofa Íslands, 2008a).  

Út frá markaðsfræðunum er markhópurinn ungmenni mikilvægur. Ungmenni eru 

virkir aðilar á markaði. Bæði kaupa þau mikið til eigin nota og eru jafnframt 

mikilvægir áhrifavaldar á kaup annarra fjölskyldumeðlima. Þekking á neysluhegðun, 

neysluviðhorfum og kaupáformum hvað þennan hóp varðar er því mikilvæg 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005).  

 

2.3 Aðferð 
 

Í rannsókninni er beitt megindlegri rannsóknaraðferð (e. quantitative method) sem 

er mikið notuð þegar kanna á viðhorf tiltekins hóps fólks til afmarkaðs viðfangsefnis. 

Hún lýsir einkennum viðfangsefnisins þannig að tiltekinn hluti (prósenta) fólks sýnir 

hegðun sem endurspeglar viðhorf til viðfangsefnisins (Cooper, 2006). Einnig er 

kannað hvaða áhrif bakgrunnsbreytur þátttakenda hafa, svo sem kyn, aldur, tekjur á 

mánuði og núverandi farsímafyrirtæki. 

Rannsakandinn tók viðtöl (sjá viðauka 2) við markaðsstjóra farsímafyrirtækjanna 

til að komast að því hvaða upplýsingar þeir vilja fá varðandi markhópinn ungmenni. 

Rannsakandi tók saman alla þá þætti sem fram komu í viðtölunum og útbjó lista (sjá 

viðauka 4) með spurningum fyrir Vinnuskóla Reykjavíkur. Rýnihópar eru hópar með 

4-5 einstaklingum sem hafa eitthvað ákveðið sameiginlegt (Bryman og Bell, 2006). 

Verið er að reyna að fá fram gögn sem fást ekki í einstaklingsviðtölum, til dæmis til 

að komast að skoðunum og viðhorfum fólks. Það hvetur fólk að heyra aðra tjá sig um 

skoðanir og viðhorf og þá fer það sjálft að tala. Markmiðið er ekki að komast að 

ákveðinni sameiginlegri niðurstöðu heldur að fá fram umræður um efnið. Bréf (sjá 

viðauka 3) var sent heim til forráðamanna ungmennanna og áttu ungmennin að koma 

með það til vinnu næsta vinnudag með samþykki foreldra.  

 

2.3.1 Þátttakendur 

Könnunin fór fram í Austurbæjarskóla, Garðaskóla, Seljaskóla, Vesturbæjarskóla, 

Verslunarskóla Íslands og Ölduselsskóla. 512 þátttakendur tóku þátt í þessari 

könnun, 240 strákar (46,9%) og 272 stelpur (53,1%). Farið var í 7. bekk í 

Vesturbæjarskóla og Ölduselsskóla, 8.-10. bekk í Garðaskóla, 7.-10. bekk í 



Austurbæjarskóla, 7.-9. bekk í Seljaskóla og 3. bekk í Verslunarskóla Íslands. Notast 

var við hentugleikaúrtak við val á skólunum. Allir svarendurnir voru á aldrinum 12-

17 ára en flestir svarendurnir voru 13 ára, 23%. 

Við val rýnihópanna var haft samband við Vinnuskóla Reykjavíkur og sent bréf til 

foreldra til að fá samþykki þeirra. Talað var við tvo hópa 13-14 ára ungmenna úr 

Háteigsskóla og Laugalækjaskóla, þrjá hópa 14-15 ára úr Melaskóla, Hlíðarskóla og 

Austurbæjarskóla og tvo hópa 15-16 ára úr Laugarnesskóla og Háteigsskóla. Tekin 

voru viðtöl við ofangreinda hópa en samtals tóku 34 ungmenni þátt. 

2.3.2 Mælieining 

Um er að ræða megindlega rannsókn. Spurningalistinn (sjá viðauka 1) sem var 

notaður samanstendur af 21 spurningu og átti hann að kanna hversu mikla tryggð 

unglingar hafa við og ánægju af farsímafyrirtæki sínu. Af þessari 21 spurningu voru 

fjórar þeirra bakgrunnsbreytur. Brakgrunnsbreyturnar eru nauðsynlegar í 

rannsókninni því þær greina afstöðu mismunandi hópa (Snjólfur Ólafsson og Sigrún 

Helgadóttir, 1996). Spurt var um kyn, aldur, áætlaðar vinnustundir á viku með námi 

og tekjur þátttakenda á mánuði. Spurningar 3, 7, 9, 12 og 14 mæla tryggð en 

spurningar 6 og 13 mæla ánægju.  

Í spurningu 1 er spurt hvaða farsímafyrirtæki þátttakendur skipta við og í 

spurningu 2 var kannað hvað notkun þeirra væri mikil á mánuði. Í spurningu 3 var 

kannað hvort þátttakandi hefði skipt um farsímafyrirtæki og er það ein af 

spurningunum sem eiga að mæla tryggð. Spurning 6 snerist um það hvort þátttakandi 

væri óánægður eða ánægður með núverandi farsímafyrirtæki. Hvort þátttakandi ætlar 

að vera í viðskiptum næstu tvö árin var spurning 7 og spurning 9 var um hversu lítið 

eða mikið traust þátttakandinn bæri til farsímafyrirtækisins síns. Því næst var spurt 

um ýmis atriði og hvort þau skiptu þátttakendur máli og var þá verið að kanna hvort 

þátttakendur létu þessa þætti eitthvað á sig fá varðandi farsímafyrirtækin yfir höfuð. 

Spurning 12 fjallar um það hvort þátttakandi myndi mæla með sínu farsímafyrirtæki 

og er með því verið að kanna tryggð. Í 13. spurningu er könnuð almenn ánægja 

þátttakenda og í spurningu 14 er verið að mæla tryggð þátttakenda á heildina litið.  

Í spurningum 6, 7, 9, 10, 12 og 13 (sjá viðauka 1) eru svokallaðir jafnbilakvarðar 

sem eru mælikvaðar með jafnar einingar (Snjólfur Ólafsson og Sigrún Helgadóttir, 

1996) en þeir byggjast á því að þátttakendur eru beðnir um að segja hversu 

líklegt/ólíklegt sé að þeir haldi viðskiptunum áfram??? eða hversu litlu/miklu máli 

þjónustan skiptir þá eða hversu óánægðir/ánægðir þeir eru.  



Í rýnihópnum var notast við umræðuspurningar (sjá viðauka 4) sem útbúnar voru 

út frá viðtölum sem tekin voru við markaðsstjóra allra farsímafyrirtækjanna (sjá 

viðauka 2). 

2.3.3 Framkvæmd 

Könnunin var framkvæmd dagana 18.-21. febrúar og 13. mars 2008. Leyfi var 

fengið í gegnum Menntasvið Reykjavíkur til að fá að fara inn í grunnskólana og í 

framhaldi af því var könnunin lögð fyrir. Haft var samband við skólastjóra valinna 

skóla ýmist með símhringingu eða tölvupósti og leyfi fengið til að koma og 

framkvæma rannsóknina. Spurningalistar (sjá viðauka 1) voru lagðir fyrir 

þátttakendur í kennslustofum þar sem verkefnið var kynnt og tilgangur með því og 

nemendum boðið að taka þátt í því. Kennarar nemendanna voru búnir að tilkynna 

þeim um komu rannsakandans sem síðan kynnti rannsóknina og tilgang hennar. 

Þátttakendur fengu ótakmarkaðan tíma til að svara spurningalistanum og var 

rannsakandinn viðstaddur á meðan á.  

Við val á rýnihópunum var farið á vinnustað ungmennanna en þau störfuðu hjá 

Vinnuskóla Reykjavíkur í sumar. Úrtakið var unnið á nokkrum dögum á tímabilinu 

3.-15. júlí. Mynduð var hópumræða meðal þátttakenda sem rannsakandinn stjórnaði 

með tilbúnum umræðuspurningum (sjá viðauka 4) til þess að stýra umræðunni. 

Umræðurnar voru teknar upp á segulband. 

 

2.4 Greining gagna og úrvinnsla 
 

Við greiningu gagnanna var hlustað á hljóðupptökur og samtölin slegin inn í 

Windows-Word. Síðan voru þau sameinuð og fundinn rauður þráður út frá fyrri 

rannsókn til að samflétta niðurstöðurnar. Spurningar voru krosskeyrðar (e. crosstabs) 

og notast var við tölfræðiprófin T-próf (e. T-test), kí-kvaðrat (e. Chi-Square) og 

dreifigreiningu (e. ANOVA) til þess að komast að því hvort marktækur munur væri á 

svörum eftir bakgrunnsbreytunum, miðað var við 5% marktektarstig (SPSS, 

Survivial Manual, 2004).  

 Notast var við T-próf til að bera saman tvo hópa og meðaltöl þeirra borin saman 

með T-prófi tveggja óháðra úrtaka (e. independent-samples t-test) (SPSS, Survivial 

Manual, 2004). Með kí-kvaðrati er verið að kanna möguleg tengsl á milli tveggja 

breyta en notast er við dreifigreiningu þegar kannaður er munurinn milli fleiri en 

tveggja hópa. 



 Með fylgniathuguninni er markmiðið að kanna hvort samband sé milli 

heildaránægju og tryggðar. Fylgnistuðullinn segir til um styrk og stefnu 

sambandsins. Því stærri sem fylgnistuðullinn er, því sterkara er sambandið á milli 

breytanna. 

  

2.5 Niðurstöður 
 

Í þessum kafla koma fram niðurstöður rannsóknarinnar bæði út frá megindlegri 

aðferð og rýnihópaaðferð. 

 

2.5.1 Lýsing á bakgrunnsbreytum 

 

Á mynd 2-1 sést kynjaskipting þátttakenda.  

 

 

Mynd 2-1: Kynjaskipting þátttakenda 

 

Kynjaskipting þátttakenda var mjög jöfn eins og sést á mynd 2-1. 
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Á mynd 2-2 má sjá aldursdreifingu þátttakenda og var aldursdreifing úrtaksins 12- 

17 ára. Flestir þátttakendur í úrtakinu voru 13 ára eða 23%. 

 

 

Mynd 2-2: Aldursdreifing þátttakenda 

 

Þátttakendur voru alls 512 og eins og sjá má skiptust hlutföllin mismikið á milli  

aldurshópa. Er þetta nokkuð jafnt. Nánast þrisvar sinnum fleiri eru 13 ára en 15 ára. 

 

Á mynd 2-3 sést hvernig þátttakendur áætla að vinna með náminu. 

 

 

Mynd 2-3: Áætluð vinna þátttakenda með námi 
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Meirihluti þátttakenda, eða 78%, vinnur ekki mikið með námi en það telst eðlilegt 

miðað við ungan aldur þátttakenda. Við krosskeyrslu gagna kom í ljós að stelpur 

vinna meira en strákar. Um 22% vinna minna en 10 tíma á viku með námi en flestir 

strákar vinna ekkert með náminu eða um 20%. 

 

 

Á mynd 2-4 má sjá dreifingu þátttakenda eftir því við hvaða farsímafyrirtæki þeir 

eru í viðskiptum. Flestir þátttakendur eða rúm 50% voru í viðskiptum við Símann. 

 

 

Mynd 2-4: Dreifing þátttakenda eftir farsímafyrirtækjum 

  

 Eins og sjá má á mynd 2-4 eru ekki margir þátttakendur í viðskiptum við Sko og 

Nova en hafa ber í huga að þau fyrirtæki eru ný á markaðnum. Þegar gögnin voru 

krosskeyrð kom í ljós að um 25% stráka voru hjá Símanum og 28% stelpna. Þar á 

eftir var Vodafone en aðeins fleiri stelpur voru í viðskiptum við það fyrirtæki, 23%, 

en 20% strákanna. Miðað við að Síminn og Vodafone eru með mestu 

markaðshlutdeildina kemur þetta ekki á óvart.  
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 Á mynd 2-5 má sjá hve mikil notkun þátttakenda er á farsímum sínum á mánuði. 

Meirihluti þátttakenda, eða um 86%, eyðir 0-3000 krónum á mánuði í 

farsímanúmerið sitt.  

 

Mynd 2-5: Notkun farsímanúmera þátttakenda á mánuði 

 

Ekki kemur á óvart að þátttakendur séu með litla notkun því að neytendur á 

þessum aldri nota ekki símann sinn það mikið og vilja helst fá allt frítt. Þátttakendur 

eyða annaðhvort frá sjálfum sér eða fá peninga frá foreldrum til að greiða fyrir 

notkun sína. Við greiningu gagna kom í ljós að marktækur munur er á milli kynja en 

stelpur (1,76) eyða meira í farsímanúmerið sitt á mánuði en strákar (1,68), (t(498)=-

1,01;p>0,01). Um 64% stelpna eyða 3001-7000 krónum en ekki nema 36% stráka. Í 

flokknum 7001 krónur eða meira er hlutfall stráka verulega hærra, eða 75%, en 

stúlkna 25%.  

 
  

48,4%

37,3%

9,6%

3,1% 1,6%

0

10

20

30

40

50

60

0-1000 1001-3000 3001-5000 5001-7000 7001 eða 
meira

p
ró

se
n

ta
 (

%
)

notkun á mánuði



2.5.2 Hegðun 
 

Með spurningu 3 var markmiðið að sjá hvort þátttakendur hefðu skipt um 

farsímafyrirtæki. Á mynd 2-6 kemur fram að meirihluti hafði ekki skipt um 

farsímafyrirtæki. 

 

 

Mynd 2-6: Kynjaskipting á flutningi milli farsímafyrirtækja 

 

Frekar jöfn hlutfallsskipting er milli kynjanna hvort sem þau voru búin að skipta 

eða ekki. Við greiningu gagna kom í ljós að ekki eru tengsl milli breyta. 

Samkvæmt rýnihópunum voru strákarnir spenntir fyrir því að vera með tvö 

farsímanúmer, Nova og Vodafone, en stelpurnar skipta frekar ef vinirnir gera það. 

Þeir gera sér grein fyrir því að þeir spara miklu meira hlutfallslega með því að vera 

hjá tveim fyrirtækjum. Það er frítt að hringja úr Nova í Nova og 2000 krónur á 

mánuði fylgja frítt í önnur númer og hjá Vodafone má hringja frítt í fimm vini hjá 

hvaða fyrirtæki sem er. Þessi tilboð gilda eingöngu fyrir þá sem eru með 

frelsisáfyllingar hjá öllum farsímafyrirtækjunum, en ekki áskrifendur. 

Til þess að fá frekari útlistun á þessari jöfnun voru rýnihóparnir spurðir af hverju 

þau væru að skipta á milli fyrirtækja. Úr rýnihópnum kom í ljós að viðskiptavinir 

Nova höfðu skipt þangað vegna góðs tilboðs. Almennt voru þátttakendur að skipta 

milli fyrirtækja vegna tilboða sem þeim buðust, en annars var ástæðan sögð 

fjölskylduákvörðun. 
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Þátttakendur fara ekki mikið á netið í símanum sínum. Þau fara miklu frekar á 

netið heima. Þau sem eiga iPhone og Nova-síma fara á netið en ekki hinir 

þátttakendurnir. Þau sem fara á netið í símanum sínum eru að skoða póstinn, 

uppflettisíður, fréttir, spjallsíður og símaskrá. Tveir strákar segjast vera að skoða 

klámsíður á netinu í símanum sínum.  

Þeir þátttakendur sem ekki fara á netið í símanum sínum benda á að það þurfi að 

gera allt of mikið til að þetta virki í símanum, senda krækjur til að samþykkja og 

tengjast netinu, fyrirhöfnin sé of mikil og þjónustan ekkert sérlega spennandi. Þeim 

finnst netið of hægvirkt og vilja stærri skjá. 

 

Í spurningu 4 var markmiðið að fá fram hvernig þátttakendur skiptust á milli 

farsímafyrirtækja. Á mynd 2-7 kemur fram að meirihluti þátttakenda hefur ekki skipt 

um farsímafyrirtæki eða um 59%. 

 

Mynd 2-7: Skipting þátttakenda á milli fyrirtækja 

 

Aldur þátttakenda er ekki nema 12-17 ár og margir hverjir eru ekki búnir að eiga 

farsímanúmer í langan tíma en um 60% hafa ekki skipt um fyrirtæki. Þetta þótti 

markaðsstjóra Tals mjög áhugavert og sagði hann: „maður hafði nú haldið að þessi 

tala ætti að vera hærri þar sem að þau virðast alls ekki getað tollað á einum stað í 



langann tíma miðað við markaðinn og þær tölur sem við sjáum daglega“. Flestir 

þátttakendurnir hafa skipt yfir í Vodafone eða um 21%. Þegar gögnin voru 

krosskeyrð kom í ljós að flestir voru búnir að vera hjá Símanum í 3-4 ár eða 20% af 

þátttakendunum. Þar á eftir höfðu 16,5% verið hjá Vodafone einnig í 3-4 ár. Þau sem 

eru 13 ára eru flest hjá Símanum, eða 12,5%, og Vodafone 10%. Flest hjá Nova voru 

17 ára eða 1,5% og 14 ára hjá Sko eða 0,6%. 

Þátttakendur rýnihópsins voru flestir á því að þeir þyrftu að spyrja um leyfi til að 

skipta um farsímafyrirtæki. Það voru frekar strákar sem sögðust ráða þessu sjálfir en 

allar stelpurnar þurftu að fá leyfi. 

 

 

Í spurningu 8 var markmiðið að fá fram hvort þátttakendur væru hjá sama 

farsímafyrirtæki og vinir þeirra. Á mynd 2-8 kemur fram að flestir þátttakendur, eða 

52%, eru hjá sama fyrirtæki.  

 

 

Mynd 2-8: Þátttakendur hjá sama farsímafyrirtæki og besti vinur/vinkona 

 

Rúmlega helmingur þátttakenda er hjá sama farsímafyrirtæki og besti vinur eða 

vinkona sem er frekar lítið því að flestir eru að nota þá sem símavini en samkvæmt 

þessu virðist ekki vera mikið hugsað um það. Við krosskeyrslu gagna kom í ljós að 
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fleiri stelpur, eða um 62%, eru hjá sama farsímafyrirtæki og besti vinur/vinkona en 

um 71% stráka veit ekki hvar besti vinurinn er í viðskiptum. Um 33% 12 ára 

þátttakenda vissu ekki hvar besti vinur/vinkona væri en 25% af 13 ára þátttakendum 

svöruðu spurningunni játandi.  

 



2.5.3 Viðhorf 
 

Í spurningu 10 var markmiðið að fá fram hvort þátttakendur teldu að 

þjónustuþátturinn símavinir sem farsímafyrirtækin bjóða upp á skipti máli. Á mynd 

2-9 kemur fram að meirihluti þátttakenda, eða um 51%, telur þjónustuþáttinn 

símavini skipta miklu máli. 

 

 

Mynd 2-9: Að hafa marga símavini 

 

Þjónustuþátturinn símavinir skiptir þátttakendur miklu máli eins og sést á mynd 2-

9 en meira en helmingur þátttakenda er sammála þeirri fullyrðingu. Við greiningu 

gagna kom í ljós að það skiptir stráka (3,18) minna máli en stelpur (3,55), (t(477)= -

3,3; p<0,01).  

Þessu til stuðnings töldu flestir þátttakendur rýnihópsins að símavinir skipta öllu 

máli. Einnig má nefna að mikil óánægja var meðal þátttakenda í garð Símans fyrir 

það að Síminn rukkaði fyrir þjónustuþáttinn símavini. Einnig var óánægja með hvað 

allt væri dýrt hjá Símanum, en þó má nefna að einn hópur taldi þjónustuna góða, 

starfsfólk fljótt að svara símtölum en lengi að afgreiða vandamálin. Í einum hópnum 

vissu þátttakendurnir ekki að það væri frítt að hringja í símavini hjá Símanum. 

Einnig var talað um að það væri flókið að fá þessa þjónustu í gegn þar sem það þarf 

að fara í ákveðið skráningarferli og vera með sjálfvirka áfyllingu í gegnum kredit- 

eða debetkort.  

8%

19,5%
21,7%

28,3%

22,5%

0

5

10

15

20

25

30

mjög litlu máli litlu máli hlutlaus miklu máli mjög miklu 
máli

p
ró

se
n

ta
 (

%
)

skiptir máli að hafa marga símavini



Í spurningu 11 var markmiðið að fá fram hvort mínútuverð símtala skipti máli. Á 

mynd 2-10 kemur fram að meirihluti þátttakenda telur mínútuverð skipta máli eða 

um 67%. 

 

 

Mynd 2-10: Mínútuverð símtala 

 

Við greiningu gagna kom í ljós að það skiptir stráka (3,76) minna máli en stelpur 

(3,96) að hafa lágt mínútuverð á símtali en um 60% stelpna töldu það skipta sig 

miklu máli, (t(492)=-1,85;p>0,01).  

Þátttakendur rýnihópanna virtust vera með einhverja hugmynd um verð en vissu 

ekki alveg hvað það kostaði að hringja úr farsímanum sínum. Þau gerðu sér samt 

grein fyrir því að það væri dýrt að hringja úr farsímum.  
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Í spurningu 12 var markmiðið að fá fram hvort hringitónaúrval á netinu skipti máli. 

Á mynd 2-11 kemur fram að yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda, eða 59%, telur 

hringitónaúrval ekki skipta máli. 

 

 

Mynd 2-11: Að hafa hrinigtónavúrval á netinu 

 

Við greiningu gagna kom í ljós að það skiptir stráka (2,23) minna máli en stelpur 

(2,57), en um 57% stráka telja það ekki skipta þá máli á meðan 65% stelpna telja það 

skipta sig máli, (t(500)=2,87;p<0,01). Markaðsstjóri Símans sagði í viðtali að þetta 

kæmi „á óvart þar sem við erum einmitt að markaðssetja hringitónana aðallega fyrir 

unglingana. Ætli þau séu ekki bara að ná í þá einhvers staðar annars staðar?“  

Þessu til stuðnings má nefna að flestir þátttakendurnir í rýnihópunum sögðust ekki 

ná í hringitóna á netinu. Þeir sækja tónlist frítt á netið og setja í iPodinn og senda 

síðan í símann með „bluetooth“. Þeir sem ætla að nýta sér hringitóna þurfa að eiga 

síma sem styður þá tóna sem í boði eru. Þeim finnst þetta of mikil fyrirhöfn, að fá 

krækju senda með SMS þegar lag er keypt og þetta er allt of dýrt. Þátttakendur 

notuðu flestir ekki símann undir lög, heldur einungis iPodinn. Síminn er meira 

notaður til að hringja úr og senda SMS. Þeim finnst hringitónar ekkert spennandi 

þjónustuþáttur hjá farsímafyrirtækjunum og er flestum alveg sama hvernig hringitón 

þeir eru með í símanum. 
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Í spurningu 13 var markmiðið að fá fram hvort þjónustuþátturinn kollekt skiptir 

máli, en Síminn og Vodafone bjóða slíka þjónustu. Á mynd 2-12 kemur fram að um 

65% þátttakenda finnst hún skipta miklu máli. 

  

 

Mynd 2-12: Að geta hringt kollekt 

 

Þjónustuþátturinn „kollekt“ býður upp á að sá sem hringir biður aðilann sem hringt 

er í að borga símatalið. Nova og Sko/Tal eru ekki ennþá komin með þennan 

þjónustuþátt. Við greiningu gagna kom í ljós að marktækur munur er á milli kynja 

þátttakenda en það skiptir stelpur (3,82) meira máli en stráka (3,51) að geta notað 

kollekt-þjónustuna, (t(484)=-2,648;p<0,05). Um 40% stelpna finnst það mikilvægt á 

móti 30% stráka. 
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Í spurningu 14 var markmiðið að fá fram hvort opnunartími þjónustuvers skipti 

einhverju máli. Á mynd 2-13 kemur fram að meirihluti þátttakenda, eða 45%, telur 

opnunartíma þjónustuvers ekki skipta máli.   

 

 

Mynd 2-13: Opnunartími þjónustuvers 

 

Farsímafyrirtækin hafa verið að bjóða mismunandi opnunartíma þjónustuvers en 

miðað við þessar niðurstöður má álykta að ungmenni nýti sér internetið til að gera 

breytingar á þjónustuþáttum sínum. Við greiningu gagna kom í ljós marktækur 

munur á kyni þátttakenda en það skiptir stelpur (2,71) meira máli en stráka (2,66) að 

hafa þjónustuverið opið lengi, (t(488)=-0,475;p>0,05). Um 20% stelpna svöruðu 

hlutlaust á móti 10% stráka. 
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Í spurningu 15 var markmiðið að fá fram hvort gott símasamband skipti máli. Á 

mynd 2-14 kemur fram að meirihluti þátttakenda, eða um 82%, telur það skipta sig 

máli að hafa gott símasamband. 

 

 

Mynd 2-14: Að hafa gott símasamband 

 

Gott símasamband skiptir þátttakendur miklu máli eins og sjá má á mynd 2-14. 

Við greiningu gagna kom í ljós að marktækur munur var á milli kynja en það skiptir 

stelpur (4,33) meira máli en stráka (4,09) en 46% stelpna telja það skipta sig máli á 

móti 36% stráka, (t(469)=-2,726;p<0,05).  
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Í spurningu 16 var markmiðið að fá fram hvort nýjungar á farsímamarkaði skiptu 

máli. Á mynd 2-15 kemur fram að flestir þátttakendur telja það ekki skipta máli eða 

36%.  

 

 

Mynd 2-15: Að farsímafyrirtækið sé fyrst með tækninýjungar 

 

Það skiptir um 30% þátttakenda máli að farsímafyrirtækið þeirra sé fyrst á markað 

með tækninýjungar. Áberandi er hversu margir svara hlutlaust en ætla má að margir 

þátttakendur hafi ekki skilið hvað átt var við með spurningunni. Við greiningu gagna 

kom í ljós að marktækur munur var á milli kynja en það skiptir stráka (3,10) meira 

máli en stelpur (2,81) að farsímafyrirtækið þeirra sé fyrst með tækninýjungar á 

markað, (t(510)=2,791;p<0,05). Flestar stelpurnar svöruðu hlutlaust eða 20%, en 

einungis 10% þeirra töldu það skipta sig máli á móti 20% stráka.  
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Í spurningu 17 var markmiðið að fá fram hvort verð og þjónustuþátturinn símavinir 

skipti máli. Á mynd 2-16 kemur fram að meirihluti þátttakenda, eða 49%, telur ekki 

skipta máli að sá sem hringt er í sé hjá sama farsímafyrirtæki.  

 

 

Mynd 2-16: Að þeir sem hringt er í séu hjá sama farsímafyrirtæki 

 

Miðað við þessar niðurstöður má álykta að ungmenni velti því ekki fyrir sér hvort 

þeir sem hringt er í séu innan saman farsímakerfis. Einnig má álykta að þátttakendur 

séu ekki með mikla verðvitund varðandi mínútuverð símtala. Við greiningu gagna 

kom fram marktækur munur á milli kynja en það skiptir stelpur (2,71) meira máli en 

stráka (2,54), (t(499)=-1,66;p>0,05), en 14% stelpna skiptir það máli á móti 11% 

strákum.  
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Í spurningu 18 var markmiðið að fá fram hvort þátttakendur væru að nýta sér 

einhvern af þeim þjónustuþáttum sem farsímafyrirtækin bjóða upp á. Á mynd 2-17 

kemur fram að meirihluti þátttakenda, eða um 66%, nýtir sér þjónustuþætti 

farsímafyrirtækjanna. 

 

 

Mynd 2-17: Nýting á þjónustuþáttum farsímafyrirtækjanna 

 

Flestir nýta sér einhverja af þeim þjónustuþáttum sem farsímafyrirtækin bjóða upp 

á en það kemur á óvart hversu hátt hlutfall gerir það ekki þar sem erfitt er að nýta sér 

ekki neinn af þeim fjölmörgu þjónustuþáttum sem farsímafyrirtækin bjóða upp á. Því 

má álykta að einhverjir þátttakendanna hafi ekki skilið spurninguna og merkt við 

valmöguleikann nei því annað var ekki í boði.  

Við greiningu gagna kom í ljós marktækur munur á milli kynja en stelpur (1,76) 

nýta sér meira þjónustuþætti farsímafyrirtækjanna en strákar (1,56). Um 40% stelpna 

svöruðu játandi á móti 26% stráka. Þessu til stuðnings má nefna að í tveim 

rýnihópum kom fram óánægja í garð Nova þar að lútandi að ótraustvekjandi væri að 

Nova myndi hætta að hafa frítt að hringja á milli Nova-síma þegar fyrirtækið yrði 

komið með tiltekinn fjölda viðskiptavina. Einnig tóku þátttakendur fram að þeim 

fyndust 3G-símarnir vera allt of flóknir. 

Þátttakendur rýnihópsins voru allir sammála um að það væri tilgangslaust og 

asnalegt að hringja með myndsímtali. Myndsímtöl eru ekki í nógu góðum gæðum, 

skjárinn allt of lítill og virkar illa. Þátttakendur nota miklu frekar netmyndavél í 

tölvunni heima hjá sér. Í einum hópnum kom fram að þetta væri sniðugt ef einhver 
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sem þau þekktu væri í útlöndum og það þyrfti að sýna þeim eitthvað í gegnum 

símann. Þátttakandi í öðrum hóp nefndi að henni fyndist þetta mjög asnalegt, hún 

hefði verið stödd í ísbúð og þá var einn viðskiptavinur að tala myndsímtal í röðinni. 

Allir þátttakendur voru sammála um að þetta væri þjónustuþáttur sem enginn á þeirra 

reki væri að nota, óþarfi væri að hringja myndsímtal til þeirra sem menn umgangast 

reglulega. 

Einhverjir af þátttakendunum höfðu nýtt sér frelsi í útlöndum en það er 

þjónustuþáttur sem flest farsímafyrirtækin bjóða upp á fyrir viðskiptavini sína sem 

eru með frelsisnúmer og fara með það til útlanda. Síminn hefur þjónustuna þannig að 

notandinn er í reikning og þarf ábyrgðarmann ef hann er undir 18 ára aldri þegar 

hann fer utan en viðskiptavinir Vodafone og Nova eru áfram í frelsi. Allir 

þátttakendur voru sammála um að reikninganotkun Símans væri ekki sniðug, 

þjónustan væri mjög dýr og of mikil fyrirhöfn að fá ábyrgðarmann. Almennt var 

talað um að notkun áfyllingar erlendis væri miklu betri.   

 
  



2.5.4 Tryggð  
 

Í spurningu 5 var markmiðið að fá fram hversu langvarandi viðskipti þátttakenda 

væru. Á mynd 2-18 kemur í ljós að meirihluti þátttakenda, eða um 37%, er búinn að 

vera í viðskiptum við sitt farsímafyrirtæki í 3-4 ár.  

 

 

Mynd 2-18: Lengd viðskipta við núverandi farsímafyrirtæki 

 

Lengd viðskipta kemur á óvart en hún sést á mynd 2-18. Álykta má að einhver 

skekkja sé á flokknum 7 ár eða lengur þar sem ekki má reikna með að margir 

þátttakendur séu búnir að vera hjá sama farsímafyrirtæki í svo mörg ár miðað við 

aldur þátttakenda. Við greiningu gagna kom í ljós að marktækur munur var á milli 

kynja og aldurs þátttakenda. Stelpur (2,89) eru búnar að vera lengur í viðskiptum við 

sitt farsímafyrirtæki en strákar (2,72), (t(502)=-1,734;p>0,05). Flestar stelpur eða um 

20% höfðu verið lengst 3-4 ár í viðskiptum á móti 17% stráka.  

 

  

13,9%

24%

36,5%

18,8%

6,8%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Skemur en 1 
ár

1-2 ár 3-4 ár 5-6 ár 7 ár eða 
lengur

p
ró

se
n

ta
 (

%
)

lengd viðskipta



Í spurningu 7 var markmiðið að fá fram hversu mikið traust notendur bæru til 

núverandi farsímafyrirtækis. Á mynd 2-19 kemur fram að meirihluti þátttakenda, eða 

65%, ályktar að hann verði áfram með viðskipti við sitt farsímafyrirtæki næstu tvö 

árin. 

 

 

Mynd 2-19: Líkur á viðskiptum næstu tvö árin 

 

Við greiningu gagna kom í ljós að stelpur voru líklegri en strákar til að vera í 

viðskiptum næstu tvö árin og 13 ára þátttakendur voru líklegasti aldurinn til að vera í 

viðskiptum í tvö ár en 15 ára ólíklegastir. Viðskiptavinir sem eru hjá Símanum eru 

líklegastir til að vera í viðskiptum við Símann næstu tvö árin eða 18% þátttakenda en 

14% hjá Vodafone. Það voru flestir hlutlausir hjá Sko eða 1,5% en hjá Nova taldi 1% 

þátttakenda mjög líklegt að þau yrðu í viðskiptum næstu tvö árin hjá Nova. Um 15% 

stráka eru líklegir til að vera í viðskiptum næstu tvö árin hjá sínu farsímafyrirtæki á 

móti 19% stelpna. Þeir þátttakendur sem eru á aldrinum 13-14 ára eru líklegastir til 

að vera í viðskiptum næstu tvö árin við sitt farsímafyrirtæki með 7,2-7,4%. Næst á 

eftir voru það 16 ára með 7,2% og svo 17 ára með 6,8%.  

Þátttakendur rýnihópanna voru spurðir hvert þeir færðu viðskipti sín ef þeir 

myndu skiptu um fyrirtæki núna. Flestir þeirra svöruðu að þeir færu til Nova, en 

algengt svar meðal þátttakenda var að þeir sem væru hjá Símanum og Vodafone færu 

til Nova en þeir sem eru hjá Nova myndu skipta yfir í Vodafone. 
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Í spurningu 9 var markmiðið að fá fram hversu mikið traust er borið til 

farsímafyrirtækjanna. Á mynd 2-20 sést hversu mikið traust þátttakendur bera til síns 

farsímafyrirtækis. Um 46% þátttakenda svöruðu hlutlaust. 

 

 

Mynd 2-20: Traust til síns farsímafyrirtækis 

 

Um 45% þátttakenda bera mikið traust til síns farsímafyrirtækis en um 46% 

svöruðu hlutlaust sem er hátt hlutfall. Þau tóku þannig ekki afstöðu. Álykta má að 

þátttakendur viti ekki hvað traustur viðskiptavinur er. Þegar gögnin voru krosskeyrð 

kom í ljós að strákar báru minnsta traustið til síns farsímafyrirtækis en um 84% báru 

mjög lítið traust til þess á meðan yfir 50% stelpna báru mjög mikið traust til síns 

farsímafyrirtækis. Það voru 12 ára þátttakendur sem báru minnsta traustið eða um 

31% en 13 ára þátttakendur báru mesta traustið til síns fyrirtækis, eða um 27%.  

Þátttakendurnir í rýnihópunum skilgreina hugtakið traustur viðskiptavinur sem: 

„Sá sem borgar alltaf reikninginn sinn, er alltaf hjá sama fyrirtækinu, hringir mjög 

mikið og fylgir þeim skilmálum sem fylgja.“ Út frá þessari skilgreiningu þátttakenda 

sést glögglega að þeir vita hvað traustur viðskiptavinur er og því eru niðurstöður á 

mynd 2-20 marktækar.  
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Í spurningu 21 var markmiðið að fá fram hversu mikið heildartraust er borið til 

farsímafyrirtækjanna. Á mynd 2-21 kemur fram að meirihluti þátttakenda, eða um 

83%, telur sig vera traustan sínu farsímafyrirtæki.  

 

 

Mynd 2-21: Heildartraust til síns farsímafyrirtækis 

 

Niðurstöður þessarar spurningar bornar saman við spurningu 9 eru ólíkar 

svörunum við þeirri spurningu. Þátttakendur telja sig á heildina litið trausta 

viðskiptavini en þeir bera ekki mikið traust til síns farsímafyrirtækis. Það er spurning 

hvort spurningarnar hafi verið of flóknar fyrir þátttakendur og þeir ekki skilið þær 

nógu vel. Við greiningu gagna kemur í ljós að um tengsl er að ræða milli kynja en 

93% stelpna og 72% stráka eru á heildina litið traustir viðskiptavinir, 

(χ(2,N=512)=38,9;p<0,01).   
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2.5.5 Ánægja  
 

Í spurningu 6 var markmiðið að fá fram hvernig ánægja ungmenna væri á 

farsímamarkaðnum. Á mynd 2-22 kemur fram að yfir 60% telja sig ánægð hjá 

núverandi farsímafyrirtæki. 

 

 

Mynd 2-22: Ánægja hjá núverandi farsímafyrirtæki 

 

Áberandi var hve margir svöruðu hlutlaust en 30% sögðust vera það. Við greiningu 

gagna kom í ljós að ánægðustu viðskiptavinirnir eru hjá Símanum eða 19% 

þátttakenda, 18% hjá Vodafone, 1,2% hjá Sko og 1% var mjög ánægt hjá Nova. 

Stelpur (23%) voru ánægðari en strákar (16%), en strákar svöruðu í meira mæli 

hlutlaust. Þátttakendur sem eru 13-14 ára eru ánægðastir eða um 10% í hvorum 

aldursflokki. Næst á eftir þeim eru 16 ára, um 8% ánægðir, og þar á eftir 17 ára, 7% 

ánægðir. Um 42% af 13 ára þátttakendum voru mjög óánægðir með sitt 

farsímafyrirtæki og 46% af 17 ára þátttakendum. Hlutfall 13 ára þátttakenda var 

einnig hæst í flokki mjög ánægðra eða 22% en næst á eftir komu 14 ára þátttakendur 

með 21%. Þegar kannaður var tölfræðilega marktækur munur á frumbreytum og 

fylgibreytum kom í ljós að kyn þátttakenda hafði áhrif á það hvort þeir voru ánægðir 

hjá sínu farsímafyrirtæki eða ekki, (t(500)= -2,475; p<0,05). Stelpur (3,76) eru 
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ánægðari en strákar (3,53) með sitt farsímafyrirtæki þar sem þær eru með hærra 

meðaltal en strákar.  

Í umræðuhópnum voru þátttakendur almennt ánægðir með tilboð Nova en 

tónlistin sem heyrist áður en svarað er var talin ókostur og hversu dýrt væri að 

hringja í Nova-númer. Mikil óánægja er meðal þátttakenda með símavini hjá 

Símanum eins og áður hefur komið fram og hversu flókið það er að fá þessa 

þjónustu. Einn hópur nefndi að Síminn væri gamaldags og asnalegur. Einnig nefndi 

einn hópur óánægju hjá Vodafone með símavinina, sagði að það væri ógeðslega 

mikil fyrirhöfn og flókið að gera þessa fimm vini að símavinum. Þau nefndu einnig 

að það kostaði 1000 krónur að fá fimm vini og að þá mættu þau hringja frítt í vinina 

fimm í 1700 mínútur. 

 

 

Í spurningu 19 var markmiðið að fá fram hvernig orðspor farsímafyrirtækjanna 

væri. Á mynd 2-23 kemur fram að meirihluti þátttakenda, eða 45%, telur líklegt að 

hann mæli með sínu farsímafyrirtæki. 

 

 

Mynd 2-23: Mæla með sínu farsímafyrirtæki 

 

Mjög stór hluti svaraði hlutlaus eða um 41% og því má álykta að ekki hafi allir 

þátttakendur skilið spurninguna. Við greiningu gagna kom í ljós að munur er á milli 
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kynja en stelpur (3,54) mæla frekar með sínu farsímafyrirtæki en strákar (3,26).Um 

37% stráka og 52% stelpna finnst mjög líklegt að þau mæli með sínu 

farsímafyrirtæki við annan aðila en 18% stráka og 10% stelpna finnst það ólíklegt, 

(t(487)=-3,08;p<0,01).  

 

 

Í spurningu 20 var markmiðið að fá fram heildaránægju ungmenna á 

farsímamarkaðnum. Á mynd 2-24 kemur fram að þátttakendur voru flestir ánægðir 

með farsímafyrirtæki sitt eða um 68%. 

 

 

Mynd 2-24: Ánægja hjá sínu farsímafyrirtæki 

 

Ef niðurstöður þessarar spurningar eru bornar saman við niðurstöður í spurningu 6 

má sjá að þátttakendur voru nánast upp á sama hlutfall ánægðir og almennt ánægðir 

hjá sínu farsímafyrirtæki. Við greiningu gagna kom í ljós marktækur munur milli 

kynja en stelpur (3,91) eru ánægðari á heildina litið en strákar (3,62), (t(463)=-

3,61<0,001). 57% stráka og 77% stelpna töldu sig á heildina litið mjög ánægð með 

farsímafyrirtæki sitt en 8% stráka og 5% stelpna töldu sig vera óánægð.  

Þátttakendur rýnihópsins voru beðnir um að ræða um þjónustu 

farsímafyrirtækjanna í hópumræðunni og kom þá í ljós að þeim fannst ódýrasta 

þjónustan hjá Nova, Vodafone og Tali, dýrasta þjónustan hjá Símanum og Nova, 

besta þjónustan hjá Nova og Vodafone og versta þjónustan hjá Símanum. 
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Þeir þjónustuþættir sem skipta þátttakendur mestu máli eru verð, fríðindi og gott 

símasamband, í öðru lagi er það þjónusta eða símavinir og síðan var misjafnt hvort 

þátttakendur nefndu gott símasamband eða ódýr símtæki. Öllum þátttakendum fannst 

mikilvægast að þeir gætu hringt og sent SMS. 

Í einum hópi kom fram að þjónusta í verslunum Símans og Vodafone væru ekki 

eins góðar og hjá Nova og Tali. Starfsmenn þjónustuðu þau ekki nógu vel þegar þau 

kæmu og leituðu aðstoðar. Þátttakendur telja það ekki vera vegna ungs aldurs heldur 

vegna þess að þeir hafi einfaldlega verið óheppnir með þjónustuna. Einnig kom upp 

óánægja með að greitt væri fyrir þótt enginn svaraði í Nova-númeri. Yngri 

þátttakendum fannst lagið töff og flott hugmynd en þeir eldri voru ekki sammála því. 

   

Við greiningu gagna kom einnig í ljós munur á því hvort þátttakendur teldu sig 

ánægðari (3,65) en trausta (3,40) viðskiptavini, (t (510)=5,079; p<0,01) hjá 

núverandi farsímafyrirtæki.  

 

Tafla 2-1: Heildaránægja þátttakenda hjá núverandi farsímafyrirtæki 

 
 Mjög óánægður Óánægður Hlutlaus Ánægður Mjög ánægður  

Síminn 0,98% 1,37% 13,28% 25,20% 11,33%  

Vodafone 2,34% 1,17% 13,09% 19,73% 6,84%  

Sko 0,20% 0,00% 0,39% 1,56% 0,39%  

Nova 0,00% 0,00% 0,00% 1,17% 0,98%  

Samtals: 3,52% 2,54% 26,76% 47,66% 19,53% 100,00% 

 
Gengið er út frá því að því ánægðari sem viðskiptavinir eru, því meiri tryggð sýni 

þeir viðkomandi vöru eða þjónustu. Til að kanna þetta var spurt um heildaránægju og 

má sjá ítarlegri niðurstöðu í töflu 2-1. Eins og þar má sjá er áberandi meirihluti 

(67%) ánægður hjá farsímafyrirtæki sínu.  

 

Þeir þátttakendur sem eru hjá Símanum eru ánægðir með þjónustuna hjá Símanum 

og hversu hraðvirkt og gott netsambandið er hjá þeim. Viðskiptavinir Nova voru 

almennt ánægðir með þjónustu Nova og enginn á förum þaðan á næstunni. 

Flestir þátttakendurnir töluðu vel um Tal, álíta að fyrirtækið ætli að bjóða upp á 

ódýra og góða þjónustu en margir voru ekki búnir að kynna sér Tal og vissu lítið um 

tilboð fyrirtækisins. 



Mikill áhugi er hjá þátttakendum á auglýsingum farsímafyrirtækjanna. Allir höfðu 

séð Símaauglýsingarnar og voru þær vinsælastar meðal þátttakenda. Allir 

þátttakendur voru sammála um að Jón Gnarr væri skemmtilegur og fyndinn. Margir 

þátttakenda kunna orðið auglýsingar Símans utan að. Pétur Jóhann er ekki eins 

vinsæll en þeim fannst hann almennt séð skemmtilegur. Frelsisauglýsingar Símans 

eru ekki vinsælar og allir sammála um að þær séu hallærislegar. Auglýsingarnar hjá 

Vodafone eru ekki vinsælar, þeim finnst „skítt með kerfið“ leiðinlegar auglýsingar. 

Þátttakendum finnst Nova-bíllinn sniðugur, en spá ekkert í hjólin hjá Vodafone og 

telja þau drasl. Auglýsingar Nova eru vinsælar og fannst þátttakendum þær almennt 

skemmtilegar. 

Til að skoða sambandið milli heildaránægju og tryggðar var reiknuð út 

fylgniathugun milli þeirra þriggja spurninga sem notaðar voru til að mæla tryggð og 

heildaránægju. Niðurstöður fylgniathugananna má sjá á mynd 2-25.  
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Mynd 2-25: Niðurstöður fylgniathugunar 

 

Við útreikninga á fylgni var stuðst við Person-r, sem er eðlilegt þar sem um 

jafnbilakvarða er að ræða (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Cohen 

(1988) notar þau viðmið í sinni skilgreiningu að fylgni á bilinu 0,5-1 sé sterk, á bilinu 

0,3-0,49 í meðallagi og á bilinu 0,1-0,29 veik. Sé miðað við þá skilgreiningu má sjá 

að sterkt samband er milli heildaránægju og líkanna á því að ungmenni mæli með 
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sínu farsímafyrirtæki við annað fólk . Einnig er sterkt samband milli heildaránægju 

og líkanna á að ungmenni telji sig vera um kyrrt hjá sínu farsímafyrirtæki næstu tvö 

árin. Sambandið er í meðallagi á milli þess að líklegt sé að ungmennin mæli með 

sínu farsímafyrirtæki við annan aðila og líkanna á því að vera áfram hjá því næstu 

tvö árin. Af þessu er dregin sú ályktun að sambandið milli heildaránægju og líkanna 

á að mæla með og vera hjá sínu farsímafyrirtæki næstu tvö árin sé mikilvægt og vert 

að skoða nánar. Á mynd 2-25 má sjá þetta samband sem línulegt en stundum hefur 

sambandið verið sett fram sem veldisfall (Heskett, Sasser og Schlesinger, 1997).  

Einnig er jákvæð fylgni milli þess að þátttakendur telja sig á heildina litið vera 

trausta viðskiptavini og nýta sér þjónustuþætti farsímafyrirtækis síns, (r (512) = 

0,177; p < 0,001).  

 

Margvíðri aðhvarfsgreiningu (e. multiple regression analyses) var einnig beitt. 

Lagt var mat á hversu sterkt sambandið væri á milli ánægju þátttakenda hjá 

núverandi farsímafyrirtæki, hvort þátttakendur teldu sig ætla að vera hjá því næstu 

tvö árin og hvort þeir myndu mæla með því við aðra. Búin var til aðhvarfsjafna sem 

gerði mögulegt að spá fyrir um ánægju tiltekins einstaklings ef hann yrði þar næstu 

tvö árin og myndi mæla með því við aðra.  

Útskýringarmáttur líkansins (R
2
) var 0,284 sem þýðir að dreifingin í óháðu 

breytunum skýrir 28,4% af dreifingu háðu breytunnar. Líkanið er tölfræðilega 

marktækt þar sem p-gildið var minna en 0,05. Það þýðir að háða breytan sem er 

heildaránægja þátttakenda hefur áhrif á það hvort þátttakendur mæli með sínu 

farsímafyrirtæki sem er óháða breytan. Einnig kom í ljós að 25,3% af heildaránægju 

þátttakenda höfðu áhrif á það hvort þátttakendur ætluðu að vera hjá sínu 

farsímafyrirtæki næstu tvö árin. Sjá niðurstöðu margvíðrar aðhvarfsgreiningar í töflu 

2-2. 

 

Tafla 2-2: Niðurstöður margvíðrar aðhvarfsgreiningar 

   Regression 107,151    
   df 1    
        

  B Beta t sig F R R Square 

Mæla með fyrirtækinu 2,149 0,533 18,041 0,000 201,929 0,533 0,284 

Viðskipti næstu 2 árin 2,21 0,503 17,837 0,000 172,328 0,503 0,253 



Samkvæmt aðhvarfsgreiningunni hafa óháðu breyturnar tvær, viðskipti við 

núverandi farsímafyrirtæki næstu tvö árin og hversu ólíklegt/líklegt sé að þátttakandi 

mæli með farsímafyrirtæki sínu, áhrif á háðu breytuna sem er heildaránægja 

þátttakenda með farsímafyrirtæki sitt þar sem p-gildið var minna en 0,05. Því er með 

vissu hægt að hafna núlltilgátunni og segja að óháðu breyturnar hafi áhrif á háðu 

breytuna. Ef viðkomandi mælir með sínu farsímafyrirtæki við annan aðila þá eykst 

ánægja þátttakenda um 2,149 einingar og ef þátttakandi telur sig munu verða um 

kyrrt hjá sínu farsímafyrirtæki næstu tvö árin þá er hann 2,21 einingu ánægðari. Þetta 

þýðir að ef þátttakandi mælir með sínu farsímafyrirtæki og tekur ákvörðun um að 

vera hjá því næstu tvö árin þá er hann ánægðari en þeir þátttakendur sem ekki gera 

þetta tvennt. Beta-gildið segir til um það hversu stöðug mæling er á því hversu mikil 

áhrif óháðu breyturnar hafa á háðu breytuna. Hærra tölugildi merkir meiri áhrif. Í 

þessu tilfelli er beta 0,533 og 0,503 sem segir að mælingin sé stöðug. 

 

2.6 Samantekt 
 

Í þessum öðrum kafla eru niðurstöður rannsóknar settar fram bæði á myndrænan 

og tölfræðilegan hátt. Í næsta kafla verður fjallað um helstu niðurstöðurnar og 

ályktanir rannsakandans dregnar fram út frá þeim.  



3 Umræður og lokaorð 
 

Í þessum kafla er fjallað um helstu niðurstöður og mat lagt á þær. Þá koma fram 

ýmsar hugleiðingar höfundar. 

 

3.1 Ýmiss konar hegðun 

Í rannsókninni kom fram að um 40% stráka eru ekki hjá sama farsímafyrirtæki og 

besti vinur þeirra eða vinkona en 65% stelpna voru hjá sama farsímafyrirtæki og 

þeirra besta vinkona eða vinur. Einnig kom í ljós að 63% stelpna nýttu sér 

þjónustuþætti síns farsímafyrirtækis en ekki nema 38% strákar (sbr.k.2.5.2). Af þessu 

má draga þær ályktanir að strákar séu ekki mikið að hugsa um það hvort besti vinur 

þeirra eða vinkona sé hjá sama farsímafyrirtæki og þeir. Stelpur hugsa samkvæmt 

þessu meira um að fá þá afsláttamöguleika sem í boði eru. Af þessu dregur höfundur 

þá ályktun að stelpur nýti sér frekar símavinaþjónustu og velji sína bestu vinkonu/vin 

sem sinn símavin. Einnig mætti álykta að þetta gæti verið að hluta til ástæðan fyrir 

því að strákar sýna ekki trygglyndi. Þeir nýta sér ekki þjónustuþættina, notkunin er 

því orðin dýrari hjá þeim og fyrir vikið skipta þeir frekar um farsímafyrirtæki 

Spurningin sem markaðsfólk stendur frammi fyrir er hvernig hægt sé að fá stráka til 

að sýna fyrirtækjunum sama trygglyndi og stelpur gera. Er hægt að ná til þeirra í 

gegnum stelpurnar? Er það með fjölgun tölvuleikja, með því að höfða til 

skynseminnar? Þetta eru atriði sem stjórnendur farsímafyrirtækjanna geta hugað að 

og spurt sig þegar markaðsstarfssemi á við markhópinn ungmenni. 

Einnig hafa eldri þátttakendur í flestum tilfellum átt sín farsímanúmer lengur en 

yngri þátttakendur og því er líklegra að þeir hafi verið lengur í viðskiptum við 

núverandi farsímafyrirtæki. Það er því mat höfundar að eldri notendur séu tryggari og 

ályktar að það sé vegna þess að þeir nýta sér frekar þjónustuþættina en þeir yngri sem 

þýðir að þeir greiða hlutfallslega lægri notkunarkostnað en þeir yngri. Því frekar sem 

viðskiptavinir nýta sér afsláttarþætti sem farsímafyrirtækin bjóða upp á, því ódýrara 

er fyrir þá að nota farsímanúmerið. Það myndar ánægju fyrir notandann að vera með 

ódýrari notkun og því verður hann tryggari viðskiptavinur. Einnig mæla þeir eldri 

frekar með sínu farsímafyrirtæki en þeir sem yngri eru. Það styður þessa ályktun enn 

frekar því álykta má út frá þessu að ef viðskiptavinur er ánægður þá verði hann 



tryggur og tali vel um fyrirtækið sitt við aðra aðila. Hann er því að mynda gott 

orðspor um fyrirtækið (sbr.k.1.2). 

Athyglisvert þótti að strákar skoða klám á netinu en samkvæmt upplýsingum frá 

Umboðsmanni barna er það á ábyrgð foreldranna að fylgjast með því. Þetta þykir 

rannsakanda vera áhyggjuefni þar sem það er ekki æskilegt fyrir svo ungan aldur sem 

þennan að komast í slíkt efni án eftirlits (sbr. kafla 1.1.2). Þetta þarf að hafa í huga 

þegar ungmennin fá farsíma.  

Stelpur skipta lítið um farsímafyrirtæki en þær nefndu að ef vinkonurnar skiptu þá 

fylgdu þær á eftir. Þetta sýnir að þær skipta í hópum frekar en ein og ein. Kannski 

þurfa markaðsdeildir að huga að hópefli meðal stráka. Þátttakendur voru allir 

sammála um að aðalástæða þess að þeir skiptu um fyrirtæki væri sú að aðrir 

samkeppnisaðilar byðu tilboð sem væri hagstæðara fyrir neytandann. Einhvers staðar 

þarf að finna leið til að höfða til samkenndar og staðfestu stráka þannig að þeir flytji 

helst viðskiptin sín í eitt skipti fyrir öll.  

Áberandi er hversu margir eru búnir að vera lengi í viðskiptum við sitt 

farsímafyrirtæki en um 37% eru búnir að vera í 3-4 ár sem telst vera langur tími 

miðað við að um 40% eru búin að skipta einhvern tímann um farsímafyrirtæki í 

viðskiptaferlinu. Í því samhengi má segja að það sé um eitthvert 

langtímaviðskiptasamband að ræða þar sem 65% þátttakenda töldu sig ekki vera að 

fara að skipta næstu tvö árin (sbr. kafla 5.4). 

En það er fleira en auglýsingar sem hefur áhrif á unglinga. Sumir unglingar hafa 

lítið sjálfstraust og oft ekki neinar sjálfstæðar skoðanir. Skoðanir þeirra litast æði oft 

af þeim skoðunum sem þeir halda að séu gildar innan þess hóps sem þeir vilja vera í 

(sbr. kafla 1.1.3). Ef fyrirtæki ná að koma einni vöru inn í þennan hóp þá rokselst sú 

vara. Þannig virðist það vera með unglinga, málið snýst um að koma vörunni inn í 

hópinn. Til þess þarf að þekkja kauphegðun unglinga vel, nú eða fá Jón Gnarr eða 

Pétur Jóhann til að auglýsa hana. 

Með tilkomu netsins skrapp heimurinn saman. Auðvelt er að verða sér úti um 

upplýsingar sem áður fyrr voru næstum ófáanlegar. Netið nýtist einnig þeim sem 

vilja ná til unglinga og fá upplýsingar um þá. Fyrirtæki geta boðist til að senda 

reglulega tilboð með tölvupósti eða boðið þeim sem skrá sig á heimasíðuna að verða 

fyrri til að koma á útsölur og fleira í þeim dúr. Þannig fá fyrirtækin upplýsingar um 



viðskiptavini sína.  Börn og unglingar kunna sennilega í mörgum tilvikum mun betur 

á internetið en þeir fullorðnu og því má segja að unglingar séu fýsilegur markhópur 

(sbr. kafla 1.3). En vita unglingarnir hvenær þeir eru að gefa upp of miklar 

upplýsingar eða hvers vegna þeir eru beðnir um að gefa þær upp? Er netið ekki 

tilvalinn kostur fyrir fyrirtækin til að ná til unglinga? Unglingar nota það í miklum 

mæli, þeir segja vinum sínum frá og þeir kunna á það (sbr. kafla 3.3). 

Í rannsókninni kom í ljós að 40% höfðu skipt um fyrirtæki. Frekar jöfn 

hlutfallsskipting er milli kynjanna og hvort þau séu búin að skipta um 

farsímafyrirtæki eða ekki. Í heildina höfðu þó 59% þátttakenda ekki skipt um 

farsímafyrirtæki. Flestir hafa skipt yfir í Vodafone eða um 21%. Flestir eru búnir að 

vera hjá Símanum í 3-4 ár en það styður tilgátu 4 um það að viðskiptavinir Símans 

séu tryggari en viðskiptavinir Vodafone. Tilgáta 4 er áhugaverð að því leyti að 

Síminn hefur alltaf verið með mestu markaðshlutdeildina og lengi vel var Síminn 

eina farsímafyrirtækið á markaðnum. Það er því áhugavert að sjá að Síminn heldur 

markaðshlutdeildinni með markhópinn ungmenni líka. Þó svo að óánægja sé með 

Símann sýnir þetta að Síminn er með lengsta viðskiptasambandið. Höfundur ályktar 

út frá þessu að ungir neytendur byrji oft í viðskiptum við Símann af því að 

foreldrarnir eru þar (sbr. kafla 1.3). Þegar ungmennið fer að nálgast 

framhaldsskólaaldurinn er það frekar hjá sama farsímafyrirtæki og vinirnir. Það 

ályktar höfundur að sé vegna þess að neytandinnn er ekki lengur eins ungur og 

jafnvel farinn að stjórna þessari ákvörðun sjálfur án samþykkis frá foreldrum, 

kannski kominn með eigin fjárráð að einhverju leyti og greiðir reikninginn sjálfur að 

hluta eða til fulls.  

Strákarnir nenna ekki að skipta heldur fá sér frekar annað númer hjá öðru 

fyrirtæki sem býður upp á aðra möguleika. Þeir gera sér grein fyrir því að þeir spara 

miklu meira hlutfallslega með því að vera hjá tveimur fyrirtækjum. Það er frítt að 

hringja úr Nova í Nova og svo fá þeir að hringja fyrir 2000 krónur á mánuði frítt í 

önnur númar og viðskiptavinir Vodafone fá að hringja frítt í fimm vini hjá hvaða 

símafyrirtæki sem er. Í rannsókninni kom fram að 85% stráka sögðust vera ótraustir 

viðskiptavinir. Höfundur ályktar út frá þessu að strákar sýni síður tryggð vegna þess 

að þeir eru óþroskaðri og bera enga virðingu fyrir fyrirtækjunum. Þeim finnst 

sjálfsagt að þeir fái eins mikið frítt og þeir mögulega geta því græðgin er svo mikil. 

Miðað við þetta má álykta að stelpur séu samviskusamari en strákar. Þessar 



niðurstöður styðja tilgátu 2 um það að stelpur séu tryggari viðskiptavinir en strákar. 

Tilgátan er áhugaverð að því leyti að stelpur eru þroskaðri en strákar á þessum aldri 

og þetta sýnir því að þær eru traustsins verðar fyrir farsímafyrirtækin.  

Þátttakendur fóru ekki mikið á netið í símanum sínum heldur fara miklu frekar á 

netið heima. Þau sem eiga iPhone og Nova-síma eru líklegri til að fara á netið en 

hinir þátttakendurnir. Það er vegna þess að þeir eru ekki með nógu nýja síma til að 

fara á netið eða þeim finnst þetta flókið, dýrt og óþarft. Þátttakendur telja sig vita að 

það kosti um 100 krónur á mínútu að fara á netið í símanum. Að mati höfundar eru 

farsímafyrirtækin ekki með rétta sýn miðað við þetta. Í viðtölum við markaðsstjóra 

farsímafyrirtækjanna kom fram að þá langar til að vita hvernig unglingarnir nota 

símann og hvað þeir eru að gera á netinu. Unglingar virðast ekki vera að nota 

netfarsíma og eru á heildina litið að mati höfundar ekkert spenntir fyrir þessari 

nýjung. Þeir eru þar að auki flestir efnalitlir og tíma ekki að kaupa sér svona dýra 

síma. Unglingar nota ekki símana í neitt að ráði nema svara í þá, hringja úr þeim og 

senda SMS. Að mati höfundar eru farsímafyrirtækin að gera nýjungarnar allt of 

flóknar og fáir í þessum markhópi sýna þeim nokkurn áhuga. Þau ættu frekar að 

einblína á það sem skiptir höfuðmáli, það að gera unglingana að ánægðum 

viðskiptavinum sem leiðir til trausts og heldur þeim í viðskiptum við sig. Það geta 

þau gert með því að fara í gegnum hvern viðskiptavin og skrá eftir upplýsingum hans 

alla þessa símavini sem hann getur nýtt sér. Þá myndi vandamálið um að þetta væri 

allt svo flókið minnka til muna og einnig álítur höfundur að út frá því myndu 

notendur ekki skipta eins ört um farsímafyrirtæki þar sem traustið væri orðið 

sterkara. Viðskiptavinurinn sæi sér hag í því að sýna fyrirtækinu tryggð. 

 

3.2 Viðhorf 

 

Meirihluti þátttakenda telur mínútuverð skipta máli eða um 68%. Það skiptir 

stráka minna máli en stelpur að hafa lágt mínútuverð á símtali en um 60% stelpna 

töldu það skipta sig miklu máli (sbr. mynd 2-10). Því má álykta að til að halda í 

ungmennin þurfi farsímafyrirtæki að bjóða lægra mínútuverð og hafa það í huga að 

strákar virðast vera kærulausari en stelpur (sbr. kafla 2.2.1). Samt nýta sumir strákar 

þjónustþættina hjá tveim fyrirtækjum til að spara. Rannsakandi veltir fyrir sér hvað 

farsímafyrirtækin geti gert í því. Þátturinn sem skipti þátttakendur almestu máli var 



að það væri ódýrt að hringja. Því má telja það vera ástæðu velgengni Nova sem gefur 

öllum nýjum viðskiptavinum sem koma þangað inneign og síma til að auka 

markaðshlutdeild sína hratt og örugglega. 

Það var varla að viðskiptavinir Vodafone í rannsókninni vissu hvað USS-kort 

væri. Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort upplýsingaflæði Vodafone til 

viðskiptavina sinna sé í lagi. Í viðtali við markaðsstjóra Vodafone kom fram að 

einhverjar efasemdir hefðu verið innan fyrirtækisins um USS-kortið. Ekki hefur verið 

eins mikil sala og áætlað var í upphafi. Miðað við þetta ályktar höfundur að ef 

upplýsingaflæði verður bætt varðandi USS-kortið ætti notkun þess að aukast. Einnig 

kom fram í rannsókninni að þátttakendur vilja frekar fá fleiri vini til að hringja í frítt 

heldur en tvöfalda inneign. Þá er hugsanlegt að hið nýja tilboð Vodafone, frítt að 

hringja í fimm vini, komi betur út. 

Tal býður frítt að hringja á milli í sínu farsímakerfi til áramóta og í framhaldi af 

því verður hægt að velja um símavini. Tal er með þessu ekki að bjóða neytendum 

upp á neitt nýtt að mati rannsakanda. Þá er Auðunn Blöndal í nýju auglýsingunum frá 

þeim að gera mjög líkt og Síminn er að gera með því að hafa Jón Gnarr. Vodafone 

hefur svo Pétur Jóhann. Farsímafyrirtækin virðast með þessu vera að herma hvert 

eftir öðru að mati rannsakandans og spurning er hvernig framhaldið verður (sbr. kafla 

1.2.2.1). Auglýsingar sem byggja á hraða, háværri músík og frægu fólk höfða líklega 

frekar til ungs fólks en þess eldra. Jón Gnarr og Pétur Jóhann eru frægastir í dag fyrir 

leik sinn í Næturvaktinni, en þeir hafa verið að leika í sjónvarpsauglýsingum fyrir 

Símann og Vodafone. Þeir virðast höfða mjög til unglinga og jafnvel barna og eru 

auglýsingar með þeim yfirleitt stílaðar inn á húmor sem eldra fólk gæti átt erfitt með 

að skilja eða metur einskis. En vanda þarf valið þegar auglýsingum er beint til 

unglinga og barna (sbr. kafla 1.1.2). 

Þátttakendur voru spurðir hvort það skipti þá máli að þeir sem hringt er í séu hjá 

sama farsímafyrirtæki. Meirihluti þátttakenda, eða 49%, telur það ekki skipta máli. 

Miðað við þessar niðurstöður má álykta að ungmenni velti því ekki mikið fyrir sér 

hvort farsímafyrirtækin innheimti hærra mínútuverð ef viðskiptavinir þeirra – þau 

sjálf – hringja í annað farsímakerfi. Einnig má þá álykta að þátttakendur séu ekki 

með mikla verðvitund varðandi mínútuverð símtala. 

 



3.3 Tryggð  

 

Strákar báru minnsta traustið til síns farsímafyrirtækis en um 84% báru til þess 

lítið traust á meðan yfir 50% stelpna bera mjög mikið traust til síns farsímafyrirtækis. 

Þessar niðurstöður styðja því tilgátu 2. Um 65% þátttakenda töldu sig verða áfram í 

viðskiptum við sitt farsímafyrirtæki næstu tvö árin sem ber vott um mikið trygglyndi 

miðað við öra skiptingu í þessum aldurshópi. Það var líklegra að stelpur svöruðu 

þessari spurningu játandi en strákar, en það voru viðskipavinir Símans sem voru 

traustastir. Tilgáta 2 segir að stelpur séu tryggari viðskiptavinir en strákar og er hún 

áhugaverð þar sem stelpur byrja yfirleitt fyrr að þroskast en strákar á þessum aldri. 

Þessar niðurstöður sýna fram á að þeir þátttakendur sem telja sig vera trausta 

viðskiptavini, sem eru meirihlutinn stelpur, nýta sér þjónustuþætti síns 

farsímafyrirtækis. Út frá þessu má álykta að þeir þátttakendur sem eru traustir nýta 

sér þjónustu síns fyrirtækis og telja sig þá vera traustari.  

Sterkt samband er milli heildaránægju og trausts en það styður þá fimmtu og 

síðustu tilgátuna. Álykta má út frá því að traust sé til staðar á farsímamarkaðnum hjá 

ungmennum og þá meira hjá stelpum en strákum og því er tilgáta 5 samþykkt. 

Tilgátan er áhugaverð að því leytinu að farsímafyrirtækin geta þá myndað einhvers 

konar viðskiptasamband við stelpur frekar en stráka.  

Unglingar verða fyrir áreiti af auglýsingum frá sjónvarpi, útvarpi og víðar. 

Farsímafyrirtækin eru farin að nota allar mögulegar aðferðir til að fanga sem best 

athygli unglinganna. Huga þarf að siðferðislegum þáttum þar sem börnin eru það 

verðmætasta sem við eigum og reyna fyrirtækin í auknum mæli að hafa áhrif á 

skoðanir þeirra sem óhjákvæmilega hefur áhrif á það hvernig þau þroskast og mynda 

sér skoðanir (sbr. kafla 1.4.1). Því er mikilvægt að fyrirtæki hugsi um þennan þátt þar 

sem það getur líka haft afdrifaríkar afleiðingar ef ímynd fyrirtækisins verður fyrir 

álitshnekki. Þá getur farið svo að fyrirtækið missi trúverðugleika og unglingarnir 

hætti að sýna tryggð (sbr.k.1.4.2).  

Í rannsókninni voru þátttakendur beðnir um að ræða þjónustu 

farsímafyrirtækjanna og kom þá í ljós að flestir telja þjónustuna ódýrasta hjá Nova, 

Vodafone og Tali, en dýrasta þjónustan var talin hjá Símanum og Nova, besta 

þjónustan hjá Nova og Vodafone og svo versta þjónustan hjá Símanum. Síminn fær 

lélegustu dómana út frá þessari umræðu. Að mati höfundar eru væntanlega einhverjar 



líkur á því að foreldrar barnanna hafi lent illa í þjónustu Símans áður fyrr en þá var 

mikil óánægja í þjóðfélaginu í garð Símans (sbr.k.3.4).   

Í fræðilega kaflanum var kynnt aðferðafræðin við að halda í núverandi 

viðskiptavini en þá voru nefnd hin fjögur stig tryggðar. Rannsakandi veltir því fyrir 

sér hvort farsímafyrirtækin velti yfir höfuð mikið fyrir sér tryggð við viðskiptavinina 

þar sem þeir virðast á yfirborðinu einblína meira á að ná sér í nýja viðskiptavini. 

Farsímafyrirtækin bjóða flest mjög svipaða þjónustu en það tíðkast ekki nú til dags 

að viðskiptavinir þurfi að borga fyrir að skipta um farsímafyrirtæki. Því má setja öll 

farsímafyrirtækin í fyrsta stigið en það eru fjárhagsleg tengsl. Það eina sem 

viðskiptavinir þurfa að gera er að skrifa undir samþykki og svo sjá fyrirtækin um 

afganginn. Viðskiptavinir þurfa ekki lengur að fá nýtt númer heldur halda þeir sama 

símanúmeri. Farsímafyrirtækin eru í dag að keppa af miklum krafti um viðskiptavini 

á markaðnum. Þau keppa um að halda í núverandi viðskiptavini og einnig að bjóða 

nýjum viðskiptavinum að koma í viðskipti við sig. Hin fjögur stig tryggðar eru 

kenningar um mismunandi stefnur og stig til að halda í núverandi viðskiptavini. 

Hvað eru farsímafyrirtækin að gera til að halda í tryggð viðskiptavina sinna og á 

hvaða stigi eru þau í tryggðarstefnunni? 

Farsímafyrirtækin eru öll með mikið af tilboðum, öll bjóða eitthvað frítt og eru 

sífellt að auglýsa og bæta þjónustu sína þar sem samkeppnin er gríðarleg á 

markaðnum. Síminn býður frítt að fara á netið í símanum á kvöldin og um helgar, 

sömuleiðis ekkert mínútuverð og SMS frítt eftir þrjár mínútur af símtali og þrjú 

stykki af SMS (Síminn, 2008). Nova býður að viðskiptavinir með Nova-númer hringi 

frítt sín á milli, að allir fái 2000 krónur á mánuði frítt til að hringja í önnur númer en 

Nova-númer og gefins 3G-farsíma (Nova, 2008). Tal er einnig að bjóða frítt að 

hringja innan síns kerfis, lægsta mínútuverð milli kerfa, frían síma, 500 krónur á 

mánuði í inneign og að gefa viðskiptavinum sínum tjald (Tal, 2008). Vodafone er að 

bjóða frítt að hringja í fimm vini innan hvaða kerfis sem er, tvöfalda inneign í stað 

símavina og USS-kort sem eru frí SMS í 30 daga fyrir 1990 króna inneign 

(Vodafone, 2008). Svo mikil er breyting tilboða hjá farsímafyrirtækjunum að erfitt er 

fyrir neytendur að fylgjast með. Mjög fáir notendur virðast botna eitthvað í 

gjaldskrám farsímafyrirtækjanna þar sem ör breyting á verði er vegna mismunandi 

tilboða. Og öll þessi tilboð eiga við um fyrirframgreidda áskrift og áfyllingu. 



Nova kom á markaðinn með félagsleg tengsl til viðskiptavina sinna. Nova býður 

þjónustu sem snýr að persónunni sjálfri. Fyrirtækið býður þá þjónustu að 

viðskiptavinir fá fernt frítt, farsíma, sex ferðir í bíó, 2000 króna inneign á mánuði og 

að allir innan Nova hringja frítt í Nova. Með því að bjóða Nova í Nova frítt var 

fyrirtækið fyrst til að búa til samfélag innan farsímafyrirtækjanna.  

Upplýsingar um viðskipti og þjónustu viðskiptavina farsímafyrirtækja eru 

geymdar í tölvukerfi þeirra. Þar halda fyrirtækin vel utan um hvern viðskiptavin fyrir 

sig. Að mati höfundar ættu fyrirtækin að geta nýtt sér þessar upplýsingar þegar þau 

eru að fara yfir stöðu mála og taka ákvarðanir um næsta skref í stefnu fyrirtækisins.  

Stundum verða þessi tengsl aðeins á milli viðskiptavina fyrirtækisins í stað þess 

að vera á milli viðskiptavinarins og þjónustuaðilans í fyrirtækinu. Þetta er mjög 

algengt í heilsurækt, klúbbum, skólum og öðru þjónustuumhverfi þar sem 

viðskiptavinir eiga mikil samskipti sín á milli. Með tímanum verða félagslegu 

tengslin milli viðskiptavina mikilvægur þáttur sem hefur þau áhrif að 

viðskiptavinirnir skipta ekki yfir í annað fyrirtæki. Fólk sem fer til dæmis í frí á 

hverju ári á sama stað og í sömu vikunni myndar tengsl við annað fólk sem fer í frí á 

sama tíma. Tryggð við ákveðinn stað er hluti af tryggð við þann hóp sem mikið hefur 

verið ferðast með síðustu árin (Berry og Parasuraman, 1991). Rannsakandi ráðleggur 

stjórnendum farsímafyrirtækjanna að komast á bindandistigið þar sem að mikill 

flutningur er milli viðskiptavina eins og staðan er núna. Ef fyrirtækin væru meira 

bindandi meðal sinna viðskiptavina væru tryggð á farsímamarkaðnum mun meiri. 

Heimasíður farsímafyrirtækjanna eru dæmi um sérsniðin tengsl en þar bjóða 

fyrirtækin upp á staðlaða lausnapakka þar sem viðskiptavinurinn getur valið vörur og 

þjónustu út frá staðlaðri þjónustusamsetningu.  

Nú til dags kostar það viðskiptavini ekki neitt að skipta um farsímafyrirtæki og að 

mati höfundar er það þess vegna sem tryggðin hefur verið minni hjá ungmennum. 

Því má álykta að engin farsímafyrirtæki hér á landi séu á fjórða stiginu. Sum 

fyrirtæki nýta sér einstaklingsbundna markaðsfærslu til að skapa bindandi tengsl og 

jafnvel upplýsingakerfi til að tengjast viðskiptavini sínum betur. Dæmi um þetta eru 

fyrirtæki sem bjóða upp á það að panta vöru eða þjónustu í gegnum internetið. 

Fyrirtækið heldur þá utan um allar upplýsingar um viðskiptavininn og getur notað 

þær til að komast að því hverju viðskiptavinurinn sækist helst eftir. Vefverslanir 

farsímafyrirtækjanna eru dæmi um þetta.  



 

 

3.4 Ánægja  
 

Yfir 60% telja sig vera ánægð hjá núverandi farsímafyrirtæki en ánægðustu 

viðskiptavinirnir eru hjá Símanum og eru stelpur ánægðari en strákar. Þessar 

niðurstöður styðja því tilgátu 1 um það að stelpur séu ánægðari viðskiptavinir en 

strákar. Tilgátan er áhugaverð að því leyti að auðveldaravirðist vera að veita stelpu 

ánægju í þjónustu og því erfiðara að ná til strákanna. Að mati höfundar þurfa 

farsímafyrirtækin að einblína á það tryggðarsamband sem þau hafa við stelpur til að 

halda í þær. Það kemur fram í rannsókninni að það sé auðveldara að halda þeim en 

það er erfiðara að mynda samband við strákana þar sem að þeir eru ótraustari.     

Einnig leiddu niðurstöður í ljós að stelpur mæla frekar með sínu farsímafyrirtæki 

en strákar og styður það tilgátu 3. Tilgátan er áhugaverð vegna þess að stelpur eru 

fyrr að þroskast og einnig ályktunar um tryggð og ánægju stelpna fremur er stráka.   

 

 

3.5 Takmarkanir rannsóknar 

 

Við úrvinnslu spurningalistans komu í ljós nokkur atriði sem að mati höfundar 

betur hefðu mátt fara. Í rannsókn sem er jafnumfangsmikil og þessi þarf að passa að 

spurningalistinn sé ekki of langur. Það hefði til dæmis mátt hafa færri 

þjónustuþáttarspurningar eða setja þær öðruvísi upp því líklegt er að einhverjir af 

þátttakendunum hafi ekki nennt að lesa þær allar og svarað þeim öllum eins. 

Erfitt var að fá að koma inn í skólana og leggja listann fyrir. Var haft samband við 

fjölmarga skóla og flestir neituðu beiðninni. Samt var lögð áhersla á að könnunin 

væri stutt og að svörunin tæki ekki langann tíma. Skólastjórnendur sögðu að sífellt 

væri verið að biðja þá um að fá að leggja könnun fyrir þennan aldurshóp enda virðast 

margir vilja fá að vita meira um unglinga. Mikið er búið að vera um ýmiss konar 

kannanir í skólum barna og því kannski komin þreyta á eilífum könnunum frá öllum 

þessum aðilum. Þar sem þessi rannsókn var ekki nógu persónuleg og tók ekki á 



alvarlegum málum gat Menntasvið ekki aðstoðað rannsakandann við að fá leyfi til að 

fara í skólana.  

Þátttakendur voru duglegir að spyrja þegar könnunin var lögð fyrir og áttu margir 

í vandræðum með að skilja sumar spurningarnar, þá sérstaklega þeir sem yngri voru. 

Hætt er við að einhverjir hafi svarað á rangan hátt ef þeir þorðu ekki að spyrja en 

rannsakandinn reyndi að gefa þær upplýsingar við upphaf könnunarinnar sem hann 

taldi að kæmu að notum við útfyllingu spurningalistans. Margir þátttakendur áttu 

erfitt með að gera sér grein fyrir því hversu miklu þeir eyddu í símanotkun á mánuði 

þar sem það eru oft og tíðum foreldrarnir sem greiða notkun á veturna, en í seinni 

rannsókninni var algengt að þau borguðu sjálf á sumrin.  

 
 

3.6 Hugmyndir til farsímafyrirtækja 
 

Ein hugmynd kom frá þátttakanda í rýnihópaumræðunni um að flott væri ef 

símtækið gæti fundið húslykilinn þeirra ef hann týndist. Annar þátttakandi sagði að 

það væri flott að geta farið í matvörubúð og borgað með símanum á kassanum. Þótt 

síminn væri batteríslaus vildu þau samt geta leitað að honum. 

Stjórnendur fyrirtækjanna þurfa að fá starfsmenn sína til að fara yfir hvert 

ungmenni sem er í viðskiptum hjá þeim og bjóða þeim persónuleg kjör til að halda í 

tryggð þeirra. Starfsmennirnir geta gert það með því til dæmis að fara í skólana til 

ungmennanna og kynna fyrir þeim það sem í boði er. Rannsakandi er sannfærður um 

að þetta á eftir að skila farsímafyrirtækjunum einhverri lausn á vandamálinu við að 

tryggja unglingana hjá sér í viðskiptum. 

Stjórnendur farsímafyrirtækjanna þurfa einnig að velta fyrir sér hvað þau tapa 

miklu á því að bjóða símavinaafslættina þar sem ungmennin virðast nýta sér það 

tilboð til fulls og hafa sum hver fengið sér tvö númer til að þurfa að borga sem 

minnst fyrir notkun sína. Strákarnir nefndu að þeir væru með tvö númer, annað hjá 

Nova og hitt hjá Vodafone vegna tilboða sem hvort fyrirtæki um sig býður. Þetta 

þýðir að þeir séu búnir að sjá hagnaðaráform fyrir notkun sína og eru að misnota 

tilboðin. 



Einnig kom fram í rannsókninni að öll þessi tilboð hjá farsímafyrirtækjunum væru 

yfirborðskennd og flókin. Gott væri ef farsímafyrirtækin tækju til skoðunar að útfæra 

þjónustu sína þannig að það væri auðveldara fyrir neytendurna að nálgast hana. 

Áberandi var hvað fáir þátttakendur höfðu heyrt um USS-kort Vodafone en flestir 

þátttakendur gætu hugsað sér að kaupa slík áfyllingarkort ef öll farsímafyrirtækin 

byðu upp á þau. Þetta bendir til þess að skoða þarf upplýsingaflæðið hjá Vodafone. 

Þess vegna er mikilvægt fyrir stjórnendur að skoða þennan þátt því samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar voru þátttakendur tilbúnir til að kaupa slíkt kort en nánast 

enginn þátttakandi hafði heyrt á það minnst. Stjórnendur farsímafyrirtækjanna ættu 

að taka það til athugunar að ferlið hjá þeim er flókið fyrir neytendur, verðskrá 

ruglingsleg og kort í líkingu við USS-kort Vodafone er eitthvað sem ungir neytendur 

gætu hugsað sér að kaupa.  

Eins og gengur og gerist á farsímamarkaðnum eru óvæntar markaðsherferðir tíðar. 

Staðreyndin er sú að ef viðskiptavinir eiga tiltölulega auðvelt með að skipta um 

fyrirtæki, til dæmis um leið og betra tilboð kemur frá öðru fyrirtæki, þá gera þeir það 

undantekningalítið. Viðskiptavinir sýna tryggð með ákveðinni hegðun, til dæmis með 

því að tala vel um vöru eða þjónustu, með ætlunum um að eiga endurtekin viðskipti 

og hvernig þeir bera fram kvartanir.  

Rannsakandinn varð vitni að því þegar hann starfaði á farsímamarkaðnum að í 

markaðsherferð fyrirtækjanna var áberandi hátt brottfall hjá unglingum. Að mati 

höfundar var það áberandi þegar um ýmis fríðindi var að ræða að ungmenni skipta 

um fyrirtæki. Viðkomandi heldur sama farsímanúmeri þó svo að skipt er um 

fyrirtæki og því hefur unglingum hingað til ekki þótt mikið mál að skipta milli 

farsímafyrirtækja til að fá þau tilboð sem boðið er upp á hverju sinni.  

En af hverju ættu fyrirtæki að eltast við unglingana? Eiga þeir nóg fjármagn til að 

eyða? Svarið er já, þeir eiga pening og ekki nóg með að þeir eyði sínum eigin 

peningum heldur hafa þeir áhrif á hvert peningar heimilanna fara. Eins og fram hefur 

komið í ritgerðinni virðast unglingar geta haft gífurleg áhrif á hvernig foreldrar eyða 

peningum heimilis. En hvernig fara þeir að því? Þeir vita kannski frekar en 

foreldrarnir hvað er það nýjasta á markaðnum og hvað er ómissandi inn á heimilið. 

Þeir vita hvar á að kaupa það og hvað það kostar. 

 

 



3.7 Lokaorð 
 

Á löngum tíma læra fyrirtækin meira og meira um viðskiptavininn þar sem þau 

halda utan um allar pantanir og kauphegðun viðskiptavinanna. Farsímafyrirtækin eru 

sífellt að leita að leiðum til að bæta þjónustuna við viðskiptavininn svo hægt sé að 

mæta þörfum hans á sem nákvæmastan hátt og einnig að bæta við þjónustu. Með 

vitneskju um þarfir viðskiptavina geta ungmennin bætt við þjónustuna og styrkt 

reglulega sambandið enn frekar. Þannig hafa farsímafyrirtækin byggt upp gott 

samband við viðskiptavininn og komið sér upp góðu tryggðarsambandi við hann. 

Í inngangi var sagt frá rannsóknarspurningunni en hún snýr að því hvort ungmenni 

séu traustir og ánægðir viðskiptavinir á farsímamarkaðnum. Með rannsókninni var 

reynt að komast að því og svo bent á niðurstöður um að stelpur væru ánægðar og 

traustar en ekki strákar. Strákar nýta sér ekki þjónustuþætti og þeim virðist vera 

alveg sama um farsímafyrirtækin nema um það að fá eitthvað frítt hjá þeim. Þeir vilja 

fá sem mest frítt og þá koma þeir í viðskipti. Þetta svar gefur til kynna að stjórnendur 

þurfi að vara sig betur á strákum en stelpum og einblína frekar á þá til að gera þá 

ánægða og í framhaldi af því trausta. Á þessum aldri eru kannski ungmennin 

viðkvæm og varasamt er að reyna að ná í stráka en það er eitthvað sem stjórnendur 

farsímafyrirtækjanna geta haft bak við eyrað. Þá væri skynsamlegast að reyna frekar 

við 16-17 ára aldurinn heldur en 12-15 ára þar sem að sá aldur er minna viðkvæmari. 

Þar sem ekki hefur verið gerð rannsókn á tryggð og ánægju unglinga með 

farsímafyrirtækin hér á landi væri áframhaldandi rannsókn og frekari skoðun á 

þessum málum þörf. Þá væri vert að kanna viðhorf unglinga til farsímamarkaðarins 

og taka þá stærra úrtak. Einnig væri áhugavert að skoða frekari rýnihópa út frá 

þessum niðurstöðum. Á heildina litið eru unglingar spennandi markhópur. Þetta er 

nokkuð stór hópur og ekki nóg með að hann hafi pening á milli handanna sem hann 

vill eyða heldur hefur þessi hópur líka gífurleg áhrif á það í hvað peningar annarra 

fjölskyldumeðlima fara. Í hópi unglinga er oft einn leiðtogi sem leggur línuna um 

hvað sé flott í það og það skiptið og hinir í hópnum fara eftir því sem hann segir. Ef 

markaðsfólk nær að bera kennsl á leiðtogana og ná til þeirra er líklegt að þeirra vara 

nái að dreifast til annarra unglinga.  

Nú er þessari rannsókn lokið og niðurstöður liggja fyrir. Margar áhugaverðar 

ábendingar komu fram í rannsókninni sem vert er að skoða. Rannsakandinn væntir 



þess að niðurstöður komi að gagni fyrir farsímafyrirtækin og varpi ljósi á mikilvægi 

framangreindra þátta. 
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Viðauki 1 – Spurningalisti fyrir 12-17 ára 
Könnun þessi er gerð á vegum meistaranemanda sem er að vinna rannsókn í 

tengslum við nám sitt við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands.  

Mikilvægi þess að meta gæði þeirrar þjónustu sem farsímafyrirtækin veita 

viðskiptavinum sínum verður sífellt meira eftir því sem tæknin eykst og samkeppni á 

markaðnum eykst. Liður í því að bæta þjónustuna er að kanna hversu mikla tryggð 

og ánægju unglingar hafa til síns farsímafyrirtækis. Vonast er til þess að þú sjáir þér 

fært að svara nokkrum spurningum. Það ætti að taka um 5-10 mínútur. 

Spurningalistinn er 4 blaðsíður. Vinsamlegast gættu þess að enga síðu vanti. 

Ragnhildur Guðrún Pálsdóttir 

 

1. Hjá hvaða símafyrirtæki ertu með GSM-númerið þitt? 

          

             1 Síminn    

2 Vodafone     

3 Sko      

4 Nova   

 
 

 

2. Hvað borgar þú eða foreldri þitt mikið fyrir þitt símanúmer á mánuði? 

 

             1   0-1000 krónur   

2   1001-3000 krónur   

3   3001-5000 krónur 

4   5001-7000 krónur  

5     7001 krónur eða meira 

 

 

 

3. Hefur þú einhvern tíma skipt um farsímafyrirtæki? (Ef já svarar þú spurningu 4) 

        
            1 Nei         

  

2 Já   

 

 

 
4. Hvaða farsímafyrirtæki/jum hefur þú verið hjá áður? (Vinsamlega krossaðu við öll 

sem koma til greina) 

 

             1 Síminn    

2 Vodafone     

3 Sko      

4 Nova   

 



5. Hversu lengi hefur þú verið hjá núverandi farsímafyrirtæki? 

 

             1  skemur en 1 ár    

2  1-2 ár    

3  3-4 ár  

4  5-6 ár   

5  7 ár eða lengur   

 

              

6. Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ertu hjá núverandi farsímafyrirtæki? 

 

1   Mjög óánægð/ur   

2   Óánægð/ur  

3   Hlutlaus  

4  Ánægð/ur  

5  Mjög ánægð/ur 
  

 

7. Telur þú að viðskipti þín verði hjá því næstu tvö árin? 

 

1   Mjög ólíklegt  

2   Ólíklegt  

3   Veit ekki 

4   Líklegt  

5  Mjög líklegt 
  

 

8. Er besti vinur/vinkona þinn/þín hjá sama farsímfyrirtæki og þú? 

 

1 Nei        

 

2 Já  

 

3 Veit það ekki  

 

 
      

9. Hversu lítið eða mikið traust berð þú til þíns farsímafyrirtækis? 

 

1   Mjög lítið 

2   Lítið 

3   Veit ekki 

4   Mikið  

5  Mjög mikið 
  

 

10. Hversu miklu máli skipta eftirfarandi atriði þig varðandi farsímafyrirtæki þitt?  

 

a) Að geta haft marga símavini 

1Mjög litlu máli 2Litlu máli 3Veit ekki 4 Miklu máli 5Mjög miklu máli 
                                                                   

b) Mínútuverð símtals   

1Mjög litlu máli 2Litlu máli 3Veit ekki 4 Miklu máli 5Mjög miklu máli 

 



                                                              

c) Hringitónaúrval á netinu   

1Mjög litlu máli 2Litlu máli 3Veit ekki 4 Miklu máli 5Mjög miklu máli 

 
                                                           

d) Að geta hringt „kollekt“       

1Mjög litlu máli 2Litlu máli 3Veit ekki 4 Miklu máli 5Mjög miklu máli 

 
        

e) Hvenær þjónustuver er opið  

1Mjög litlu máli 2Litlu máli 3Veit ekki 4 Miklu máli 5Mjög miklu máli 

 
                                                           

f) Gott símasamband alls staðar        

1Mjög litlu máli 2Litlu máli 3Veit ekki 4 Miklu máli 5Mjög miklu máli 

 
                                 

g) Að fyrirtækið sé fyrst á markað með tækninýjungar       

1Mjög litlu máli 2Litlu máli 3Veit ekki 4 Miklu máli 5Mjög miklu máli 

 
                     

h) Að þeir sem ég hringi í séu hjá sama farsímafyrirtæki og ég        
1Mjög litlu máli 2Litlu máli 3Veit ekki 4 Miklu máli 5Mjög miklu máli 

 

11.  Nýtir þú þér einhvern af þeim þjónustuþáttum sem í boði eru hjá þínu 

farsímafyrirtæki? 

 

1 Nei          

 

2 Já   

 

 

12. Hversu ólíklegt eða líklegt er að þú myndir mæla með þínu símafyrirtæki við annan 

aðila? 

 

1   Mjög ólíklegt   

2   Ólíklegt 

3   Hlutlaus  

4   Líklegt 

5  Mjög líklegt 

 
       
 

13.  Á heildina litið hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ertu þú með þitt farsímafyrirtæki? 
                   

1   Mjög óánægð/ur   

2   Óánægð/ur  

3   Hlutlaus  

4  Ánægð/ur  

5  Mjög ánægð/ur 

 

 
 



14. Á heildina litið myndir þú segja að þú værir þínu farsímafyrirtæki traustur 

viðskiptavinur? 

 

1 Nei          

 

2 Já   

 

 

Að lokum langar mig að biðja þig um að svara nokkrum spurningum sem skipta máli 

við úrvinnslu könnunarinnar og því er mikilvægt að þeim sé öllum svarað: 

 
18. Hvert er kyn þitt?       

  

1 Karl    

      

2 Kona  

   

  
19. Hver er aldur þinn? 

 

1  12 ára   

2  13 ára  

3  14 ára                                    
4  15 ára   

5   16 ára   

6  17 ára  

7  18 ára  

 

20. Hversu mikið áætlar þú að vinna með námi?   

     

1  ekkert   

2   minna en 10 tíma á viku  

3  11-20 tíma á viku 

4  meira en 20 tíma á viku 

 

 

21. Hver eru laun þín að meðaltali á mánuði? 

 

1  0-10.000 kr.  

2  10.001-20.000 kr.  

3  20.001-30.000 kr.  

4  30.001-40.000 kr.   

5   40.001-50.000 kr.   

6  50.001- 60.000 kr. 

7  60.001-70.000 kr.     
8  70.001 kr. eða meira               

Takk fyrir þátttökuna  



Viðauki 2 - Spurningar til farsímafyrirtækjanna 
 

 Hvenær verða unglingar tryggir viðskiptavinir? 

 Af hverju skipta unglingar um fyrirtæki? 

 Hvað vitið þið um markhópinn unglinga? 

 Hvað vantar ykkur að vita? 

 Hversu mikilvægur er þessi markhópur fyrir ykkur, eruð þið að fókusa 

eitthvað sérstaklega á þennan markhóp? 



Viðauki 3 – Bréf til foreldra 
 

 

Tilkynning um fyrirhugaða könnun fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk. 

 

 

 

Kæri forráðamaður. 

 

 

Ég er nemandi í meistaranámi í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við Háskóla 

Íslands. Ég er að vinna MS-ritgerðina mína og fjallar hún um unglinga sem markhóp 

og notkun þeirra á GSM-símanúmerinu sínu. Ég er búin að leggja ítarlegri 

spurningalista fyrir 512 nemendur á aldrinum 12-17 ára en langar að gera 

rannsóknina enn frekar og fá að spjalla aðeins við krakkana um notkun þeirra og 

hvað það er sem þeim finnst skipta máli á GSM-markaðnum. Markmið mitt með 

rannsókninni er að komast að því af hverju unglingar eru ekki traustir viðskiptavinir. 

Meðal spurninga eru hvernig þau nota símann sinn, af hverju þau skipta um 

farsímafyrirtæki, hvort þau séu hjá sama farsímafyrirtæki og foreldrarnir, hvað þau 

eru ánægð með hjá fyrirtækinu og hversu mikið nota þau SMS/MMS. 

Með þessu bréfi óska ég eftir samþykki ykkar til að fá að spjalla við barnið ykkar 

ásamt öllum hópnum í kaffitíma í vinnuskólanum. Könnunin er alveg nafnlaus og 

ekki er hægt að rekja svör til einstakra nemenda. Ef þið hafnið þátttöku fyrir hönd 

barna ykkar bið ég ykkur vinsamlega um að skrá nöfn ykkar og barns hér fyrir neðan. 

Vinsamlega sendið bréfið með barninu í vinnuna á morgun. 

 

 

Með von um jákvæðar móttökur og fyrirfram þökk. 

 

Ragnhildur Guðrún Pálsdóttir 

 

 

________________________________ 

Nafn barns 

 

 

________________________________ 

Undirskrift foreldris/forráðamanns 

 



Viðauki 4 - Spurningar fyrir 8., 9. og 10. bekk 
1. Hjá hvaða farsímafyrirtæki eruð þið?  

2. Hafið þið skipt um farsímafyrirtæki og þá af hverju? Afhverju eruð þau að 

skipta um fyrirtæki, er það ímyndin eða verðtilboð? Hvað finnst ykkur 

spennandi við það fyrirtæki sem þið eruð hjá í dag? Hvað eruð þið ánægð 

með hjá fyrirtækinu, vini, ímynd, traust GSM-samband? 

3. Vitið þið hvað traustur viðskiptavinur þýðir? 

4. Eruð þið að ná í hringitóna eða tónlist á netinu og setja í símann ykkar?  

5. Getið þið farið á netið í símanum ykkar og hvernig eruð þið að nota netið 

(myspace, facebook, youtube, skoða tölvupóstinn)? Finnst ykkur mikilvægt 

að geta farið á netið í símanum og þá af hverju? Ef ekki, út af hverju ekki? 

Haldið þið að það sé dýrt að fara á netið í símanum? Hversu oft notið þið 

netið á dag/viku/mánuði? Ef mikið, þá hversu mikið?  

6. Finnst ykkur símavinir skipta máli? Hvað þurfa vinirnir að vera margir, 1, 2, 

3, 4, 5, skiptir það einhverju máli ef þetta er komið í einhvern fjölda? 

7. Vitið þið hvað það kostar að hringja úr símanum ykkar í annað númer 

(mínútuverð innan og utan farsímakerfis)? 

8. Eigið þið nýja GSM-síma? Skipta símarnir máli? Hvað er flottasti síminn í 

dag? Eigið þið 3G-síma? 

9. Myndsímtöl, finnst ykkur það eitthvað spennandi og eruð þið að nota 

svoleiðis tækni? 

10. Eruð þið hjá sama farsímafyrirtæki og foreldrarnir? Ráðið þið hvar þið eruð í 

viðskiptum eða eru það mamma og pabbi sem ráða? 

11. SMS og MMS, hversu mikið notið þið það og vitið þið hvað það kostar, vitið 

þið hvað USS kostar, hafið þið notað svoleiðis og finnst ykkur það sniðugt 

kort?  

12. Hvað eruð þið ánægðust með hjá Símanum, Vodafone, Tali eða Nova? Hvað 

eruð óánægðust með?  

13. Teljið þið að Síminn/Vodafone/Nova/Tal bjóði upp á ódýra eða dýra þjónustu 

og góða eða vonda þjónustu? 

14. Ef þið mynduð skipta um farsímafyrirtæki í dag hvert mynduð þið þá fara? 

15. Hvað skiptir mestu máli þegar þið veljið farsímafyrirtæki, hvað er í öðru sæti 

og hvað í þriðja sæti? (Ódýrt símtæki, ódýrt símtal, ódýrt að hringja, 3G eða 

aðrar tæknilegar lausnir, flott ímynd.) 



16. Auglýsingar, hvaða fyrirtæki eru með bestu auglýsingarnar, hverju takið þið 

eftir og hvað finnst ykkur um þær?  

17. Er eitthvað sem þið vilduð geta gert í símanum ykkar sem ekki er hægt að 

gera í dag?  

18. Hvernig eruð þið að nota þjónustuþættina hjá farsímafyrirtækjunum? 3G 

(myndsímtöl), tónlistarhringitónanotkun, tónlist í símann, netið í símann, 

sjónvarp, tónlist, leikir. 

19. Vinir eða tvöfalt frelsi, skiptir það meira máli en að fá fleiri vini?  

20. Hvernig eruð þið að fylla á frelsið ykkar, er það í gegnum netið, beint úr 

símanum, sjálfvirk áfylling, hraðbanki? 

21. Hafið þið heyrt um „tónlist í símann“ og prófað að kaupa lag til að hafa í 

símanum ykkar?  

22. Hvar nálgast þið tónlistina, kaupið þið CD/sækið á netið/fáið hana annars 

staðar? 

23. Frelsi í útlöndum, hafið þið notað það þegar þið farið til útlanda?  



Viðauki 5 – Reglur um auglýsingar til ungmenna 

Í 8. gr. er fjallað sérstaklega um börn, bæði sem áhorfendur/hlustendur/lesendur og 

börn sem koma fram í auglýsingum:  

Auglýsingar skulu þannig úr garði gerðar að ekki leiki vafi á að um auglýsingar sé 

að ræða. Skulu þær skýrt aðgreindar frá öðru efni fjölmiðla.  

Auglýsingar skulu miðast við að börn sjái þær og heyri og mega þær á engan hátt 

misbjóða þeim.  

Í auglýsingum verður að sýna sérstaka varkárni vegna trúgirni barna og unglinga og 

áhrifa á þau.  

Komi börn fram í auglýsingum skal þess gætt að sýna hvorki né lýsa hættulegu atferli 

eða atvikum er leitt geti til þess að þau eða önnur börn komist í hættu eða geri það 

sem óheimilt er. 

Útvarpslög nr. 53/2000 taka til alls efnis í hljóðvarpi og sjónvarpi.  Í 1. mgr. 14. gr. 

útvarpslaga segir:  

Sjónvarpsstöðvum er óheimilt að senda út dagskrárefni, þar á meðal auglýsingar, 

sem gæti haft alvarleg skaðvænleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða siðferðilegan 

þroska barna, einkum og sér í lagi dagskrárefni sem felur í sér klám eða tilefnislaust 

ofbeldi, á þeim dagskrártíma sem hætta er á að börn sjái viðkomandi efni.  

Í 20. gr. útvarpslaga segir svo:  

Útvarpsauglýsingar skulu þannig gerðar og fluttar að þær valdi ekki börnum 

siðferðilegum eða líkamlegum skaða.  

Í reglugerð um útvarpsstarfsemi nr. 50/2002 segir svo í 13. gr.:  

Sjónvarpsstöðvum er óheimilt að senda út auglýsingar, sem gætu haft alvarleg 

skaðvænleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða siðferðilegan þroska barna, einkum og 

sér í lagi auglýsingar sem fela í sér klám eða tilefnislaust ofbeldi, á þeim 

dagskrártíma sem hætta er á að börn sjái.  

Útvarpsauglýsingar skulu þannig gerðar og fluttar að þær valdi ekki börnum 

siðferðilegum eða líkamlegum skaða. Í útvarpsauglýsingum er óleyfilegt að:  

a.  hvetja börn til þess að kaupa vöru eða þjónustu með því að notfæra sér 

reynsluleysi þeirra eða trúgirni,  

b.  hvetja börn til þess að telja foreldra sína eða aðra á að kaupa vöru eða þjónustu 

sem auglýst er,  

c.  notfæra sér það sérstaka trúnaðartraust sem börn bera til foreldra, kennara eða 

annars fólks,  

d.  sýna börn að tilefnislausu við hættulegar aðstæður.  

Í 21. gr. reglugerðarinnar segir að ekki megi sýna dagskrárefni sem ekki er við hæfi 

barna fyrir kl. 23 á kvöldin:  

javascript:void%20window.open('http://www.althingi.is/lagas/130b/2000053.html','_blank','height=600,width=800,titlebar=no,menubar=no,toolbar=no,location=no,status=no,scrollbars=yes,fullscreen=no,resizable=yes');
javascript:void%20window.open('http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/050-2002','_blank','height=600,width=800,titlebar=no,menubar=no,toolbar=no,location=no,status=no,scrollbars=yes,fullscreen=no,resizable=yes');


Sjónvarpsstöðvum er óheimilt að senda út dagskrárefni, sem gæti haft alvarleg 

skaðvænleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða siðferðilegan þroska barna, einkum og 

sér í lagi dagskrárefni sem felur í sér klám eða tilefnislaust ofbeldi, á þeim 

dagskrártíma sem hætta er á að börn sjái viðkomandi efni eða fyrir kl. 23.  

Dagskrárefni, sem ekki er talið við hæfi barna, sbr. 1. mgr., skal jafnframt einungis 

sýnt á þann hátt að tryggt sé með tæknilegum ráðstöfunum svo sem með læsingu 

útsendrar dagskrár að börn á því svæði er útsendingin nær til muni ekki að öðru 

jöfnu heyra eða sjá slíkar útsendingar. Þegar slíkt dagskrárefni er sent út skal fara á 

undan því munnleg viðvörun eða það auðkennt með sjónrænu merki allan þann tíma 

sem útsendingin stendur yfir.  

 

Í siðareglum SÍA (Sambands íslenskra auglýsingastofa) er grein sem tekur 

sérstaklega á auglýsingum gagnvart börnum en þar kemur fram (sjá www.sia.is 

(siðareglur): 

1. Í auglýsingum skal ekki misnota hina eðlilegu trúgirni barna né reynsluskort 

yngri kynslóðarinnar og skal þess gætt að auglýsingar raski ekki samlyndi 

innan fjölskyldunnar. 

2. Auglýsingar sem beint er til barna eða unglinga og eru líklegar til að hafa 

áhrif á þá aldursflokka skulu ekki innihalda staðhæfingar eða myndir sem 

gætu skaða hina yngri geðrænt, siðferðislega eða líkamlega. 

 

Í þessu sambandi má nefna 6. gr. laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum 

og gagnsæi markaðarins nr. 57/2005:  

Óheimilt er að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum 

eða með öðrum hætti eða beita öðrum slíkum viðskiptaaðferðum sem sama marki eru 

brenndar, enda séu upplýsingar þessar og viðskiptaaðferðir fallnar til að hafa áhrif 

á eftirspurn eða framboð vara, fasteigna, þjónustu eða annars þess sem haft er á 

boðstólum í atvinnustarfsemi sem lög þessi taka til.  

Auglýsingar og aðrar viðskiptaaðferðir skulu ekki vera ósanngjarnar gagnvart 

keppinautum eða neytendum vegna forms þeirra eða sökum þess að skírskotað er til 

óviðkomandi mála.  

21. gr. útvarpslaga nr. 53/2000 fjallar um kostun. Einnig má nefna 16. gr. sömu 

laga en þar segir:  

Auglýsingar skulu vera auðþekkjanlegar sem slíkar og vera skýrt afmarkaðar frá 

öðru dagskrárefni með myndskilti eða hljóðmerki. Sama gildir um fjarsöluinnskot.  

Duldar auglýsingar eru bannaðar, sem og dulin fjarsöluinnskot.  

Í auglýsingum og fjarsöluinnskotum skal ekki beita tækni til að hafa áhrif á fólk 

neðan marka meðvitaðrar skynjunar.  
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Í barnaverndarlögum kemur fram að foreldrum beri að „eftir því sem í þeirra valdi 

er, að vernda börn gegn ofbeldis- og klámefni eða öðru slíku efni, m.a. með því að 


