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Formáli 
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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um markaðsrannsókn við kaup á nýju sjónvarpi. Ritgerðin byggir á 

niðurstöðum megindlegrar rannsóknar í formi spurningakönnunar sem var aðgengileg á 

netinu. Markmið rannsóknarinnar var að kanna í hvaða verslun neytendur fara í til að 

kaupa nýtt sjónvarp og þá af hverju. Meðal annars var kannað í hvaða verslun 

þátttakendur hefðu síðast keypt nýtt sjónvarp. Þátttakendur í rannsókninni alls 578 

einstaklingar. Þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni voru á öllum aldri en stærsti 

hópurinn sem tók þátt var á aldursbilinu 20 - 29 ára eða 339 manns. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að Elko er sú verslun sem flestir völdu sem fyrsta 

kost við kaup á nýju sjónvarpi. Þá kom fram að þátttakendur eru sammála því að verðið 

sé þyngsti áhrifaþátturinn af þeim sem spurt var um. Þeir áhrifaþættir sem einnig skiptu 

máli í vali á verslun voru þjónusta og vörumerki, en auglýsingar höfðu minni áhrif á valið. 
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Inngangur 

Á hverju ári kemur ný lína af sjónvörpum frá framleiðendum með nýjum og betri búnaði 

og margir hugsa sig um hvort tími sé komin til að endurnýja gamla sjónvarpið. Þetta er 

upphafið á kaupákvörðunarferlinu og viðskiptavinurinn leitar sér upplýsinga um nýjustu 

sjónvörpin á markaðinum. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða þættir höfðu áhrif á neytendur 

varðandi val á verslun til að kaupa nýtt sjónvarp. Ástæða fyrir vali á viðfangsefninu er 

áhugi minn á markaðsfræði og neytendahegðun. Með þessu vildi ég kanna hvaða þættir 

vega þyngst hjá neytendum í vali þeirra á verslun til að kaupa nýtt sjónvarp. Ennfremur 

vildi ég kanna í hvaða verslun flestir kaupa nýtt sjónvarp og hvers vegna og hvar þeir 

hefðu síðast keypt nýtt sjónvarp. 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Fyrsti kafli fjallar um neytendahegðun, ákvörðunarferli og 

hegðunarmynstur við kaup. Í öðrum kafla er talað um kauphegðun neytenda, hvernig 

umhverfi og hugarástand hverju sinni getur haft áhrif á skoðanir þeirra. Þriðji kafli fjallar 

um áhrifaþætti neytenda við kaup eins og menningar- félags- og persónulegir þættir. 

Fjórði kafli er um kaupákvörðunarferlið, það er uppgötvun á þörf, upplýsingaleit, mat 

valkosta,  vörukaup og eftirkaupaáhrif. Í fimmta kafla er fjallað um markaðinn og þá 

aðila sem keppa um hylli neytenda. Sjötti kafli fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar, 

markmið hennar og þær aðferðir sem notaðar voru við gagnaöflun, gagnagreiningu og 

úrvinnslu gagna. Í sjöunda kafla er greint frá niðurstöðum. 
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1 Neytendahegðun 

Hegðun neytenda getur verið snúið viðfangsefni. Neytendur geta breyst og tekið ólíkar 

ákvarðanir eftir dögum eða líðan hverju sinni. Þeir skilja stundum ekki sjálfir eigin gjörðir 

og jafnvel þótt þeir geri það, þá upplýsa þeir ekki aðra um ástæður aðgerða sinna. Þessi 

hegðun getur verið breytileg og einstaka hegðunarmynstur hjá neytendum einn daginn 

getur verið allt annað þann næsta. 

Neytendahegðun er hugtak sem fjallar um ákvörðunarferli neytenda þar sem kafað er 

ofan í ákvarðanir þeirra við kaup, hvort sem um einstaklinga eða hópa er að ræða. Þá er 

verið að reyna að skilja ákvörðunarferli þeirra þegar kemur að því að velja vöru og 

þjónustu og hvernig þeir ætli að uppfylla þarfir sínar (Solomon, Bamossy, Askegaard og 

Hogg, 2010). 

Þetta eru þarfir sem geta verið allt frá því að þurfa að borða til þess að langa í flott 

einbýlishús. Umhverfið mótar okkur og hefur bein eða óbein áhrif á ákvarðanatöku 

hverju sinni. Neytendahegðun kemur svolítið inn á það hvernig neytendur eyða tíma 

sínum og peningum í vörur eða þjónustu og þá hvers vegna eitthvað er keypt, hvenær 

það er keypt, af hverju það er keypt og hvar það er keypt og svo framvegis (Evans, 

Jamal, og Foxall, 2006).  

Stærstu markaðssamtök í heimi, AMA (American Marketing Association), hafa 

skilgreint hugtakið neytendahegðun í þrjá flokka. Þeir eru: virkni (e. dynamic), víxlverkun 

(e. interaction) og skipti (e. exchange). Virkni tekur stöðugum breytingum háð 

aðstæðum en hún er tengd ákvörðunum, tilfinningum og hugsunum milli neytenda og 

samfélagsins. Víxlverkun eru áhrif á milli tilfinninga og hugsana annars vegar og 

umhverfislegra atriða og hegðunar hins vegar. Hér er átt við þá þætti í umhverfinu sem 

hafa áhrif á kaup neytenda og hvað einstaka vörumerki geta þýtt fyrir þá tilfinningalega. 

Skipti eru öll viðskipti milli fólks, til dæmis gefa neytendur frá sér fjármagn og fá 

þjónustu eða vörur í staðinn (Peter og Olson, 2008). Þessir þrír þættir sem hafa verið 

skilgreindir gefa okkur góða mynd af hegðun neytenda en í næsta kafla verður fjallað 

um kauphegðun þeirra. 
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2 Kauphegðun neytenda 

Kauphegðun neytenda er mismunandi þar sem þeir eru margir og misjafnir og koma frá 

ólíkum menningarheimum. Þeir eru með mismunandi bakgrunn, hafa mismunandi lífsstíl 

og smekk og eru á öllum aldri. Svo getur ástand neytenda hverju sinni skipt máli. Má þar 

nefna til dæmis skapbrigði, getu til að borga, skort til að bjóða góðan dag og fleira. Allt 

getur þetta haft áhrif á kauphegðun eða neyslu neytenda hverju sinni (Foxall, 1990). 

Þegar farið var að rannsaka kauphegðun fólks í kringum 1950, kom í ljós að hægt var 

að hafa áhrif á hana með ýmsum hætti. Einnig kom í ljós að kauphegðun fólks mótaðist 

af umhverfi og hugarástandi hverju sinni (Engel, Blackwell og Miniard, 1990). Það hefur 

sýnt sig að neytendur velja helst vöru sem endurspeglar persónuleika þeirra og stöðu. 

Þegar fyrirtæki reyna ná til neytenda með auglýsingum og tilboðum eru þau með það í 

huga. Margt hefur svo áhrif á kauphegðun neytenda og hefur þar með áhrif á hugsanir 

og athafnir þeirra, svo sem verð vöru, skynjuð þjónusta, vörumerki og auglýsingar. 

2.1 Verð 

Í markaðsfræðilegum skilningi getur verð haft aðlaðandi eða fælandi áhrif á kauphegðun 

neytenda og oft er það vísbending um gæði vöru og þjónustu þegar þekking þeirra á 

markaðinum er lítil eða ákvörðunin ekki afdrifarík (Valdimar Sigurðsson, 2012). Frá 

sjónarhorni neytenda er verð oft skilgreint þannig að þeir verða að láta eitthvað af hendi 

til að fá ákveðna vöru eða þjónustu í staðinn en rannsóknir sýna að verð er ákveðin 

peningaupphæð sem verið er að biðja um fyrir vöru eða þjónustu (Peter og Olson, 

2008). 
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Mynd 1: Meginhlutverk verðs í viðskiptum á markaði (Peter o.fl., 2008, bls. 314) 

 

Mynd 1 sýnir að það fylgir yfirleitt einhver kostnaður fyrir bæði neytendur og seljendur 

þegar viðskipti á markaði fara fram. Neytendakostnaður skiptist eftirfarandi: peningar, 

tími, vitrænn skilningur og fyrirhöfn hegðunar. Peningar er sú upphæð sem 

viðskiptavinur lætur af hendi í staðinn fyrir vöru eða þjónustu. Ferlið að læra um vöru 

eða þjónustu getur tekið ákveðinn tíma. Vitrænn skilningur eru þær hugsanir sem 

viðskiptavinur fær við ákvarðanatöku og fyrirhöfn hegðunar er sú hegðun eða fyrirhöfn 

sem viðskiptavinur sýnir til að komast á milli staða. Virði vöru eða þjónustu er svo 

hugtak sem nær yfir alla þessa þætti, ef fórnarkostnaður er minni en virði vöru eða 

þjónustu þá er viðskiptavinur tilbúinn að borga fyrir hana. Viðskiptakostnaður skiptist 

eftirfarandi: framleiðsla, kynning, dreifing og markaðsrannsóknir. Seljendur vilja hagnast 

á viðskiptum við neytendur og reyna að selja vöru eða þjónustu á hagkvæmu verði sem 

neytendur eru tilbúnir að borga fyrir. 
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2.2 Þjónusta 

Samkvæmt Kotler og Armstrong (2006) er þjónusta einhverskonar starfsemi eða 

ávinningur sem einn aðili veitir öðrum og er fyrst og fremst ósýnilegt eða ósnertanlegt 

ferli. Það leiðir ekki til eignarhalds á neinu en framleiðsla þjónustunnar getur þó tengst 

áþreifanlegri vöru. Þjónusta er mjög mikilvægur þáttur í starfsemi margra fyrirtækja. 

Góð þjónusta þýðir „ánægðir viðskiptavinir“ sem eru líklegir til að halda áfram 

viðskiptum við sama fyrirtækið. En hvað er góð þjónusta og hvernig getur veitt þjónusta 

ekki staðist væntingar viðskiptavina?  

Viðskiptavinir hafa ákveðnar væntingar um þjónustu sem hafa orðið til vegna fyrri 

reynslu þeirra, orðróms eða markaðssetningu fyrirtækja í formi auglýsinga og 

verðlagningar. Hvernig viðskiptavinir skynja veitta þjónustu er svo innra með þeim 

sjálfum. Ef skynjun viðskiptavinar stenst væntingar er hann ánægður, annars ekki. Þegar 

þjónustan stenst ekki væntingar viðskiptavina getur myndast þjónustgap, en þeim má 

skipta niður í fjögur stig: Framkvæmdagap 1 - 4. 

 

Mynd 2: Gæði þjónustu, The Integrated Gaps model of service quality (Parasuraman o.fl., 1985) 

Framkvæmdagap 1 er bilið á milli væntinga viðskiptavina um þjónustu og skilning 

fyrirtækisins á þessum væntingum. Ástæður geta verið ónægar markaðsrannsóknir, 
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ófullnægjandi upplýsingamiðlun, ófullnægjandi CRM (e. customer relationship 

manangement) eða slök viðbrögð við mistökum. Framkvæmdagap 2 er algengt 

vandamál en þá skila væntingastaðlar viðskiptavina sér ekki inn til fyrirtækja. Ástæður 

eru margar, til dæmis slæm hönnun þjónustu, vöntun á stöðlum og ófullnægjandi 

umgjörð. Framkvæmdagap 3 myndast þegar þjónustan er ekki rétt framkvæmd. 

Fyrirtækin verða að hafa nægilegt fjármagn til að geta veitt auglýsta þjónustu. Ástæður 

geta verið ófullnægjandi mannauðsstjórnun eða óþarfa milliliðir. Famkvæmdagap 4 er 

þegar frammistaðan er ekki í samræmi við loforð fyrirtækis. Loforð ýta undir væntingar 

viðskiptavina sem búast við að frammistaða fyrirtækja sé sú sem auglýst var (Valarie 

o.fl., 2009). 

2.3 Vörumerki 

Markaðssamtökin AMA (American Marketing Association) hafa skilgreint vörumerki sem 

nafn, hugtak, merki, tákn, hönnun eða sambland allra þessara þátta. Markmiðið er að 

þekkja vörur eða þjónustu einnar skipulagsheildar frá vörum eða þjónustu 

samkeppnisaðila (Keller o.fl., 2008). Samkvæmt Íslenskri orðabók (2002) er vörumerki 

skilgreint sem merki á vöru sem framleiðandi hennar notar til að aðgreina hana frá vöru 

annarra framleiðenda, oft lögverndað (2002). Neytendur tengja vörumerki við fyrri 

reynslu og þar með því mikilvæg þar sem þau bæði auðvelda val á vörum og þjónustu og 

byggja upp traust hjá neytendum (Keller o.fl., 2008). 

2.4 Auglýsingar 

Samkvæmt Peter o.fl. (2008) eru auglýsingar ópersónuleg kynning á upplýsingum um 

vöru, vörumerki, fyrirtæki eða verslun. Með auglýsingum er verið að hafa áhrif á 

hugsanir, tilfinningar, vitneskju, þýðingu, skoðanir, hegðun og ímynd neytenda varðandi 

vöru eða vörumerki. Lykilatriði með auglýsingum er að skapa og viðhalda ímynd í huga 

neytenda og hafa þar með áhrif á kauphegðun þeirra. 

Auglýsingar eru allstaðar í umhverfi neytenda og birtast í daglegu lífi, til dæmis á netinu, 

í sjónvarpinu, í útvarpinu, í tímaritum og dagblöðum, á auglýsingaskiltum, á viðburðum 

o.s.frv. Þrátt fyrir að neytendur sjái hundruði auglýsinga daglega þá er megninu af þeim 

sýndur lítil áhugi eða skilningur. Það getur því verið áskorun fyrir markaðsfólk að útbúa 

auglýsingu fyrir réttan hóp neytenda sem skilja og sýna henni áhuga (Peter o.fl., 2008). 



 

16 

3 Áhrifaþættir kauphegðunar 

Margir áhrifaþættir eru í umhverfi neytenda og hafa þeir allir mismikil áhrif. Samkvæmt 

Kotler o.fl. (2006) eru það eftirfarandi fjórir þættir sem hafa áhrif á kauphegðun 

neytenda: Menningarlegir, félagslegir, persónulegir og sálfræðilegir þættir. 

3.1 Menningarlegir þættir  

Menningarlegir þættir samanstanda af ákveðnum hugmyndum og gildum samfélags eða 

hópi einstaklinga og hafa mikil áhrif á kauphegðun. Einstaklingar læra ákveðna hegðun 

sem verður þeirra menning þar sem hver og einn hefur sínar venjur, skoðanir og reglur 

sem þróast af fjölskyldum og milli kynslóða. Evans o.fl. (2006) skipta menningarþáttum 

niður í þrjá undirhópa: menningu, menningarkima og stéttir. Menning (e. culture) eru 

ákveðin grunngildi og viðhorf einstaklinga sem þrífast í sama samfélaginu og er 

undirstaða langanna og þarfa (Kotler o.fl., 2006). Í menningu eru menningarkimar (e. 

subculture) ákveðin hópur fólks sem hegðar sér á einn eða annan hátt öðruvísi en 

meirihluti samfélagsins. Þessir menningarkimar myndast til dæmis út frá trú, aldri, 

staðsetningu, kyni, stöðu í lífinu o.s.frv. Þriðji undirhópurinn eru stéttir (e. social class). 

Yfirleitt er einhver stéttaskipting í menningum, til dæmis efri stétt, mið stétt og lægri 

stétt. Ástæða stéttaskiptingar gæti farið eftir einstasklingum með svipuð laun, 

áhugamál, gildi o.s.frv (Evans o.fl., (2006). 

3.2 Félagslegir þættir 

Félagslegir þættir eru í umhverfi neytenda og má þar nefna helst viðmiðunarhópa, svo 

sem fjölskyldu og vini og einnig stöðu einstaklings. Þessir þættir veita okkur innsýn í 

hegðun neytenda. Viðmiðunarhópar (e. reference groups) hafa áhrif á hegðun, vonir og 

hvernig hlutir eru metnir. Þessir hópar hafa bein áhrif á hegðun og lífstíl neytenda. 

Sumir viðmiðunarhópar geta haft meiri áhrif en aðrir. Fjölskylda neytenda er stærsti 

viðmiðunarhópurinn og hefur mjög mikil áhrif á kauphegðun þeirra. Einnig hafa vinir 

mikil áhrif á kauphegðun; hvar er keypt eða hvaða vörumerki og vörur verða fyrir valinu 

(Kotler o.fl., 2006). 
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3.3 Persónulegir þættir 

Eftirfarandi persónulegir þættir hafa mikil áhrif á kauphegðun: aldur, starf, fjárhagsleg 

staða, sjálfsímynd, persónuleiki og lífstíll. Ungir neytendur velja til dæmis ákveðin 

vörumerki, fylgjast með tísku, afþreyingu í tölvum o.s.frv. Fjárhagsleg staða og starf 

neytenda hafa bein áhrif á vöruval þeirra, til dæmis velja hátt settir yfirmenn aðrar 

vörur miðað við lágt setta undirmenn. Ef laun neytenda eru há eru þeir mun líklegri til 

að leyfa sér að kaupa dýrari vörur. Einnig skiptir fjölskyldustaða neytenda máli, það er 

að segja hvort viðkomandi sé giftur og eigi börn (Kotler o.fl., 2006). Sjálfsímynd 

einstaklinga hefur verið skilgreind sem sú hugmynd sem þeir hafa um sjálfa sig,  stöðu 

og sérkenni (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2002). Persónuleiki neytenda segir til um hvernig 

þeir bregðast við ólíkum áreitum frá umhverfinu. Hegðun þeirra við vörukaup 

endurspeglast í því að sumir taka ákvarðanir einir sér á meðan að aðrir þurfa að fá álit 

annarra. Samkvæmt Íslenskri orðabók (2002) er lífsstíll skilgreindur sem „hvernig lífinu 

er lifað“ (2002). 

3.4 Sálfræðilegir þættir 

Sálfræðilegir þættir tengjast einstaklingnum sjálfum og skiptast í nokkra flokka: 

hvatningu, skynjun, lærdóm, sannfæringu og skoðanir. Hvatning er þrýstingur í umhverfi 

einstaklinga sem ýtir á þá að fullnægja þörfum sínum (Kotler o.fl., 2006). Hvernig 

einstaklingar hegða sér við ákveðnar aðstæður eða áreiti mótast af því hvernig þeir 

skynja aðstæðurnar. Þeir hafa lært að þekkja flæði upplýsinga með þeim fimm 

skynfærum sem maðurinn hefur, sjón, heyrn, lykt, áferð og bragð (Nolen-Hoeksema 

o.fl., 2009; Kotler o.fl., 2006). Skynjun er ferlið þar sem hver og einn flokkar og túlkar 

flæði upplýsinga á sinn hátt. (Kotler o.fl., 2006; Soloman o.fl., 2010; Evans o.fl., 2006). 

Þegar við framkvæmum þá lærum við en þekking er þegar hegðun okkar mótast af 

fyrri reynslu. Þessi þekking mótast þegar við framkvæmum eitthvað sjálf vegna annarra 

áhrifa sem eiga sér stað, til dæmis vegna hvatningar, áreita eða viðbragða frá 

umhverfinu. Þegar einstaklingar eru sannfærðir um ákveðna vöru eða þjónustu þá er 

það ekki endilega byggt á raunverulegum staðreyndum. Sú hugmynd sem einstaklingar 

hafa er þeirra eigin skoðun, hvort sem hún er góð eða slæm (Carlson, 2010; Kotler o.fl., 

2006). 
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Lítið dæmi væri til dæmis þegar Jói kaupir Panasonic sjónvarp og er mjög sáttur með 

tækið og kemur til með að nota það meira en gamla sjónvarpið. Eftir þetta myndi Jói 

líklega leita að Panasonic vörum við næstu kaup þar sem hann veit núna að Panasonic 

sjónvarpið hans reyndist honum mjög vel. Þetta ferli er ekki alltaf svona einfalt en í 

næsta kafla verður litið nánar á kaupákvörðunarferlið og í hverju skrefi verður dæmi 

tekið með honum Jóa. 
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4 Kaupákvörðunarferlið 

Kaupákvörðunarferlið hefst þegar neytendur gera sér grein fyrir að þá vantar eitthvað, 

vegna innri og ytri áreita sem vekja upp þessa þörf. Neytendur verða fyrir áreitum 

annars vegar af markaðsráðum og hins vegar af ytra umhverfinu. Markaðsráðarnir eru 

vara, verð, vettvangur og vegsauki sem fyrirtæki nota til að móta langanir og óskir 

neytenda. Ytra umhverfið er svo menning, pólitík og lög, efnahagur og almenningur. 

(Valdimar Sigurðsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2006). Samkvæmt Peter o.fl. (2008) 

er umhverfi neytenda það ytra áreiti sem hefur áhrif á hugsanir, tilfinningar og hegðun 

neytenda. 

 

 

 

Mynd 3: Samspil áreitis og áhrifaþátta á kaupákvörðun neytenda, (Þórhallur Örn Guðlaugsson) 

 

Þar sem unnið er úr innri og ytri áreitum hefur oft verið nefnt Svarti kassinn, en það er 

hugtak sem skilgreinir bæði innri og ytri áhrif. Neytendahegðun eru svo þau viðbrögð 

sem neytendur sýna  eftir að hafa unnið úr upplýsingum í Svarta kassanum. Honum er 
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hægt að skipta í tvo helminga, annars vegar kaupákvörðunarferlið sjálft og hins vegar 

áhrifaþætti kauphegðunar.  

Samkvæmt Kotler o.fl. (2006) er kaupákvörðunarferlinu skipt upp í fimm stigbundin 

skref þar sem fyrsta skrefið hefst löngu áður en sjálf kaupin eiga sér stað.  

 

 

Mynd 4: Kaupákvörðunarferlið (Solomon o.fl., 2010, bls. 314) 

 

Skrefin eru fimm eins og mynd 4 sýnir: uppgötvun á þörf, upplýsingaleit, mat á 

valkostum, vörukaupin sjálf og síðast eru það eftirkaupaáhrifin. Það eru ekki allir sem 

fara í gegnum öll skrefin í kaupákvörðunarferlinu, heldur fer það eftir hvernig vörur eða 

þjónustu er verið að kaupa hverju sinni. Til að átta sig á ferlinu getur verið gott að notast 

við kaupákvörðunarlíkanið. 

4.1 Uppgötvun á þörf 

Þegar neytendur verða varir við vandamál, getur kviknað þörf fyrir að endurnýja hjá sér. 

Þetta er fyrsta skrefið í kaupákvörðunarferlinu. Það eru tveir þættir sem hafa áhrif á 

þarfir okkar, innri og ytri (Solomon, 2011). Dæmi um þetta er þegar við verðum annars 

vegar þyrst og finnum fyrir þörfinni að drekka, vandamálið er þorstinn sem er innri þörf. 

Hins vegar þegar við sjáum aðra drekka svalandi drykki, þá eru það ytri áhrif sem móta 
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þörfina að drekka svalandi drykk. Þarfir geta kviknað skyndilega eða yfir lengri tíma. 

Þörfin er skyndileg þegar við sjáum aðra drekka, og verðum sjálf þyrst. Þetta getur svo 

líka verið þörf yfir lengri tíma, eins og í mynd 4 hefur Jói fengið nóg af lélegu sjónvarpi 

og finnur fyrir þörfinni að endurnýja. 

4.2 Upplýsingaleit 

Neytendur leita sér upplýsinga um vandamál og reyna að finna einhverja lausn. Þetta er 

annað skrefið í kaupákvörðunarferlinu. Hér getur fyrri reynsla neytenda haft áhrif og 

hversu djúpt sé kafað ofan í hlutina, en það fer eftir því um hversu flókin kaup um er að 

ræða. Þorsti í góðu veðri er yfirleitt ekki flókið vandamál og upplýsingaleit því í lágmarki. 

Nýtt sjónvarp er dæmi um flókin kaup, þá er kafað djúpt ofan í hlutina, upplýsingaleit í 

hámarki og álit hjá vinum metið. Solomon (2011) skiptir upplýsingaleit í innri og ytri leit. 

Innri leitin er til dæmis þegar neytendur finna fyrir þorsta innra með sér í góðu veðri og 

hafa góða reynslu af því að drekka ískalt vatn til að kæla sig niður. Ytri leitin eru svo 

upplýsingar sem fengnar eru í gegnum netið og auglýsingar, fjölskyldu og vini, 

umhverfinu o.s.frv. Jói kynnir sér upplýsingar í boði á vefsíðum sem auglýsa sjónvörp, 

leitar til vina og sankar að sér upplýsingum um kaup á hugsanlegu tæki. 

4.3 Mat valkosta 

Núna er upplýsingaleit lokið og neytendur byrjaðir að meta valkostina. Þetta er þriðja 

skrefið í kaupákvörðunarferlinu. Eiginleikar, gæði, hönnun og þjónusta eru allt þættir 

sem vega stórt hjá neytendum. Einnig er verðið mjög mikill áhrifaþáttur. Oft eru 

neytendur búnir að þrengja valið niður í nokkra kosti, til dæmis Philips eða Panasonic 

sjónvarp. Jói hefur núna þessa tvo kosti til að velja um og byrjar að meta eiginleika og 

skoðar dóma á milli þeirra. 

4.4 Vörukaup 

Hérna er upplýsingaleit og mati á valkostum lokið og þá hefjast sjálf kaupin sem er 

fjórða stigið í kaupákvörðunarferlinu. Margt getur haft áhrif þegar kaupin eiga sér stað, 

svo sem handbært fjármagn, eiginleikar vörunnar, vörumerki, þjónusta, verð, umhverfi, 

skoðanir o.s.frv. Stundum getur líka fyrsti kostur verið uppseldur eða sambærilegar 

vörur með svipuðu verði skipt máli. Ennfremur getur margt breyst frá því að kaupþörfin 
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var uppgötvuð og þangað til sjálf kaupin fara fram. Í mynd 4 velur Jói tæki sem hæfir 

honum og sjálf kaupin á tækinu eiga sér stað. 

4.5 Eftirkaupaáhrif 

Að lokum meta neytendur valið á vörukaupunum og njóta vörunnar. Þetta er síðasta 

skrefið í kaupákvörðunarferlinu og jafnframt það mikilvægasta fyrir fyrirtækin. 

Lykilþættir hjá fyrirtækjum eru ánægðir viðskiptavinir sem finna kröfur sínar uppfylltar, 

hvort sem það er í gegnum vöruna sjálfa eða þjónustuna hverju sinni. Ánægðir 

neytendur gefa fyrirtækjum góð meðmæli sem leiða út í þjóðfélagið sem aðrir 

neytendur taka eftir. Jákvætt viðhorf neytenda eykur líkurnar á að þeir muni eiga 

viðskipti aftur við sama fyrirtækið, eins og Jói, sem nýtur þess að nota nýja tækið sitt og 

er mjög ánægður með kaupin. 

4.6 Fjórar tegundir kaupa 

Þegar keypt er í matinn eða fjárfest í nýju sjónvarpi eru dæmi um tvö misflókin kaup. 

Kotler og Armstrong (2006) skipta þessu kaupferli niður í fjóra hluta; flókin kaup, 

meðalflókin kaup, vanakaup og breytileg kaup.  

Þegar neytendur taka mikinn þátt í kaupunum, gera mikinn mun á milli vörumerkja, 

varan er áhættusöm, hefur hátt verð eða er sjaldan keypt, þá er talað um Flókin kaup (e. 

complex buying behavior). Oft taka neytendur mikinn þátt í kaupunum en gera ekki 

mikinn mun á milli vörumerkja, þetta eru Meðalflókin kaup (e. dissonance-reducing 

buying behavior). Þegar neytendur kaupa ákveðna vörutegund vegna vana er yfirleitt 

talað um Vanakaup (e. habitual buying behavior) en þá er þátttaka neytenda lítil og 

varan ódýr. Aðrir gera mikinn mun á milli vörumerkja en eru á sama tíma fljótir að 

ákveða sig um kaup á einu þeirra. Þetta nefna þeir Breytileg kaup (e. variety-seeking 

buying behavior). 

Þegar Jói keypti sér sjónvarp fór hann í gegnum skrefin fimm í 

kaupákvörðunarferlinu. Hann rifjaði upp fyrri kaup og reyndi að vanda valið til að 

komast hjá því að taka ranga ákvörðun í fljótfærni og sjá eftir kaupunum (Foxall, 1990). 
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5 Markaðurinn 

Markaðurinn er eitt af mörgum kerfum, stofnunum, aðferðum, félagslegum tengslum og 

uppbyggingu þjóðfélags þar sem einstaklingar stunda viðskipti. Þegar talað er um 

markað er oft átt við vörur og þjónustu sem skipt er á, en yfirleitt samanstendur 

markaðurinn af aðilum sem selja vörur og þjónustu til kaupenda og fá í staðinn pening. 

Sú tegund markaðar sem sjónvarpsmarkaðurinn hér á landi fellur undir er 

einkasölusamkeppni sem nánar verður fjallað um í næsta kafla. Einnig verður fjallað um 

hvað samkeppni er, hvernig fyrirtæki aðgreina sig og staðsetja sig í huga viðskiptavina, 

stöðu fyrirtækja og sölumenn, hvernig þeir eru augu og eyru fyrirtækja. Að lokum verður 

fjallað um helstu aðila á markaði sem selja sjónvörp hér á landi. 

5.1 Einkasölusamkeppni 

Markaðurinn samanstendur af mörgum kaupendum og seljendum þar sem seljendur 

bjóða vörur og þjónustu á misjöfnu verði, ekki einu markaðsverði. Ákveðið verðbil 

myndast þar sem seljendur geta aðgreint sig í augum kaupenda. Aðgreiningin fellst m.a. 

í því að varan sjálf getur verið öðruvísi í gæðum, eiginleikum, hönnun og þeirri þjónustu 

sem veitt er. Kaupendur geta borið saman vörur og þjónustu og skynjað mun og eru 

kannski tilbúnir að borga misjafnt verð fyrir sömu vöruna. Seljendur reyna þá að 

aðgreina sig frá keppinautum og bjóða betra verð til sinna viðskiptavina í formi 

auglýsinga og persónulegri sölumennsku til að gera betur en samkeppnisaðilarnir á 

markaðinum (Kotler o.fl., 2010). 

5.1.1 Samkeppni 

Samkvæmt Boga Þór Siguroddssyni (2005) rekstrarhagfræðingi er samkeppni það afl 

sem knýr efnahagslífið áfram og þau fyrirtæki sem keppa um hylli neytenda. Fyrirtæki 

velja vöru og þjónustu til að selja á markaði, sem uppfylla helst þarfir neytenda hverju 

sinni. Þar af leiðandi er markaðinum oft líkt við vígvöll þar sem beita þarf herkænsku og 

snilli til að skara fram úr og gera betur en aðrir.  
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5.2 Aðgreining og staðfærsla 

Aðgreining og staðfærsla fyrirtækja hefst þegar ákveðið hefur verið á hvaða markað það 

ætlar að herja og hvernig það eigi að vera öðruvísi en aðrir aðilar á markaðinum. 

Staðfærsla vöru og þjónustu má skilgreina sem „hvernig fyrirtæki móta gæðin í huga 

viðskiptavina“. Fyrirtæki þróa einstaka leið í þeim tilgangi að neytendur upplifi eiginleika 

gæðanna sérstaka en ekki eins og hjá öðrum (Kotler o.fl., 2010). 

5.2.1 Yfirlit yfir stöðu 

Hugtakið SWOT (e. strengths, opportunities, weaknesses and threats) er greining yfir 

stöðu fyrirtækis á markaði. Í henni er kannað bæði styrkleikar og veikleikar þess sem er 

fyrir innan veggi fyrirtækisins og svo líka ógnanir og tækifæri sem tengjast umhverfi 

fyrirtækisins. Markmiðið með þessari greiningu er að samræma styrkleika fyrirtækisins 

við heillandi tækifæri á markaðinum ásamt því að yfirstíga veikleika og lágmarka ógnanir 

(Kotler o.fl., 2010). 

Fyrirtæki þurfa sífellt að vera á verði og meta markaðsaðstæður með tilliti til styrk- og 

veikleika sinna ásamt því að vera meðvituð um hvað samkeppnisaðilarnir eru að gera. 

Þau þurfa að vera tilbúin að vera sveigjanleg og bjóða viðskiptavinum sínum tilboð sem 

erfitt getur verið að hafna. Með þessu geta fyrirtæki náð undirtökum á markaðinum og 

þar með forskoti á keppinautanna. 

5.3 Mannauður fyrirtækja 

Mannauður fyrirtækja skiptir miklu máli og er einn af mikilvægustu þáttunum í 

velgengni þeirra. Það hefur sýnt sig að jákvætt viðmót sölumanna hefur góð áhrif á 

neytendur og skapar jákvæða ímynd af fyrirtækinu og má því segja að þeir séu 

lykilpersónur hvað varðar samskipti fyrirtækja við neytendur. Þau fyrirtæki sem þekkja 

viðskiptavini sína vel og vita hvernig þeir bregðast við skilaboðum, eins og auglýsingum, 

eru mun líklegri til að ná árangri en fyrirtæki sem ekki þekkja sína viðskiptavini (Kotler 

o.fl., 2010). 

5.4 Helstu aðilar á markaði 

Á Íslandi eru margar verslanir sem sérhæfa sig í sölu á raftækjum og á slíkum markaði 

myndast samkeppni þar sem aðilar keppast um hylli viðskiptavina. Stærstu aðilarnir á 
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markaðinum sem meðal annars sérhæfa sig í sölu á sjónvörpum eru: Elko, Heimilistæki, 

Sjónvarpsmiðstöðin, Bt og Ormsson, en nánar verður fjallað um hvert og eitt hér á eftir. 

5.4.1 Elko 

Fyrir tíma ELKO voru Heimilistæki og Sjónvarpsmiðstöðin leiðandi aðilar á markaði í sölu 

á sjónvörpum á Íslandi. Þegar fyrirtækið opnaði árið 1998 breyttist þetta og nýr aðili tók 

að leiða markaðinn. Ástæður breytinga eru meðal annars vegna lægri verðlagningar, 

fjölbreyttara vöruúrvals og skilarétt á vörum með allt að 30 daga verðvernd. Samkvæmt 

heimasíðu ELKO hafa raftæki lækkað um 40 - 60% frá opnun þess og í dag er ELKO 

stærsta raftækjaverslun landsins og því koma niðurstöður ekki á óvart hvað varðar 

hlutdeild þess í huga viðskiptavina. Í könnuninni kom í ljós að 51% þátttakenda hugsar 

fyrst um ELKO til að kaupa nýtt sjónvarp. Fyrirtækið hefur upp á að bjóða mörg 

vörumerki í sjónvörpum en þau helstu eru: Samsung, LG, Sony, Sharp, Thomson, Philips, 

Panasonic og Grundig (Heimasíða Elko).  

5.4.2 Sjónvarpsmiðstöðin 

Sjónvarpsmiðstöðin var stofnuð árið 1971 og er ein elsta raftækjabúðin á landinu og í 

dag eitt stærsta fyrirtæki landsins í sölu á raftækjum. Í byrjun var Sjónvarpsmiðstöðin 

aðeins verkstæði en árið 1975 hóf hún sölu á raftækjum og í kjölfarið var heildsala 

stofnuð til að sjá um dreifingu vara. Helstu vörumerki sem Sjónvarpsmiðstöðin hefur 

upp á að bjóða í sjónvörpum eru: Philips, Panasonic, Toshiba, Finlux, Grundig og United 

(Heimasíða Sjónvarpsmiðstöðvarinnar). Nafnið Sjónvarpsmiðstöðin er ofarlega í huga 

viðskiptavina, eins og könnunin leiddi í ljós voru 14% þátttakenda sem datt fyrst í hug 

Sjónvarpsmiðstöðina til að kaupa nýtt sjónvarp. 

5.4.3 Heimilistæki 

Heimilistæki er rótgróið fyrirtæki eins og Sjónvarpsmiðstöðin sem bæði eru í eigu sömu 

aðila. Heimilistæki var stofnað árið 1962 og hefur lengi verið leiðandi á 

raftækjamarkaðinum. Helstu vörumerki sem Heimilistæki hefur upp á að bjóða í 

sjónvörpum eru: Philips, Panasonic, Toshiba og Finlux (Heimasíða Heimilistækja). 

Heimilistæki hefur lengi verið ofarlega í huga viðskiptavina sem huga að nýjum 

raftækjum fyrir heimilið, en þrátt fyrir þetta sýndi könnunin aðeins 8% þátttakenda sem 

datt fyrst í hug Heimilistæki til að kaupa nýtt sjónvarp. 
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5.4.4 Bt 

Verslunin BT byrjaði sem lagersala á vegum Tæknivals en fljótlega var opnuð verslun 

undir nafninu Bónus Tölvur. Bónus fékk lögbann á nafnið og var því breytt í B.T. Tölvur, 

sem var svo aftur breytt  í BT, þegar verslunin flutti árið 1997. Tvö stærstu vörumerkin 

sem BT hefur upp á að bjóða í sjónvörpum eru: Samsung og Sharp (Heimasíða BT). 

Könnunin sýndi að einungis 5% viðskiptavina hugsa fyrst um BT til að kaupa nýtt 

sjónvarp. 

5.4.5 Ormsson 

Ormsson hefur verið starfrækt mjög lengi eða frá árinu 1922 þegar fyrirtækið byrjaði 

sem rafmagnsverkstæði. Fljótlega þróaðist reksturinn út í innflutning á vörum og síðar í 

sölu á raftækjum. Helstu vörumerki sem Ormsson hefur upp á að bjóða í sjónvörpum 

eru: Samsung og Sharp (Heimasíða Ormsson). Könnunin sýndi að einungis 3% 

viðskiptavina hugsa fyrst um Ormsson til að kaupa nýtt sjónvarp. 
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6 Markaðsrannsókn 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar en helstu markmið 

hennar voru að mæla hvaða þættir skipta mestu máli við kaup á nýju sjónvarpi. Einnig 

vildi rannsakandi vita hvaða verslun kæmi fyrst í hugann ef kaupa ætti nýtt sjónvarp 

ásamt því í hvaða verslun hafi síðast verið keypt nýtt sjónvarp. 

Fjallað verður um hvaða rannsóknaraðferð var notuð við öflun upplýsinga, hvaða 

mælitæki var notað, greint frá þátttakendum og framkvæmd rannsóknar. 

6.1 Aðferð 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð (e. quantitative research) við öflun 

frumgagna þar sem mælitækið var í formi spurningalista. Megindlegar rannsóknir geta 

verið bæði ódýrar og fljótlegar og með þeim fást tölfræðilegar niðurstöður sem þægilegt 

getur verið að greina og vinna með. Þegar notast er við megindlegar rannsóknaraðferðir 

er lykilatriði að úrtakið sé nægilega stórt og spurningalistinn sé í samræmi við markmið 

rannsóknar til að fá marktækar niðurstöður (Burns og Bush, 2006). 

6.1.1 Gerð spurningalista 

Spurningalistinn var gerður með það að markmiði að fá sem gleggsta mynd af 

kauphegðun neytenda við kaup á nýju sjónvarpi.  Listuð voru upp nokkur hugtök og 

hugmyndir sem voru notuð við gerð spurningalistans. Haft var í huga að hafa 

spurningarnar skýrar, einfaldar og stuttar sem var lykilatriði til að forðast allan 

misskilning. Áður en listinn var sendur út var hann forprófaður af bæði vinum og 

fjölskyldu rannsakanda, með það í huga að bæta og laga orðalag. 

Endanlegt eintak af spurningalistanum samanstóð af 14 spurningum sem skipt var 

niður í tvo flokka: almennar- og bakgrunnsspurningar. Allar spurningarnar nema sú 

fyrsta voru lokaðar. Það sem átt er við með lokuðum spurningum er að þá merkja 

þátttakendur aðeins við einn svarmöguleika hverju sinni. Hins vegar eru opnar 

spurningar þannig úr garði gerðar að þátttakendur skrifa hvað sem þeim dettur í hug 

(Burns o.fl., 2006). 
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Markmið fyrstu tveggja spurninganna var annars vegar að kanna hvaða verslun kæmi 

fyrst upp í huga þátttakenda þegar þeir hugleiddu kaup á nýju sjónvarpi og hins vegar að 

kanna hvar síðast hafi verið keypt sjónvarp af þátttakanda eða öðrum á heimilinu. 

Þátttakendur áttu fyrst að láta sér detta í hug einhverja verslun til að kaupa nýtt 

sjónvarp. Í næstu spurningu var spurt hvar hafi síðast verið keypt nýtt sjónvarp og var 

val um tíu verslanir: Bt, Elko, Hagkaup, Hátækni, Heimilstæki, Max, Ormsson, Samsung 

setrið, Sony setrið og Sjónvarpsmiðstöðina. Í næstu sex spurningum var spurt hve miklu 

máli eftirtalin atriði skipta varðandi kaup á nýju sjónvarpi; staðsetning, aðgengi, verð, 

þjónusta, auglýsingar og vörumerki. Þátttakendur voru beðnir að merkja við hversu 

miklu máli atriðin skiptu. Að lokum voru fimm bakgrunnspurningar um búsetu, kyn, 

aldur, hjúskaparstöðu, stöðu í lífinu og mánaðarlaun. 

Spurningar tvö til átta voru settar upp með Likert kvarða ásamt svarmöguleikunum 

„Veit ekki“ og „Vil ekki svara“. Spurningalistan má finna í heild sinni í viðauka 1. 

6.1.2 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar voru allir Íslendingar en þeir sem tóku þátt í könnuninni voru alls 

578. Þess má geta að í heildina var könnunin skoðuð 713 sinnum og af þeim byrjuðu 686 

að svara. 108 aðilar luku ekki könnuninni. Úrtaksaðferðin sem notast var við var 

þægindaúrtak, eða snjóboltaúrtak (e. snowball sampling) sem byggir á aðstoð 

þátttakenda við að koma könnuninni áfram á næsta sem aftur kemur henni áfram á 

næsta o.s.frv. með þessari aðferð var hægt að fá ennþá fleiri svör á mjög stuttum tíma 

(Shiu o.fl., 2009).  

6.1.3 Framkvæmd 

Þegar spurningalistinn var tilbúinn var hann sendur áfram á Jón Snorra Snorrason lektor 

við Háskóla Íslands sem gaf sitt samþykki til að fara af stað með rannsóknina. 

Spurningalistinn var forprófaður og svo sendur áfram á nokkra valda aðila sem fóru yfir 

málfar og orðalag. Í kjölfarið var listanum breytt lítilsháttar og hann færður yfir á 

vefsíðuna QuestionPro www.questionpro.com. Fyrst í stað var könnunin send á 

nemendur Háskóla Íslands eða 9336 manns. Eftir um það bil viku var fjöldi svara ekki 

nægjanlegur og var því könnunin send áfram á vini og vandamenn í gegnum 

http://www.questionpro.com/


 

29 

samskiptasíðuna facebook. Könnunin var aðgengileg dagana 2. mars 2012 til 8. mars 

2012. 

6.2 Greining gagna og úrvinnsla 

Að lokinni söfnun frumgagna voru upplýsingar færðar úr QuestionPro inn í 

tölfræðiforritið MicroSoft Excel. Þar var unnið með gögnin og niðurstöðum skipt í nokkra 

flokka. Eftir töluverðar vangaveltur ákvað ransakandinn að vinna einungis með þá 

þátttakendur sem kláruðu könnunina. Í framhaldi af þessu voru upplýsingarnar svo 

færðar inn í tölfræðiforritið SPSS (e. Statistical Package for the Social Science) þar sem 

gögnin voru greind og unnið úr þeim. Framkvæmd voru t-próf til að kanna meðaltöl 

tveggja óháðra hópa (e. independent-samples t-test). Til að bera saman fleiri en tvo 

hópa var notast við dreifigreiningu (e. Analysis of Variance, ANOVA) sem sýnir hvort 

einhver munur sé á milli þeirra. Til að finna hvar munurinn lá var notað Tukey efirápróf 

(e. Post hoc). Krosstöflur (e. Crosstabs)  voru svo notaðar til að kanna tengsl á milli 

nafnbreyta; en til að vita hvort tengslin væru marktæk var notast við Kí-kvaðrat próf þar 

sem fylgnin (e. Correlation) á milli þeirra var reiknuð. Notast var við 95% 

marktektarmörk og einungis verður fjallað um mun í niðurstöðum þegar hann er 

tölfræðilega marktækur. 
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7 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvaða þættir væru áhrifamestir við kaup 

á nýju sjónvarpi ásamt því að vita hvar væri vinsælast að kaupa nýtt sjónvarp og af 

hverju. Einnig var athugað hvar hafi síðast verið keypt nýtt sjónvarp fyrir heimilið. 

Niðurstöður voru nokkuð skýrar en í heildina bárust 578 svör. Niðurstöðukaflanum er 

skipt í helstu niðurstöður og ítarlegar niðurstöður, þar sem hver og ein spurning er 

skoðuð. 

7.1 Helstu niðurstöður 

Niðurstöður sýna að áhrifamesti þátturinn í vali á verslun er verðið og sú verslun sem 

mest er farið í til að kaupa nýtt sjónvarp er Elko. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er Elko fyrsti kostur til að kaupa nýtt 

sjónvarp með 51,4%, þar á eftir kemur Sjónvarpsmiðstöðin með 13,7% og svo 

Heimilstæki með 7,8%. Það voru tæplega 300 manns sem datt fyrst í hug Elko til að 

kaupa nýtt sjónvarp og sem merki um tryggð þá voru 76% af þeim sem keyptu síðast 

nýtt sjónvarp í Elko sem myndu koma til með að gera það aftur. Svipaðar niðurstöður 

fengust fyrir Sjónvarpsmiðstöðina, þar voru tæplega 80 manns sem datt hún fyrst í hug 

til að kaupa nýtt sjónvarp, en 62% af þeim sem keyptu þar síðast myndu gera það aftur. 

Staðsetning skiptir yfirleitt litlu máli í vali á verslun hjá viðskiptavinum en með 

dreifigreiningu kom í ljós að hún skiptir aðeins meira máli fyrir þá sem eru með meira en 

krónur 700 þúsund í mánaðarlaun að jafnaði. Þó ekki hefði verið það sama að segja með 

aðgengi þá komu samt í ljós tengsl á milli þess og staðsetningar, sem segir að ef annað 

hækkar er líklegt að hitt hækki líka. Verðið var einn áhrifamesti þátturinn í vali á verslun 

og með dreifigreiningu kom í ljós að konur telja verðið hafa meiri áhrif en karlar í vali á 

verslun. Einnig kom í ljós að þeir sem voru með hærra en krónur 700 þúsund í 

mánaðarlaun að jafnaði töldu verðið skipta aðeins minna máli heldur en þeir sem voru 

með lægri laun. Þjónustan skipti líka miklu máli en með krosstöflum og kí-kvaðrat 

prófum kom í ljós að konur telja þjónustuna skipta aðeins meira máli en karlar. 

Auglýsingar skipta ekki alveg jafn miklu máli og flestir merktu við „hvorki né“. 
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Rannsakandi kannaði hvort tengsl væru á milli auglýsinga og vörumerkja og í ljós komu 

veik jákvæð tengsl. Hvað varðar vörumerki kom í ljós að þau skipta miklu og jafnvel mjög 

miklu máli í vali á verslun. Rannsakandi framkvæmdi dreifigreiningu þar sem fram kom 

munur á nokkrum verslunum. Viðskiptavinir versla frekar í Hagkaup ef vörumerki skipta 

þá litlu eða mjög litlu máli á meðan að fyrir þá sem vörumerki skipta miklu eða mjög 

miklu máli versla hjá Max, Sony eða Samsung setrinu. 

Niðurstöður gefa til kynna að verðið er stærsti áhrifaþátturinn, þar næst þjónustan 

og svo vörumerki, í vali á verslun til að kaupa nýtt sjónvarp. Elko er vinsælasta verslunin 

til að kaupa nýtt sjónvarp, en verðið er sá áhrifaþáttur sem ræður einna helst í hvaða 

verslun er farið. 

7.2 Ítarlegar niðurstöður 

Í þessari könnun bárust alls 578 svör og voru flestir þátttakendur á aldrinum 20 - 29 ára. 

Konur eru í áberandi meirihluta svarenda og einnig er rúmlega helmingur þátttakenda 

búsettur í Reykjavík. Þessi hluti fjallar ítarlega um hverja spurningu fyrir sig, hvað varðar 

markmið hverrar spurningar, niðurstöður í máli og mynd og túlkun þeirra. 
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7.2.1 Spurning 1 

Í fyrstu spurningu voru þátttakendur spurðir hvaða verslun þeim dytti fyrst í hug þegar 

kaupa ætti nýtt sjónvarp. Spurningin var höfð opin og þátttakendur hvattir til að skrifa 

það sem þeir vildu í auðan reit. Til að geta unnið með svörin gerði rannsakandinn nýja 

breytu í tölfræðiforritinu SPSS og skipti svörunum niður í 13 flokka. Í framhaldinu var 

svörunum komið yfir í MicroSoft Excel þar sem notast var við fallið „COUNTIF“, sem gaf 

sýn yfir fjölda hvers flokks. Rannsakandinn skipti svörunum þannig að ef verslun sem 

þátttakanda datt í hug í fyrstu spurningu átti við einn af svarmöguleikum í næstu 

spurningu voru svörin pöruð í sama flokk, aðrar verslanir voru skilgreindar sem annars 

staðar. Eftirfarandi verslanir voru í flokknum „Annars staðar“: Bónus, Eico, Nýherji, 

Nettó, Krambúðin, Best Buy, Expert, Radionaust, Byko, Svar.is og Einar Farestveit. 

Mynd 5 sýnir að 51% datt í hug Elko til að kaupa nýtt sjónvarp. Þar á eftir voru 14% 

þátttakenda með Sjónvarpsmiðstöðina og 8% með Heimilistæki. 6% þátttakenda sem 

svaraði hefur annað hvort misskilið spurninguna eða ekki viljað svara eftir bestu getu, en 

þeir voru flokkaðir sem „Vil ekki svara“. Einn þátttakandi taldi sig ekki hafa hugmynd um 

svarið og var flokkaður sem „Veit ekki“. Alls svöruðu 578 manns spurningunni. 

 

Mynd 5: Hvaða verslun dettur þér fyrst í hug þegar kaupa á nýtt sjónvarp? 
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7.2.2 Spurning 2 

Spurningin „Í hverri af eftirtöldum verslunum keyptir þú eða annar á heimlinu síðast 

sjónvarp?“ var til að komast að því hvar mest er selt af nýjum sjónvörpum. Á mynd 6 má 

sjá dreifingu svaranna en af þeim 576 sem svöruðu spurningunni var tæplega fjórðungur 

svarenda eða 23% sem svaraði „Veit ekki“.  Strax á eftir var Elko með 22% svarenda. Þar 

næst voru 14% þátttakenda sem svöruðu „Annars staðar“, sem rannsakandi túlkaði sem 

annað hvort aðra verslun eða verslun í gegnum netið. Á eftir fylgdu Sjónvarpsmiðstöðin 

með 11% og Heimilstæki með 9%. Aðrar verslanir voru allar með lægri prósentu eins og 

sjá má á mynd 6. 

 

Mynd 6: Í hverri af eftirtöldum verslunum keyptir þú eða annar á heimlinu síðast sjónvarp? 
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myndu kaupa hjá þeim aftur og 42% sem keyptu hjá Heimilstækjum myndu gera það 

aftur. Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi sýndu tengsl í töflunni. Viðskiptavinir séu líklegir til 

að kaupa aftur hjá sömu verslun og þar sem síðast var keypt nýtt sjónvarp, 2(143, 

N=573)= 767,874, p<0,05. 
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7.2.3 Spurning 3 

Hér var spurt hvort staðsetning skipti þátttakanda máli í vali á verslun. Niðurstöður sýna 

að 30% svarenda segja staðsetningu skipta litlu máli og fjórðungur telur hana skipta 

mjög litlu máli. Hjá 27% þátttakenda hefur staðsetning hvorki mikil né lítil áhrif og svara 

„hvorki né“. Það eru 13% svarenda sem finnst staðsetning skipta miklu máli, en aðeins 

4% telja hana skipta mjög miklu máli. Fimm af þeim 578 sem svöruðu voru ekki vissir 

hvort staðsetning skipti einhverju máli í vali á verlsun. Einn aðili vildi ekki svara 

spurningunni. 

 

Mynd 7: Hve miklu/litlu máli skiptir staðsetning í vali þínu á verslun? 

Þegar breyturnar staðsetning og mánaðarlaun voru bornar saman með dreifigreiningu 

kom í ljós munur í vali neytenda á verslun. Marktækur munur var á hópum „250.000-

400.000“, 400.000-550.000“ og „550.000-700.000“ með meðaltölin (2,08 til 2,33) eða 

samanlagðir hóparnir, 250.000 til 700.000. Þessir hópar bornir saman við hópinn „Meira 

en 700.000“ með meðaltalið (3,33), kom fram munur; F(4,552)=2,587, p<0,05. Þeir sem 

eru með krónur 250-700 þúsund í mánaðarlaun að jafnaði telja staðsetninguna skipta 

minna máli heldur en þeir sem eru með meira en krónur 700 þúsund; þó skal tekið fram 

að hópurinn samanstóð af aðeins 9 þátttakendum.  

25% 

30% 

27% 

13% 
4% 

1% 
0% 

Mjög litlu 

Litlu 

Hvorki né 

Miklu 

Mjög miklu 

Veit ekki 

Vil ekki svara 



 

35 

7.2.4 Spurning 4 

Alls svöruðu 571 þátttakendur spurningunni hvort aðgengi skipti máli í vali á verslun. 

Stærstur var hópurinn sem sagði aðgengi skipta miklu máli eða 32% þátttakenda. 

Tæplega fjórðungur var ekki alveg á sama máli og svaraði „hvorki né“ og um það bil 

fimmtungur taldi aðgengi skipta litlu máli. Aðeins 12% þátttakenda sögðu aðgengi skipta 

mjög miklu máli á meðan að 11% þátttakenda töldu það skipta mjög litlu máli. Lítill hluti 

þátttakenda eða 2% voru ekki vissir hvort aðgengi skipti einhverju máli. Þrír vildu ekki 

svara spurningunni. 

 

Mynd 8: Hve miklu/litlu máli skiptir aðgengi í vali þínu á verslun? 
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0,405, p<0,05. Eftir því sem staðsetning skiptir meira máli í vali á verslun þá er líklegt að 

aðgengi skipti einnig meira máli. 
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7.2.5 Spurning 5 

Spurningin „Hve miklu/litlu máli skiptir verð í vali þínu á verslun?“ var mjög veigamikil 

spurning í könnuninni. Hér sjáum við að verðið er einn áhrifamesti þáttur þátttakenda í 

vali á verslun til að kaupa nýtt sjónvarp. Yfirgnæfandi hluti þátttakenda eða 63% segja 

verðið skipta mjög miklu máli. Tæplega 30% eru nokkuð sammála þessu og segja verðið 

skipta miklu máli. 5% þátttakenda voru á báðum áttum hvort verðið skipti einhverju 

máli og mjög fáir segja það skipta litlu eða mjög litlu en samanlagt gera þessir tveir 

hópar 2% þátttakenda. Örfáir voru ekki vissir og einn vildi ekki svara spurningunni. Alls 

svöruðu 568 manns spurningunni. 

 

Mynd 9: Hve miklu/litlu máli skiptir verð í vali þínu á verslun? 

 

Þegar athugað var hvort einhver munur væri á milli kynja um hvort verð skipti máli með 

t-prófi tveggja óháðra hópa, fengust þær niðurstöður að marktækur munur væri á milli 

hópanna, (p < 0,05). Fyrir karla (M= 4,31, SD= 1,116) skiptir verðið minna máli heldur en 

hjá konum (M=4,55, SD= 0,845); t(571)=2,908, p = 0,02. 

Ef bornar voru saman breyturnar verð og mánaðarlaun með dreifigreiningu kom í ljós 

marktækur munur á milli hópa. Hóparnir „Minna en 250.000“ og „250.000-400.000“ 

voru með hærri meðaltöl (4,51 til 4,57) heldur en hópurinn „550.000-700.000“ með 

meðaltalið 3,58. Það er því hægt að álykta að þeir sem eru með lægri mánaðarlaun telja 
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verðið skipta meira máli heldur en þeir sem eru með hærri mánaðarlaun F(4, 

549.)=4.440, p<0,05. 
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7.2.6 Spurning 6 

Hér var spurt hvort þjónusta skipti þátttakanda máli í vali á verslun. Niðurstöður eru 

svipaðar eins og í spurningunni á undan um verðið. Það eru 44% þátttakenda sem segja 

þjónustu skipta miklu máli og 37% segja hana skipta mjög miklu máli. Rúmlega 13% 

þátttakenda er á báðum áttum hvort þeim finnist þjónustuþáttur fyrirtækja skipta máli. 

Fæstir segja þjónustu skipta litlu eða mjög litlu máli en samanlagðir þessir tveir hópar 

gera 4%. Minna en 1% þátttakenda voru ekki vissir eða vildu ekki svara spurningunni. 

Alls svöruðu 573 manns spurningunni. 

 

Mynd 10: Hve miklu/litlu máli skiptir þjónusta í vali þínu á verslun? 

Þátttakendur voru almennt sammála um að þjónustan skipti miklu máli. Með krosstöflu 

og kí-kvaðrat prófi mátti lesa þær niðurstöður að konur töldu þjónustuna skipta meira 

máli en karlar, 2(14, N=573)= 24,995, p<0,05. 
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7.2.7 Spurning 7 

Alls svöruðu 571 þátttakendur spurningunni hvort auglýsingar skipta máli í vali á 

verslun. Mynd 11 sýnir að margir voru á báðum áttum og svöruðu 37% þátttakenda 

„hvorki né“. Rúmlega fimmtungur svarenda sagði auglýsingar skipta miklu máli á meðan 

að 20% þátttakenda sagði þær skipta litlu máli. Fyrir suma skiptu auglýsingar mjög litlu 

máli eða 14% þátttakenda og örfáir töldu þær skipta mjög miklu máli. Tæplega 4% voru 

ekki vissir og einn aðili vildi ekki svara. 

 

 

Mynd 11: Hve miklu/litlu máli skipta auglýsingar í vali þínu á verslun? 

Með Pearson prófi voru tengsl könnuð á milli vörumerkja og auglýsinga. Samkvæmt 

niðurstöðum miðað við 95% marktektarstuðul var fylgnin veik og jákvæð, r = 0,105, 

p<0,05. Ef vörumerki skipta máli í vali á verslun þá er líklegra að auglýsingar skipti einnig 

máli. 
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7.2.8 Spurning 8 

Spurningin „Hve miklu/litlu máli skipta vörumerki í vali þínu á verslun?“ var síðasta 

almenna spurningin í könnuninni. Hérna vildi rannsakandi kanna tengsl á milli 

vörumerkja og verslana. Rúmlega 41% þátttakenda töldu vörumerki skipta miklu máli og 

tæplega fjórðungur töldu þau skipta mjög miklu máli. Fimmtungur svarenda var ekki 

alveg viss hvort vörumerki skipta máli í vali á verslun og svöruðu „hvorki né“. Síðan voru 

það 11% þátttakenda sem sögðu vörumerki skipta litlu máli og 5% sögðu þau skipta 

mjög litlu máli í vali á verslun. Rúmlega 1% vissu ekki hvort vörumerki skipta máli og 

einn aðili vildi ekki svara. Alls svöruðu 577 manns spurningunni. 

 

Mynd 12: Hve miklu/litlu máli skipta vörumerki í vali þínu á verslun? 

 

Þegar breyturnar vörumerki og verslun sem þátttakanda datt í hug eru bornar saman 

með dreifigreiningu kom í ljós munur. Marktækur munur var á milli „Hagkaup“ með 

meðaltalið 2,75 og hópanna „Max“, „Sony setrið“ og „Samsung setrið“ með meðaltölin 

(4,29 til 4,57); F(11, 566)=3,210, p<0,05. Vörumerki skipta greinilega minna máli þegar 

viðskiptavinir versla í Hagkaup og er það líklega vegna þess að þar eru í boði heldur 

ódýrari sjónvörp miðað við þau sem Sony og Samsung setrin hafa upp á að bjóða. 

5% 
11% 

19% 

41% 

23% 

1% 0% 

Mjög litlu 

Litlu 

Hvorki né 

Miklu 

Mjög miklu 

Veit ekki 

Vil ekki svara 



 

41 

7.2.9 Spurning 9 

Búseta þátttakenda var ein af bakgrunnsspurningunum og gaf ágætis mynd af dreifingu 

þátttakenda eftir bæjarfélögum. Mynd 13 sýnir að rúmlega helmingur þátttakenda er 

búsettur í Reykjavík. Á eftir fylgdi Hafnarfjörður með 15% þátttakenda og svo 6% 

þátttakenda sem búsettir eru í Kópavogi. Þeir sem voru búsettir í Garðabæ og 

Mosfellsbæ voru samtals 5% þátttakenda. Tæplega fjórðungur svarenda er búsettur 

utan höfuðborgarsvæðisins. Alls svöruðu 576 manns spurningunni. 

 

Mynd 13: Hvar ert þú búsett/ur? 
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7.2.10 Spurning 10 

Markmiðið með spurningunni var að vita kynjahlutfall þátttakenda. Alls svöruðu 573 

spurningunni. Af þeim sem svöruðu voru 65% konur og 35% karlar. Ástæður fyrir ójöfnu 

kynjahlutfalli má rekja til þess að spurningalistinn var m.a sendur á nemendur Háskóla 

Íslands en kynjahlutfallið í honum er mjög ójafnt. Konur eru í miklum meirihluta eins og 

mynd 14 sýnir. 

 

Mynd 14: Hvert er kyn þitt? 

Bakgrunnsspurningin „Hvert er kyn þitt?“ var mjög gagnleg í könnuninni, en notast var 

við hana til að framkvæma t-próf og sannreyna tilgátur. 
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7.2.11 Spurning 11 

Þátttakendur sem tóku þátt í könnuninni voru á öllum aldri en stærsti hópurinn sem tók 

þátt var á aldursbilinu 20 - 29 ára eða 339 manns. Á eftir fylgdi hópurinn 30 - 39 ára sem 

voru 86. Samanlagðir þessir tveir hópar gera 425 manns, sem er afgerandi meirihluti 

svarenda. Næst voru það 40 - 49 ára sem voru 60 manns og svo 19 ára eða yngri 52. 

Svarhlutfallið fór svo minnkandi eins og mynd 15 sýnir en þátttakendur á aldrinum 50 - 

59 ára voru 25 manns og 60 - 69 ára aðeins 8. Alls svöruðu 571 manns spurningunni. 

 

Mynd 15: Hver er aldur þinn? 
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7.2.12 Spurning 12 

Hjúskaparstaða þátttakenda í rannsókninni skiptist á þann hátt að 43% eru í sambúð, en 

einhleypir eru aðeins færri eða 38%. Tæplega fimmtungur er í hjónabandi og 2% 

þátttakenda eru annað hvort fráskildir eða hafa misst maka. Alls svöruðu 571 manns 

spurningunni. 

 

Mynd 16: Hver er hjúskaparstaðan þín? 
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7.2.13 Spurning 13 

Staða þátttakenda í rannsókninni skiptist þannig að 37% eru í námi og þeir þátttakendur 

sem eru í hlutastarfi og námi eru 30%. Fjórðungur þátttakenda er í fullri vinnu og aðeins 

3% eru eingöngu í hlutastarfi. 5% eru atvinnulausir. Alls svöruðu 574 manns 

spurningunni. 

 

Mynd 17: Hver er staða þín? 
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7.2.14 Spurning 14 

Mánaðarlaun þátttakenda skiptust þannig að 72% þátttakenda eru með minna en 

krónur 250 þúsund á mánuði og 17% þátttakenda eru með krónur 250-400 þúsund á 

mánuði að jafnaði. Aðeins 7% þátttakenda eru með krónur 400-550 þúsund á mánuði. 

Þeir þátttakendur sem eru með krónur 550-700 þúsund eða meira en krónur 700 

þúsund voru minnstu hóparnir en samanlagðir gera 4% þátttakenda. Alls svöruðu 554 

manns spurningunni. 

 

Mynd 18: Hver eru mánaðarlaun þín að jafnaði? 
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7.3 Tilgátur 

 

Tilgáta 1 

Notað var t-próf til að kanna hvort verð skipti meira máli í vali á verslun hjá konum 

heldur en hjá körlum. 

H0: „Verð skiptir ekki meira máli hjá  konum heldur en hjá körlum í vali á verslun.“ 

H1: „Verð skiptir meira máli hjá  konum heldur en hjá körlum í vali á verslun.“ 

t(571) = -2,676, p = 0,02. 

Hægt er að hafna núlltilgátunni þar sem, p<0,05. Miðað við 95% vissu skiptir verð meira 

máli fyrir konur heldur en karla. 

Tilgáta 2 

Með krosstöflu og kí-kvaðrat prófi var kannað hvort tengsl væru á milli þess staðar sem 

þátttakanda datt í hug og þess staðar þar sem síðast var keypt nýtt sjónvarp. 

H0: „Nýtt sjónvarp er ekki keypt á sama stað og þar sem keypt var síðast.“ 

H1: „Nýtt sjónvarp er keypt á sama stað og þar sem keypt var síðast.“ 

Í ljós komu tengsl og því er hægt að hafna núlltilgátunni og segja að líklegra sé að 

viðskiptavinir kaupi nýtt sjónvarp á sama stað og þar sem síðast var keypt. 

Tilgáta 3 

Rannsakandi vildi vita hvort fylgni væri á milli verðs og þjónustu 

H0: Það er engin fylgni á milli verðs og þjónustu 

H1: Það er fylgni á milli verðs og þjónustu 

Samkvæmt niðurstöðum eru jákvæð veik tengsl milli breytanna, r = 0,192. Hægt er að 

hafna núlltilgátunni þar sem, p<0,05. Eftir því sem verð skiptir meira máli við val á 

verslun þá er líklegra að þjónustan skipti einnig máli. 

 

Samkvæmt þessum niðurstöðum skiptir verðið meira máli fyrir konur og það eru meiri 

líkur á því að viðskiptavinir kaupi á sama stað og þar sem síðast var keypt nýtt sjónvarp. 

Einnig kom fram fylgni á milli verðs og þjónustu. 
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7.4 Ályktanir og tillögur 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að Elko er vinsælasta verslunin sem fólk fer í til að 

kaupa nýtt sjónvarp og sá áhrifaþáttur sem vegur mest í vali á verslun er verðið. 

Niðurstaðan ætti ekki að koma neinum á óvart þar sem Elko er með fjórar verslanir á 

höfuðborgarsvæðinu og sendir vikulega frá sér bækling til að minna á sig. Í bæklingnum 

er að finna tilboð og afslætti sem fyrirtækið býður upp á hverju sinni og hefur það 

væntanlega sitt að segja af hverju flestir velja Elko sem fyrsta kost þegar kaupa á nýtt 

sjónvarp. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að Heimilistæki og Sjónvarpsmiðstöðin 

komu næst á eftir Elko hvað varðar fyrsta kost, en þau senda einnig reglulega frá sér 

heilsíðuauglýsingar í dagblöð til að minna á sig og auglýsa tilboð og afslætti. Í kjölfarið 

koma síðan Ormsson og Bt með heldur minni markaðshltudeild samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart þar sem síðastnefndu fyrirtækin 

virðast auglýsa minna. 

Þrátt fyrir að þátttakendur merki verðið sem fyrsta kost þá hefur þjónustuþáttur 

fyrirtækja mjög mikil áhrif og getur verið leiðandi fyrir neytendur í vali á verslun. Í 

framhaldi af þessu má velta fyrir sér hvort viðskiptavinir sniðgangi verslanir eftir að hafa 

lent í ágengum sölumönnum eða alls ekki fengið þjónustu. 

Það hefur sýnt sig að góð persónuleg sölumennska hjá sölumanni virkar einna best á 

viðskiptavini og skilur eftir jákvæða ímynd í huga þeirra um bæði fyrirtækið og þeirri 

þjónustu sem veitt var. 
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7.5 Takmarkanir 

Ein helsta takmörkun rannsóknarinnar var að notast var við þægindaúrtak og var 

könnunin send á nemendur Háskóla Íslands, því er ekki hægt að alhæfa um þýðið út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Kynjahlutfallið í Háskóla Íslands er mjög ójafnt, en af 

þeim sem svöruðu könnuninni voru 65% þátttakenda konur en 35% karlar. 

Til viðbótar þessu var dreifing þátttakenda eftir aldri ójöfn, en af þeim sem svöruðu 

voru 339 á aldrinum 20 - 29 ára. Skipting þátttakenda eftir launaflokkum var líka ójöfn 

þar sem stærsti hluti þátttakenda var í lægsta launaflokknum eða 72%. 

Í spurningakönnuninni hefði mátt spyrja „hve miklu/litlu máli skiptir heimasíða í vali 

þínu á verslun“. Til viðbótar þessu gleymdist að telja Nýherja með í spurningum eitt og 

tvö. 
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Lokaorð 

Í þessari markaðsrannsókn hefur verið reynt að komast að því hvaða verslun 

þátttakendum datt fyrst í hug til að kaupa nýtt sjónvarp. Þá var kannað hvaða þættir 

höfðu áhrif á val þeirra. Einnig var kannað hvar þátttakendur hefðu síðast keypt nýtt 

sjónvarp. Rannsókn þessi hefur leitt í ljós að Elko er vinsælasta verslunin til að kaupa 

nýtt sjónvarp og áhrifamesti þátturinn í vali á verslun er verðið. 

Það vakti athygli að þátttakendur sem kaupa nýtt sjónvarp í stórmarkaði virðast ekki 

gera greinarmun á vörumerkjum, heldur er það verðlag sem virðist vega þyngst í 

kaupákvörðuninni. Þrátt fyrir þessar niðurstöður eru alltaf takmarkanir á rannsóknum 

og hér verður einnig að taka tillit til þeirra. Meðal takmarkanna er kynjahlutfall 

svarenda, fjöldi þátttakenda og ójöfn dreifing þeirra eftir aldri. 
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Viðauki 1 

Markaðsrannsókn 

Ég er að vinna að lokaverkefni mínu við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og mér 

þætti vænt um ef þú gætir gefið þér nokkrar mínútur til þess að svara meðfylgjandi 

könnun sem er hluti af BS-lokaverkefni mínu. Könnunin er gerð í þeim tilgangi að kanna 

hvaða atriði skipta mestu máli við kaup á nýju sjónvarpi. 

 

Þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum né könnuninni í heild. Farið verður með 

öll gögn sem fyllsta trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja svör til þátttakenda. 

 

Vinsamlegast merktu aðeins við einn svarmöguleika í hverri spurningu. 

Með fyrirfram þökk,  

Skafti Sveinsson 

sks15@hi.is 

 

1. Hvaða verslun dettur þér fyrst í hug þegar kaupa á nýtt sjónvarp? 

 ______________________________________ 

2. Í hverri af eftirtöldum verslunum keyptir þú eða annar á heimlinu síðast sjónvarp? 

o Bt 

o Elko 

o Hagkaup 

o Hátækni 

o Heimilstæki 

o Max 

o Ormsson 

o Samsung setrið 

mailto:sks15@hi.is
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o Sjónvarpsmiðstöðin 

o Sony setrið 

o Annars staðar 

o Veit ekki 

o Vil ekki svara 

Hve miklu máli skipta eftirfarandi atriði: 

3. Hve miklu/litlu máli skiptir staðsetning í vali þínu á verslun? 

o Mjög litlu 

o Litlu 

o Hvorki né 

o Miklu 

o Mjög miklu 

o Veit ekki 

o Vil ekki svara 

4. Hve miklu/litlu máli skiptir aðgengi í vali þínu á verslun? 

o Mjög litlu 

o Litlu 

o Hvorki né 

o Miklu 

o Mjög miklu 

o Veit ekki 

o Vil ekki svara 

5. Hve miklu/litlu máli skiptir verð í vali þínu á verslun? 

o Mjög litlu 

o Litlu 

o Hvorki né 

o Miklu 

o Mjög miklu 

o Veit ekki 

o Vil ekki svara 
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6. Hve miklu/litlu máli skiptir þjónusta í vali þínu á verslun? 

o Mjög litlu 

o Litlu 

o Hvorki né 

o Miklu 

o Mjög miklu 

o Veit ekki 

o Vil ekki svara 

7. Hve miklu/litlu máli skipta auglýsingar í vali þínu á verslun? 

o Mjög litlu 

o Litlu 

o Hvorki né 

o Miklu 

o Mjög miklu 

o Veit ekki 

o Vil ekki svara 

8. Hve miklu/litlu máli skipta vörumerki í vali þínu á verslun? 

o Mjög litlu 

o Litlu 

o Hvorki né 

o Miklu 

o Mjög miklu 

o Veit ekki 

o Vil ekki svara 

 

Bakgrunnsbreytur 

9. Hvar ert þú búsett/ur? 

o Reykjavík 

o Kópavogur 

o Hafnarfjörður 
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o Garðabær 

o Mosfellsbær 

o Annars staðar 

10. Hvert er kyn þitt? 

o Karl 

o Kona 

11. Hver er aldur þinn? 

o 19 ára eða yngri 

o 20-29 ára 

o 30-39 ára 

o 40-49 ára 

o 50-59 ára 

o 60-69 ára 

o 70 ára eða eldri 

12. Hver er hjúskaparstaða þín? 

o Einhleyp/ur 

o Í sambúð 

o Gift/ur 

o Ekkja/Ekkill 

o Fráskilin/n 

13. Hver er staða þín? 

o Í fullri vinnu 

o Í hlutastarfi 

o Í hlutastarfi og námi 

o Í námi 

o Atvinnulaus 

14. Hver eru mánaðarlaun þín að jafnaði? 

o Minna en 250.000 

o 250.000 – 400.000 
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o 400.000 – 550.000 

o 550.000 – 700.000 

o Meira en 700.000 

Þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til að svara könnuninni 

 


