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1. Útdráttur 

Í tækniumhverfi nútímans er spennandi að kanna rafræna markaðssetningu og þá 

sérstaklega nýlega viðbót við þann markað, svokallaðar tilboðssíður. Slíkar vefsíður 

komu á markað hér á landi snemma á árinu 2011 og höfundar vildu kanna hvert 

viðhorf neytenda til slíkra vefsíðna væri og einnig hvernig þær hefðu reynst þeim 

fyrirtækjum sem upp á þjónustuna buðu. Með þetta fyrir augum voru gerðar tvær 

rannsóknir. 

Fyrri rannsóknin kannaði almennt viðhorf og vitund einstaklinga til tilboðssíðna og 

einnig hvort einstaklingar hefðu keypt vörur eða þjónustu á slíkum síðum. Helstu 

niðurstöður viðhorfskönnunarinnar sýndu að þátttakendur eru almennt jákvæðir í garð 

tilboðssíðna og líklegir til að kaupa vörur eða þjónustu á slíkum síðum í framtíðinni. 

Töluvert margir þátttakendur þekktu fleiri en eina tilboðssíðu. Þó voru þeir einnig 

margir sem ekki hafa keypt neitt á tilboðssíðum. Viðhorf þátttakenda til fyrirtækja, 

sem hafa nýtt sér tilboðssíðu til að bjóða tilboð, var almennt jákvætt. 

Síðari rannsóknin sneri að viðhorfi fyrirtækja til samstarfs við tilboðssíðuna Aha. 

Niðurstöður sýndu að fyrirtækin voru almennt ánægð með framkvæmd tilboðsins. 

Flest fyrirtækin sóttust eftir auknum viðskiptavinafjölda þegar ákveðið var að bjóða 

tilboð á tilboðssíðu. Tæplega helmingur fyrirtækjanna varð var við aukna sölu í 

kjölfar tilboðsins. Allflest fyrirtækin fengu mjög eða frekar góða kynningu á vörunni 

eða þjónustunni sem fyrirtækið bauð á tilboði. 

 

Lykilorð: Tilboðssíður, rafræn markaðssetning, framtíð netverslunar, viðhorf. 
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2. Inngangur 

Í þessari ritgerð munu höfundar fjalla um vinsæla nýjung í rafrænni markaðssetningu 

sem á rætur sýnar að rekja til fyrirtækisins Groupon. Fyrirtæki á borð við Groupon 

kallast tilboðssíður og hafa líkt eftir viðskiptamódeli Groupon. Aðferðin virkar þannig 

að tilboðssíðan selur inneignarmiða fyrir vöru eða þjónustu hjá fyrirtækjum og 

kaupandinn fer svo með inneignarmiðann í verslunina og sækir vöruna eða þjónustuna 

sem hann hefur þegar greitt fyrir á tilboðssíðunni. 

Fyrsta tilboðssíðan, Groupon, var sett á fót seint á árinu 2008 („About Us“, e.d.). Því 

eru tilboðssíður nýlegt fyrirbæri á sviði rafrænnar markaðssetningar og netverslunar. 

Það hafa því ekki margar bækur né ritrýndar greinar verið skrifaðar um efnið sem 

höfundar höfðu ákveðið að rannsaka. Þar sem fyrstu tilboðssíðurnar voru settar á fót 

hér á landi í mars árið 2011 vildu höfundar kanna hvernig viðhorf neytenda væri og 

einnig hvernig fyrirtækjum sem höfðu verið í samstarfi við slíkar vefsíður hefði líkað 

það og hvað hefði mátt betur fara. 

Aðferð Groupon sameinar svokallaða afsláttarmiða (e. coupons) sem fólk getur skilað 

inn til verslana og þannig fengið afslátt hjá viðkomandi fyrirtæki. Þessi aðferð hefur 

náð töluverðum vinsældum í Bandaríkjunum en hefur þó aldrei náð almennilegum 

vinsældum á Íslandi. Groupon tók hugmyndina um afsláttarmiðana og sameinaði við 

það að ef hópur kæmi saman og keypti þá væri hægt að fá magnafslátt af vörunni eða 

þjónustunni. 

Groupon setti á fót vefsíðu þar sem fólk getur keypt inneignarmiða fyrir vöru eða 

þjónustu með miklum afslætti, sem er svo einnig aðferð fyrir fyrirtæki til að fá 

viðskiptavininn í verslunina. Groupon-aðferðin er því nýtt tól í markaðssetningu þar 

sem Groupon sér um auglýsingar og kynningu á tilboðinu og fyrirtækið getur í staðinn 

nýtt peninga, sem annars færu í hefðbundna markaðssetningu, í það að bjóða vöru eða 

þjónustu með afslætti á tilboðssíðu. Samt sem áður er gríðarlega mikilvægt fyrir 

fyrirtæki að sú vara/þjónusta, sem viðskiptavinir fá með inneignarmiða, sé góð, svo að 

ekki myndist slæmt umtal í kjölfar tilboðsins. Slík tilboð eru einnig tækifæri fyrir 

fyrirtæki til að tryggja sér framtíðarviðskiptavini og til að selja viðskiptavinum með 

inneignarmiða eitthvað til viðbótar þegar þeir koma til að leysa út vöruna eða 

þjónustuna. 
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Höfundum þótti áhugavert að kanna viðhorf neytenda og fyrirtækja sem boðið hafa 

upp á tilboð á tilboðssíðu. Rannsóknin var gerð þegar fyrstu tilboðssíðurnar höfðu 

verið á markaði hér á landi í um það bil eitt ár. Verkefnið var unnið í samstarfi við 

tilboðssíðuna Aha sem var ein af fyrstu tilboðssíðunum á markaði hér á landi. 

Tilboðssíðan Aha hefur verið starfrækt frá 15. mars árið 2011. Fyrirtækið er í eigu 

Netgengisins ehf. Það starfar með það að markmiði að veita góða þjónustu til 

viðskiptavina og fyrirtækja sem fara í samstarf við tilboðssíðuna. Fyrirtækið hefur 

þróað vefsíðu þar sem tilboð eru seld og hefur vefurinn verið í stöðugri þróun frá því 

hann var opnaður. Aha hefur einnig notast við Facebook og aðra samfélagsmiðla til að 

kynna tilboðin og á vefsíðunni er meðal annars hægt að deila tilboðinu á ýmsa 

samfélagsmiðla. Fyrirtækið heldur einnig úti póstlista þar sem áskrifendur fá sent 

fréttabréf með kynningu á þeim tilboðum sem boðið eru upp á hverju sinni. Aha hafa 

auglýst á helstu vefmiðlum og í útvarpi, en haldið sig frá sjónvarpsmiðlum og 

dagblöðum. Þessar fjölbreyttu leiðir í markaðssetningu tryggja að fyrirtæki fái góða 

kynningu á tilboðinu sem þau bjóða til sölu á tilboðssíðunni. 

Aha hefur skilgreint markhóp sinn sem fólk á háskólaaldri og til fertugs. Helstu 

viðskiptavinir þeirra hafa verið á aldrinum 20-34 ára. Þeir hafa komist að því að í raun 

eru það ekki þeir efnaminnstu sem kaupa á slíkum síðum heldur þeir sem eiga afgang 

í lok mánaðar og vilja fara vel með peningana. Aha hefur metið markaðshlutdeild sína 

í kringum 25% og hafa einbeitt sér að því að stækka markaðinn; í dag eru 

viðskiptavinir þeirra um það bil 20.000 (Maron Kristófersson, framkvæmdastjóri, 

munnleg heimild, 5. apríl 2012). 

 

Mynd 1. Samband tilboðssíðna við fyrirtæki og neytendur. 
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Mynd 1 sýnir samband tilboðssíðna við fyrirtæki og neytendur. Myndin sýnir hver 

markmið fyrirtækja eru, hvað neytendur vilja og síðan hvernig tilboðssíður vinna að 

því að uppfylla þessar þarfir. 

Fyrirtæki stefna að því auka tekjur sínar og með eftirspurnarstjórnun er hægt að spá 

fyrir um hvenær lítið verður að gera í fyrirtækinu og hvenær eru álagspunktar, með 

þeirri vitneskju er síðan hægt að spara kostnað. Fyrirtæki geta boðið tilboð inni á 

tilboðssíðunum, sem er ný leið í markaðssetningu og getur verið góð auglýsing fyrir 

fyrirtæki og tækifæri á því að byggja upp viðskiptasamband við fyrirtæki. Ef 

fyrirtækið stendur sig vel er svo möguleiki á því að það myndist gott umtal í kjölfarið 

og endurgjöf (e. feedback) frá neytendum má nýta til að bæta ýmislegt innan 

fyrirtækisins og byggja upp langtíma-viðskiptasamband. 

Neytendur reyna jafnan að vera hagsýnir og spara, og því getur reynst eftirsóknarvert 

að fá góða vöru eða þjónustu með afslætti. Flestir neytendur vilja eiga auðvelt með að 

kynna sér orðspor fyrirtækjanna sem bjóða tilboð á tilboðssíðum. Tilboðssíður geta 

þannig veitt neytendum vörur eða þjónustu á hagstæðu verði og aukna verðvitund. 

Tilboðssíðurnar sjá um að auglýsa tilboðin sem eru boðin til sölu á vefsíðu þeirra. 

Tilboðssíður eru því tækifæri fyrir neytendur til að gera góð kaup og fyrir fyrirtæki til 

að tryggja sér nýja viðskiptavini. Tilboðssíður ættu að ráðleggja fyrirtækjum varðandi 

þjónustu við viðskiptavini með inneignarbréf, t.d. með því hvernig megi selja 

viðskiptavini með inneignarbréf eitthvað til viðbótar og hvernig hægt sé að nýta 

tækifærið til að fá inn framtíðarviðskiptavini. Þá þarf einnig að mæta kröfum 

neytandans um að fá sanngjarnan afslátt og sjá til þess að um raunverulegt tilboð sé að 

ræða. Einnig þarf að athuga vel hversu mikið það fyrirtæki, sem vill bjóða 

viðskiptavini tilboð, hefur tök á að selja, svo að hægt sé að setja hámark á 

inneignarbréfin sem til sölu eru, þannig að fyrirtækið geti þjónustað alla viðskiptavini 

með góðu móti. Þannig er verið að tryggja að framgangur tilboðsins sé ásættanlegur 

fyrir viðskiptavini beggja fyrirtækjanna. 

2.1. Groupon aðferðin – erlendar fyrirmyndir 

Uppruni tilboðssíðna á rætur sínar að rekja til fyrirtækisins Groupon, sem stofnað var 

í nóvember árið 2008 og býður upp á það sem kallað er „Daily Deals“ – það sem við 
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köllum tilboð í þessari ritgerð. Groupon starfrækir þjónustu sína í 48 löndum og hjá 

þeim starfa um það bil 10.000 manns („About Us“, e.d.). 

Viðskiptamódel Groupon er fyrirmynd annarra sambærilegra tilboðssíðna og starfa 

þær flestar eftir þeirri grunnhugmynd, með aðgreiningu á einstökum atriðum. 

Tilboðssíður byggjast á því að fyrirtæki bjóða vöru eða þjónustu með tilteknum 

afslætti sem viðskiptavinur getur svo keypt í formi inneignar á vefsíðu eða með 

farsímalausn þeirra, yfirleitt gegn því að viss lágmarksfjöldi virki tilboðið. Groupon 

tekur svo hluta upphæðarinnar sem viðskiptavinurinn greiðir fyrir inneignina, yfirleitt 

um það bil 50%, svo fyrirtækin enda oft á að selja vöru eða þjónustu sína með yfir 

75% afslætti. Fyrirtækið fær síðan sinn hluta greiddan frá Groupon. Viðskiptavinurinn 

nýtir síðan inneign sína sem hefur ávallt takmarkaðan gildistíma. Sjá nánar á mynd 2.

 

Mynd 2. Lýsing á ferli sem fyrirtæki og neytendur fara í gegnum við kaup og sölu á Groupon. 

Tilboðssíðan sér um kynningu tilboðsins og þess vegna er þetta hugsað sem ný leið í 

markaðssetningu fyrir fyrirtæki; þ.e. fyrirtæki býður vöru með miklum afslætti og fær 

í staðinn viðskiptavini í verslunina og getur þannig nýtt tækifærið og selt honum 

eitthvað til viðbótar, s.s. drykki með mat og þannig vonast til þess að 

viðskiptavinurinn snúi aftur og kaupi þá vörur eða þjónustu á fullu verði. Tilboðin eru 

svo kynnt með því að senda daglegt fréttabréf á þá, sem skráðir eru á póstlistann, og 

einnig með hjálp samfélagsmiðla, s.s. Facebook og Twitter, þar sem fólk er tilbúið að 

deila góðum tilboðum með vinum sínum („Form S-1 - Groupon, Inc.“, 2011). 

Groupon er það fyrirtæki sem hefur stækkað hraðast allra netfyrirtækja, hraðar en 

bæði Google og Amazon. Andrew Mason, stofnandi Groupon, hóf starfsemi 

vefsíðunnar The Point og þaðan þróaðist hugmyndin út í Groupon. Tilgangur 

Neytendur Neytendur kaupa 
tilboð Gropon 

Neytendur nota 
inneignarmiða 

sinn 

Fyrirtæki Tilboð fyrirtækis 
selt á vefsíðu Groupon 

Tilboðssíðan 
greiðir 

fyrirtækinu sinn 
hlut 
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Groupon-aðferðarinnar er að hjálpa fyrirtækjum, og þá sérstaklega þeim sem hafa 

takmarkað fjármagn, að auglýsa sig og fá inn viðskiptavini (Steiner, 2010). 

Þó notkun afsláttarmiða (e. coupon) hafi lengi tíðkast og einnig vefsíður, sem bjóða 

upp á tilboð í einhverju formi, hafa flestar þeirra sent út ruslpóst sem neytendur kunna 

ekki að meta. Neytendur virðast kunna betur að meta þá aðferð Groupon, að senda 

aðeins þeim sem eru skráðir notendur tölvupóst um tilboð. Tilboðssíður hafa nýtt sér 

samfélagsmiðla til að kynna sig og tækninýjungar á borð við smáforrit (e. app) fyrir 

farsíma. Þetta eru allt nýjar leiðir fyrir fyrirtæki til að koma sér inn í vitund (e. 

awareness) neytenda (Byers, Mitzenmacher, og Zervas, 2011). 

Í kjölfar Groupon vefsíðunnar hafa þúsundir sambærilegra vefsíðna opnað um allan 

heim og eru tilboðssíður t.d. orðnar gríðarstór markaður í Kína. Þar eru viðskiptavinir 

slíkra vefsíðna 42 milljónir og samkeppnin mjög hörð (Russell, 2011). Stærsti 

samkeppnisaðili Groupon er tilboðssíðan LivingSocial. Sérstaða LivingSocial liggur í 

því að kaupendur fá sérstakan hlekk sem þeir geta deilt með öðrum. Ef þeir sem deilt 

er til kaupa vöru fær kaupandinn sinn inneignarmiða frítt. Fleiri stórir 

samkeppnisaðilar Groupon eru t.d. Savology, BuyWithMe, Plum District, Jasmere, 

Gilt Groupe og Google Offers. Margar þessara vefsíðna eru þó aðeins starfræktar 

innan Bandaríkjanna (Moreau, e.d.). 

LivingSocial eru starfræktir í fleiri en 20 löndum í sex heimsálfum. Þeir hafa ýmist 

notað LivingSocial-vörumerkið eða yfirtekið önnur smærri fyrirtæki þegar þeir hefja 

starfsemi á nýjum mörkuðum („Our company“, e.d.). Fjöldi tilboðssíðna er orðinn svo 

mikill að til eru vefsíður sem sýna tilboð frá öllum helstu tilboðssíðum á einni 

vefsíðu. Síðan Yipit sýnir allt að 30.000 tilboð frá 813 tilboðssíðum í hverjum 

mánuði. Viðskiptavinir Yipit tilgreina á hvaða landsvæði tilboðin eiga að vera og 

hvers kyns tilboðum þeir séu að leita að („About Us“, e.d.). 

Groupon á því fjölmarga samkeppnisaðila, bæði í beinni og óbeinni samkeppni. 

Fyrirtæki geta öðlast samkeppnisforskot með því að koma fyrstir inn á markað (e. 

first-mover advantage). Þannig getur vörumerki orðið af samnefnara fyrir 

sambærilegar vörur (t.d. Xerox fyrir ljósritunarvélar) eða eins og í tilfelli Groupon 

sambærileg fyrirtæki. Í slíkri aðstöðu felast afar dýrmætir hagsmunir fyrir fyrirtæki 

(Barney og Hesterly, 2009). Að mati höfunda hefur borið á því hér á Íslandi að 
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neytendur kalli tilboðssíðurnar Hópkaupssíður og margir þekkja fyrirbærið aðeins 

undir því nafni. 

Þar sem auðvelt er að herma eftir hugmynd Groupon komu fljótlega á markaðinn 

fjöldinn allur af samkeppnisaðilum sem sáu þetta sem gott viðskiptatækifæri. Í dag 

eiga ný fyrirtæki á markaðnum erfitt uppdráttar vegna mikilla inngönguhindrana (e. 

entry barriers) sem stafa af háum stofnkostnaði. Stofnkostnaðurinn liggur í því að 

leggja þarf mikið fé í auglýsingar og markaðsstarf til að efla vitund neytenda. Það 

getur einnig verið erfitt fyrir ný fyrirtæki að skapa sér sérstöðu. Ekki hefur mikið 

verið um útgönguhindranir (e. exit barriers) á markaði tilboðssíðna þar sem 

markaðurinn einkennist af því að stór fyrirtæki kaupa upp minni aðila (Kotler og 

Keller, 2011). 

2.2. Íslenskur markaður 

Þónokkur fyrirtæki starfa á markaði tilboðssíðna hér á landi. Öll starfa þessi fyrirtæki 

út frá grunnhugmyndinni frá Groupon; þ.e. að selja vörur eða þjónustu með miklum 

afslætti til fólks með því skilyrði að viss fjöldi kaupi tilboðið til að virkja það. Íslenski 

markaðurinn hefur verið síbreytilegur frá því að fyrstu vefsíðurnar voru settar á fót 

hér á landi. Margar síður hafa komið á markað og svo dottið út af markaði stuttu síðar.  

Hópkaup hafa langstærstu markaðshlutdeildina hér á landi og hafa nýlega tekið yfir 

tvær minni síður sem höfðu hætt starfsemi eftir stuttan tíma. Í dag halda Hópkaup því 

úti þremur vefsíðum. Auk þess að starfrækja vefsíðuna Hópkaupa, heldur fyrirtækið 

úti vefsíðunni Gæsin, sem sérhæfir sig í ferðatengdum tilboðum, og Dílar, sem 

sérhæfir sig í tilboðum fyrir yngri kynslóðina. Báðar þessar síður höfðu komið fyrr 

inn á markaðinn, og þá sem sjálfstæð fyrirtæki, en verið lokað stuttu síðar og opnaðar 

aftur undir formerkjum Hópkaupa. Þau fyrirtæki, sem voru starfandi á þessum 

markaði þegar rannsókn höfunda var gerð, eru Hópkaup, Gæsin, Dílar, Aha, 

Kraftkaup, Magntilboð og Winwin. Ekki er ósennilegt að einhverjar tilboðssíður hafi 

bæst í hópinn frá þeim tíma og jafnvel einhverjar hinna áðurnefnda dottið út af 

markaðnum. Þess má geta að engin tilboð voru virk á tilboðssíðunum Magntilboð og 

Winwin þegar leið á lok þessa verkefnis. 

Árni Þór Árnason, framkvæmdastjóri Hópkaupa, sagði í frétt í Morgunblaðinu að 

stærsti markhópur þeirra væru konur á aldrinum 18 til 45 ára („Girnilegt fyrir 
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neytandann“, 2011). Aha er með svipaðar áherslu í sínum markhóp, eða fólk á 

háskólaaldri til fertugs (Maron Kristófersson, framkvæmdastjóri, munnleg heimild, 

15. apríl). 

Ætla má að netverslun hafi breyst mikið í kjölfar vinsælda tilboðssíðnanna. 

Samkvæmt Maroni Kristóferssyni, framkvæmdastjóra Aha, fór netverslun á Íslandi 

ekki almennilega af stað fyrr en með tilkomu tilboðssíðnanna. Því hefur netverslun 

hér gjörbreyst að undanförnu og fólk er óhræddara en áður við að kaupa á netinu 

(munnleg heimild, 12. apríl 2012). 

Það hafa verið mjög skiptar skoðanir um ágæti þessara vefsíðna á fyrsta starfsári 

þeirra og nokkrar tilkynningar borist til Neytendastofu vegna tilboða sem hafa síðan 

ekki reynst vera tilboð. Einnig hafa borist af því fréttir að fyrirtæki hafi farið illa út úr 

því að nýta sér það að bjóða tilboð hjá fyrrnefndum síðum („Mistök að bjóða 

tilboðskaup“, 2011). 

Í byrjun febrúar bárust svo fréttir af því að verslunareigendur væru ósáttir við það að 

Hópkaup héldi eftir greiðslu fyrir ónýtt inneignarbréf. Svar Hópkaupa fól í sér þá 

skýringu að þetta væri gert til þess að vernda neytendur fyrir því að fyrirtæki, sem eru 

í fjárhagslegum erfiðleikum, nýti tilboð til að fá inn tekjur til að tryggja rekstur sinn til 

skamms tíma („Hópkaup gagnrýnd“, 2012). 

Þessu voru eigendur Aha einnig sammála. Greiðslu fyrir ónýtt inneignarbréf er haldið 

eftir til þess að vernda neytendur og hafa möguleikann á því að endurgreiða 

viðskiptavinum ef þeir eru ekki sáttir við þjónustuna eða ef til þess kæmi að 

inneignarmiði rynni út. Þá gæti fyrirtækið þjónustað viðskiptavininn en samt fengið 

greitt frá Aha, svo framarlega sem það væri gert innan skynsamlegra tímamarka 

(Helgi Már Þórðarson, framkvæmdastjóri Aha, munnleg heimild, 12. apríl 2012). 

Hér á landi hefur venjan ekki verið sú að fyrirtæki taki 50% eins og Groupon, heldur 

30% af verðinu sem neytandinn borgar fyrir inneignarmiðann. Þetta er helsta 

tekjuöflunaraðferð tilboðssíðnanna og rekstrargrundvöllur þeirra (Maron 

Kristófersson, framkvæmdastjóri Aha, munnleg heimild, 5. apríl 2012). 

Aha leggur mikið upp úr góðri þjónustu og vill halda uppi hærra þjónustustigi en 

almennt þekkist á Íslandi. Þetta hefur Aha gert með því að kanna hvort grundvöllur sé 

fyrir því að bæði fyrirtækin hagnist þegar verið er að finna út úr því hvaða tilboð á að 
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bjóða. Þá hefur einnig komið upp sú aðstaða, að fyrirtækjum er vísað burt vegna 

tilboða sem þau hafa viljað bjóða en ljóst hafi þótt að fyrirtækið myndi ekki ná að 

þjónusta alla viðskiptavini með góðum hætti (Maron Kristófersson, framkvæmdastjóri 

Aha, munnleg heimild, 2. febrúar 2012).  

Í rekstri tilboðssíðna þarf sambandið milli allra aðila, sem fjallað var um í mynd 1, að 

vera gott. Tilboðssíðan þarf að tryggja að þau fyrirtæki, sem bjóða tilboð, komi til 

með að bjóða góðar vörur eða þjónustu til kaupenda, en einnig að fyrirtækið, sem 

býður tilboðið, muni geta staðið undir auknum viðskiptavinafjölda í kjölfar tilboðsins. 

Aha hefur þess vegna ráðlagt þeim fyrirtækjum, sem selt hafa mikið magn af 

inneignarbréfum, um það hvernig taka eigi á móti slíkum viðskiptavinum. Einnig er 

farið yfir það hvernig hægt er að stuðla að krosssölu þegar viðskiptavinurinn kemur í 

verslunina til að leysa út inneign sína (Maron Kristófersson, framkvæmdastjóri Aha, 

munnleg heimild, 12. apríl 2012). 

Markaðurinn hér á landi einkennist af fákeppni (e. oligopoly). Engin algild regla er þó 

til um það hversu margir keppinautar þurfa að vera á markaði til að tala megi um 

fákeppni. Á Íslandi er fákeppni algeng og þá eru yfirleitt fjórir eða færri með 

yfirgnæfandi áhrif á markaðnum (Gylfi Magnússon, 2007). 

2.2.1. Umfjöllun um íslenska markaðinn í fjölmiðlum 

Athyglisvert var að skoða hvort fréttaumfjöllunin færi saman við viðhorf neytenda. 

Höfundar töldu að umfjöllunin hefði einskorðast við Hópkaup og vildu fá úr því 

skorið hvort sú tilgáta væri á rökum reist. 

Við leit að fréttaumfjöllun notuðust höfundar við vaktarinn.is. Vaktarinn er tól fyrir 

fyrirtæki til að fylgjast með umræðu á netinu. Aðeins var stuðst við prentmiðla og 

vefsíður fréttamiðla (Gunnar Hólmsteinn, e.d.). 

Í Morgunblaðinu og á vef þess, mbl.is, hafa birst 10 fréttir um tilboðssíður. Oft var um 

óbeinar auglýsingar að ræða; t.d. var frétt um að metróborgari væri til sölu á vefsíðu 

Hópkaupa á 99 kr. og tilboðið stæði til miðnættis með hlekk á vefsíðuna hopkaup.is 

(„Tugþúsundir hamborgara“, 2011). Þá fannst aðeins ein neikvæð frétt á mbl.is. Sú 

frétt snerist um kvartanir, sem borist höfðu til neytendastofu, um að gildistími tilboða 

væri of stuttur og í sumum tilvikum væri afslátturinn ekki raunverulegur. Einnig var 
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rætt við snyrtistofueiganda sem boðið hafði upp á tilboð á slíkri síðu og komið út í 

tapi (Una Sighvatsdóttir, 2011).  

Á vefsíðu RÚV höfðu aðeins tvær fréttir birst og báðar neikvæðar. Önnur fréttin 

fjallaði um fisksala sem seldi meira en hann bjóst við og starfsmaður neytendastofu 

bendir fyrirtækjum á að kynna sér hlutina vel („Mistök að bjóða tilboðskaup“, 2011). 

Hin fréttin var um ósátta verslunareigendur sem gagnrýndu Hópkaup fyrir að halda 

eftir greiðslu fyrir ónýttar inneignir. Á vísi.is voru aðeins tvær umfjallanir og báðar 

um það þegar ótrúlegt magn af metróborgurum seldist, annars vegar þegar tilboðið var 

boðið í fyrra skiptið í október 2011 (Boði Logason, 2011) og hins vegar í afmælisviku 

Hópkaupa í mars árið 2012, þegar öll vinsælustu tilboðin voru endurtekin („Yfir 50 

þúsund borgarar seldust - ætla að fá metið skráð hjá Guinness“, 2012). Neikvæða 

umfjöllunin hófst ekki fyrr seint á árinu 2011 og hafði verið lítil umfjöllun um 

tilboðssíður fram að því. 

Eins og sést á töflu 1 hefur Hópkaup fengið langmestu umfjöllunina í íslenskum 

fjölmiðlum. Því fannst höfundum áhugavert að kanna hver vitund neytenda á 

Hópkaup væri miðað aðrar tilboðssíður. 

Titill fréttar og 

miðill
1
 

Dagsetning Umfjöllun fréttar 

Fjöldinn virkjar tilboðin –

Morgunblaðið 

19. maí 2011 Umfjöllun um að Hópkaup.is sé kærkomin kjarabót nú 

þegar þrengir að efnahag flestra. Segir frá því hvernig 

síðan býður upp á 40-70% afslátt þegar lágmarksfjölda 

hefur verið náð. 

Steinþór Guðbjartsson – 

Tilboð á netinu með allt 

að 70% afslætti – 

Morgunblaðið 

24. júní 2011 Fjallar um hvernig tilboðssíðurnar virka og þær fjórar 

síður sem voru á markaði á þessum tíma. Það eru 

Hópkaup, Dílar, Kaupnet og Aha. 

Girnilegt fyrir 

neytandann – 

Morgunblaðið 

15. september 

2011 

Umfjöllun um hópkaup, sem segir frá því að æ fleiri 

fyrirtæki vilji nýta sér þessa nýstárlegu markaðssetningu. 

Árni Þór Árnason, framkvæmdastjóri Hópkaupa lýsir því 

hvernig meiri breidd sé að færast í tilboðin og sífellt 

fleiri bætist á póstlista og fái þannig tilboðin send til sín 

daglega. Boltinn byrji að rúlla þegar fólk deilir 

tilboðunum á Facebook. 

Tífalt fleiri en búist var 

við – Mbl.is 

17. október 

2011 

Viðtal við stjórnarformann Metróborgara, hann er 

ánægður en segist hafa búist við að um 3-4 þúsund 

borgarar myndu seljast. 

                                                 
1
 Fréttir sem er að finna í töflu 1 má finna í heimildaskrá 
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Boði Logason – Fjögur 

og hálft tonn af 

hamborgurum seldust á 

24 tímum –– Vísir.is 

18. október 

2011 

Árni Árnason, framkvæmdastjóri Hópkaupa, talar um 40 

þúsund selda hamborgara. Einnig fylgir lýsing á því sem 

fyrirtækið gerir. 

„Snýst allt um traust frá a 

til ö“ – Mbl.is 

01. nóvember 

2011 

Viðtal við framkvæmdastjóra Hópkaupa, sem lýsir 

vinsældum vefsíðunnar frá upphafi. Fram kemur að 

fyrirtækið starfi með bandaríska fyrirtækið Groupon að 

fyrirmynd. Segir að það sé ekkert mál að stofna 

vefsíðuna en það sé mikið mál að reka svona fyrirtæki 

og þetta snúist um traust frá a til ö. 

Mistök að bjóða 

tilboðskaup – RÚV 

11. desember 

2011 

Fisksali segir frá neikvæðri reynslu sinni af því að bjóða 

tilboð á Hópkaup. Neytendastofa bendir á mikilvægi 

þess að kynna sér hlutina vel. 

Una Sighvatsdóttir – 

Hópkaupin ekki allra 

hagur –Mbl.is 

13. desember 

2011 

Neikvæð umfjöllun um tilboðssíðurnar, mál sem hafa 

komið til neytendastofu og snyrtistofu sem kom út í tapi. 

Hópkaup gagnrýnd – 

RÚV 

06. febrúar 

2012 

Neikvæð frétt, þar sem verslunareigendur gagnrýna 

Hópkaup fyrir að halda eftir greiðslu fyrir ónýtt 

inneignarbréf. 

Tilboð Sushi-smiðjunnar 

tekið úr sölu – 

Freisting.is 

27. febrúar 

2012 

Tilboð frá Sushi-smiðjunni, sem var í boði á Hópkaup, 

dregið til baka vegna misræmis í verðlagningu á 

verðlista Sushi-smiðjunnar og Hópkaupa. 

10 þúsund tekið 

hamborgaratilboði – 

Mbl.is 

12. mars 2012 Fréttin segir frá því að það standi yfir tilboð frá Hópkaup 

sem býður metróborgara á 99 kr. og að tilboðið gildi til 

miðnættis. 

Bjóst ekki við að slá 

metið – Mbl.is 

13. mars 2012 Árni Árnason, framkvæmdastjóri Hópkaupa, um 50 

þúsund metróborgara sem voru seldir og aukningu frá 

sama tilboði í október 2011. 

Yfir 50 þúsund borgarar 

seldust - ætla að fá metið 

skráð hjá Guinness – 

Vísir.is 

13. mars 2012 Árni Árnason, framkvæmdastjóri Hópkaupa, talar um 50 

þúsund selda metróborgara og það að Hópkaup muni 

reyna af fá þetta skráð sem heimsmet hjá Guinness. 

Tæp 4% þjóðarinnar ætla 

í brunch – Mbl.is 

14. mars 2012 Segir frá því hvernig rúmlega 12 þúsund manns hafi 

keypt tilboð í brunch á Skrúði og að það hafi þurft að 

framlengja gildistíma tilboðsins til þess að hægt væri að 

þjónusta alla og einnig færa þjónustuna í stærra rými svo 

að hægt væri að koma öllum fyrir. Veitingastjóri Skrúðs 

segist ekki hafa átt von á svona góðum viðtökum. 

Seldu 92.621 ostborgara 

– Mbl.is 

14. mars 2012 Árni Árnason um metróborgarana, nýtingu tilboða og 

fyrirmyndina. 

Tafla 1. Umfjöllun um tilboðssíður á Íslandi frá stofnun þeirra, gögn fengin frá vaktarinn.is. 

Neikvæð fréttaumfjöllun hefur slæm áhrif á viðhorf neytenda. Hins vegar hafa 

neytendur tilhneigingu til að trúa frekar reynslusögum og umtali en auglýsingum frá 

fyrirtækjum. Fyrirtæki hafa mikla stjórn á auglýsingum en litla stjórn á umtali og því 
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telja neytendur umtal trúverðugra. Fyrirtæki borga fyrir auglýsingar en oftast er ekki 

borgað fyrir umtal, þótt það komi reyndar fyrir. Er þá jafnan um litla fjárhæð að ræða 

(Peter og Olson, 2009). 

3. Rafræn markaðssetning 

Af þeim tilboðssíðum, sem hér eru á markaði, hefur Hópkaup auglýst áberandi mest. 

Það telja framkvæmdastjórar Aha að hafi verið þeim til góðs. Þegar fólk fer inn á eina 

tilboðssíðuna kíkir það einnig á það hvað er í boði á hinum síðunum (Maron 

Kristófersson, framkvæmdastjóri Aha, munnleg heimild, 12. apríl 2012). 

Aha hefur verið með þá stefnu að auglýsa þar sem það virkar. Fyrirtækið hefur mælt 

og fylgst vel með því hvar auglýsingarnar virka og hætt þar sem ekki hefur verið 

nægur árangur. Aha hefur mest auglýst á vefmiðlum, s.s. Mbl, Vísi og Pressunni en 

hafa þó einnig auglýst á útvarpsstöðvum Bylgjunnar. 

Tilboðssíður, bæði erlendis og hér heima, hafa lagt áherslu á að nýta Facebook sem 

markaðstæki. Framkvæmdastjórum fyrirtækisins fannst Facebook vera misnotað sem 

markaðstæki þegar mörg íslensk fyrirtæki stóðu fyrir leikjum á Facebook þar sem 

skylda var að deila (e. share) á fréttaveitu (e. newsfeed), en það stríðir gegn skilmálum 

Facebook („Facebook“, 2012). Aha vara sig á að fara ekki gegn þessum skilmálum og 

fara því varlega í deilingar, svo að þetta fylli ekki fréttaveituna hjá fólki. Aha eru 

jafnframt að skoða markaðssetningu á öðrum óhefðbundnum miðlum (Maron 

Kristófersson, framkvæmdastjóri Aha, munnleg heimild, 12. apríl 2012). 

Framkvæmdastjóri Hópkaupa, Árni Már Árnason, segir að Hópkaup hafi nýtt sér 

samfélagsmiðla eins og Facebook til að koma sér á framfæri. „Fólk treystir ekki 

hefðbundnum auglýsingum lengur, en ef einhver sem þú þekkir segir þér frá góðu 

tilboði, þá hefur það áhrif. Það er það sem gerist á Facebook“ („Seldu 92.621 

ostborgara“, 2012).  

Þær tilboðssíður, sem eru starfandi hér, halda allar úti póstlista og senda þannig 

tölvupóst með tilboðum, sumar daglega, en aðrar mun sjaldnar. Þá er einnig 

mismunandi hvaða leið síðurnar kjósa að fara í sambandi við val á titli (e. subject) í 

tölvupósti. Sumar kjósa að birta í titlinum lýsingu á einu af tilboðum dagsins. 
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Aha kýs að hafa fyrirsögnina í titlinum „tilboð dagsins“. Aha hefur sent póstlistann út 

með þeim titli frá því í október 2011. Fyrir það var póstlistinn sendur út með 

sambærilegu sniði og aðrar tilboðssíður hafa gert. Fyrirtækið komst að því eftir 

talsverðar prófanir að það væri betra (Maron Kristófersson, framkvæmdastjóri Aha, 

munnleg heimild, 5. apríl 2012). 

Hópkaup sendu sinn póstlista í upphafi út með „Hópkaup dagsins“ í titli. Frá 31. 

janúar 2012 hefur fyrirtækið hins vegar sent póstlistann út eins og hann lítur út í dag. 

Þó hafa Hópkaup greinilega verið að þreifa sig áfram hvað þetta snertir, þar sem þann 

24. og 25. apríl var póstlistinn aftur sendur sem „Hópkaup dagsins“ en svo breytt til 

fyrra horfs. 

Í töflu 2 má sjá sýnishorn af póstlista þeirra tilboðssíðna sem voru á markaði þegar 

rannsókn höfunda var gerð. Þar má sjá að allar tilboðssíðurnar, að Aha undanskilinni, 

nota lýsingu á einu af tilboðum dagsins sem titil. 

Titill póstlista Tilboðssíða 

ICE Sportúr með dagatali aðeins 3.490kr. (fullt verð 6.990) Frí 

heimsending. 

Magntilboð.is 

Fjör óskaskrín á aðeins 3.990kr. (kostar 5.990kr). Gefðu upplifun í 

stað hluta. 

Hópkaup.is 

Tilboð dagsins Aha.is 

Varanleg laser háreyðing hjá Húðfegrunarstofunni Kraftkaup.is 

OLE HENRIKSEN - Blástu nýju lífi í þreytta húð, hvenær sem er yfir 

daginn 

Winwin.is 

Nýtt Syntrax-mysuprótein á aðeins 199 kr. (kostar 350 kr.). Dílar.is 

Flug til Akureyrar og Mystery Menu á veitingastaðnum Rub23 á 

aðeins 21.900kr. (kostar 39.360kr.) 

Gæsin.is 

Tafla 2. Sýnishorn á titli póstlista tilboðssíðnanna. 

Í rannsókn þar sem fylgst var með Groupon og LivingSocial kom fram að þau tilboð, 

sem voru „aðaltilboð“ dagsins (e. Featured), seljist betur. Slík tilboð fá meiri 

kynningu á vefsíðunni en önnur. Er hér um að ræða tilboðið sem er lýsing á í titli í 

daglega fréttabréfsinu (Byers o.fl., 2011). 
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3.1. Framtíð netverslunar 

Neytendur gera sífellt meiri kröfur um að hægt sé að gera sem flest á netinu, t.d. 

stunda þar bankaviðskipti sín, lesa dagblöð, hlusta á tónlist og panta sér pítsu. 

Netverslun hefur einnig aukist vegna þessa. Heildarnetverslun hefur aukist um 4,7 

prósent á árunum 2009-2011 („Hagstofa Íslands“, 2011a). 

Þá var einnig merkilegt að sjá hvernig netverslun hjá helstu viðskiptavinum Aha, þ.e. 

fólki á aldrinum 25-34 ára, hefur þróast. Netverslun í þessum aldurshópi hefur aukist 

um 4,2 prósent á árinu 2009-2011. Þá vakti sérstaka athygli að á árinu 2010-2011 

hafði netverslun hjá konum á aldrinum 25-54 ára aukist um 7%. Netverslun á 

landsbyggðinni hefur einnig aukist um 9,3% á tímabilinu 2009-2011. Sjá nánar á 

mynd 3. 

 

Mynd 3. Verslun einstaklinga á netinu árið 2009-2011 sem hlutfall af heildarmannfjölda („Hagstofa 

Íslands“, 2011a). 

Gera má ráð fyrir því að vegna góðs gengis tilboðssíðna á fyrsta starfsári þeirra hafi 

þær átt sinn þátt í aukningu á netverslun og þá sérstaklega í þeim aldurshópi sem þær 

skilgreina sem markhóp sinn. 

Smásala er að færast yfir á netið og mun að líkindum halda áfram að gera það næstu 

árin. Með þessu færist valdið í meira mæli til viðskiptavinarins. Þau fyrirtæki, sem 

ekki samtvinna verslanir sínar við netið, munu án vafa dragast aftur úr á næstu árum. 

Viðskiptavinurinn gerir orðið mun meiri kröfur til þess að geta nota alla miðla 

samtímis í verslunarferlinu. Netið eykur gagnsæi í verði mjög mikið og gerir 

neytandanum auðveldara að kaupa vöruna þar sem það er ódýrast. Því er spáð að árið 

Alls 25-34 ára
Karlar 25-54

ára
Konur 25-54

ára
Höfuðborga

rsvæði
Landsbyggð

2009 44% 59,90% 51,60% 51,30% 46,90% 39,10%

2010 44,70% 58,70% 53,70% 49,90% 46,40% 42%

2011 48,70% 64,10% 58% 56,90% 48,90% 48,40%
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2014 muni flestir farsímar í Bandaríkjunum vera snjallsímar sem tengdir eru við netið 

og einnig er talið að 40% Bandaríkjamanna muni nota spjaldtölvur (Rigby, 2011). 

Ör tækniþróun hefur átt sér stað í fjarskiptageiranum. Árið 2007 voru kynntir til 

sögunnar snjallsímar frá Apple og í september árið 2008 komu símar með Android-

stýrikerfinu á markað (Einar Örn Gílason, 2011). Á Íslandi í dag er fjórði hver 

farsímanotandi með snjallsíma. Slíkir símar eru gæddir þeim eiginleika að bjóða upp á 

gagnaniðurhal og möguleika á að bæta við forritum. Mikil aukning hefur orðið á 

niðurhali í farsíma á undaförnum árum með tilkomu snjallsímanna („Fjórði hver 

Íslendingur með snjallsíma“, 2012). 

Snjallsímarnir hafa að vissu leyti breytt hegðun fólks, nú þegar mögulegt er að fara 

beint á netið í farsímanum. Neytendur uppgötva í auknum mæli að hægt er að nota 

farsímann bæði í nytja- og afþreyingarskyni. Mikil tækifæri fyrir fyrirtæki eru fólgin í 

snjallsímabyltingunni. Í dag er mikilvægt að bjóða upp á lausnir í formi smáforrita eða 

veflausna sem eru sniðnar að farsímum. Á ráðstefnu, sem nýlega var haldin á vegum 

Nýherja og fjallaði um snjallsímabyltingu, sagði Soffía Þórðardóttir: ,,Fyrirtæki eru 

einnig stöðugt að auka þjónustuframboð sitt í gegnum þessa tækni og verslun í 

gegnum smátæki á bara eftir að aukast. Verslanir ættu t.d. að fara að huga að því 

hvernig þær geta selt vörur sínar beint í gegnum símann“ („Snjallsímar breyta hegðun 

fólks“, 2012). 

4. Neytendahegðun  

Neytendahegðun er stórt og víðtækt hugtak. Hún lýsir því ferli sem neytendur fara í 

gegnum þegar þeir velja, kaupa, nota, meta og farga vöru eða þjónustu til að fullnægja 

þörfum sínum og löngunum (Peter og Olson, 2009). 

Samkvæmt greiningu Kotlers og Kellers (2011) eru það þrír meginþættir sem hafa 

áhrif á hegðun neytandans, sem mótast af menningu, félagslegum og 

einstaklingsbundnum aðstæðum. Menning hefur mjög mikil áhrif á hegðun og 

langanir einstaklings. Auk menningaráhrifa ákvarðast hegðun neytanda af 

félagslegum þáttum, s.s. samfélaginu, fjölskyldu og félagslegum hlutverkum. 

Einstaklingsbundnir þættir er t.d. aldur og staða í lífinu, sem hafa áhrif á neysluþarfir 

einstaklingsins. 
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Þegar horft er til Íslands og hvernig íslenskir neytendur hegða sér er talið að þeir séu 

að jafnaði frekar óskynsamir í neyslu sinni. Ef valið stendur á milli tveggja vara og 

önnur er dýrari eru Íslendingar líklegri til að velja þá dýrari þar sem þeir tengja saman 

gæði og verðmiða. Íslendingar verða einnig mjög ánægðir þegar þeir sjá eitthvað nýtt, 

erlent og spennandi. Undanfarið hafa stórar erlendar keðjur haslað sér völl á Íslandi 

og undirtektirnar leyna sér ekki. Fólk er hrætt við hugmyndina um að eitthvað sé af 

skornum skammti og hrætt við að missa af vörunni ef það kaupir hana ekki strax 

(Anna Lilja Þórisdóttir, 2012). Þar sem einstök tilboð á tilboðssíðum hafa hámark 

seldra inneignarmiða getur fólk fengið þessa sömu tilfinningu um skort og því þorir 

það ekki með að bíða með að kaupa tilboðið. 

Neytendur eru farnir að nýta sér netið í auknum mæli til að afla sér upplýsinga um 

vörur eða þjónustu. Hlutfall tölvueignar, tölvunotkunar og netnotkunar hér á landi er 

mjög hátt og möguleikarnir fyrir fyrirtæki á að ná til stórs hluta neytenda með slíkum 

aðferðum þar með miklir. Komið hefur í ljós að 92,6% Íslendinga nota netið daglega 

eða næstum því daglega („Hagstofa Íslands“, 2011b). Internetið er að þróast í að verða 

eitt mikilvægasta tól fyrirtækja til að búa til og auka eftirspurn eftir vörum. Á 

Internetinu geta fyrirtæki náð til fleiri viðskiptavina á mun víðtækari og dýpri hátt en 

áður (Guðmundur A. Guðmundsson og Kristján M. Hauksson, 2009). Tiltekin 

rannsókn sýndi að með aukinni netnotkun væru netnotendur líklegri til að kaupa á 

netinu. Yfir 12 mánaða tímabil keyptu neytendur tvöfalt meira en þeir höfðu áður gert 

og eyddu tæplega 50 % meira við hver kaup (Lohse og Bellman, 2000). 

4.1. Viðhorf neytandans 

Viðhorf (e. attitude) er meðal þeirra fyrirbæra sálfræði- og markaðsfræði sem mest 

hafa verið rannsökuð. Ein af fyrstu kenningunum um viðhorf kom frá Thurstone, sem 

útskýrði viðhorf sem dálæti (e. affect) einstaklinga á hlutum . Síðar setti Fishbein fram 

sína skýringu. Skýring hans er á þá leið að viðhorf gefi til kynna hversu heilluð 

manneskjan er af hlutnum. Mikilvægt er að skilja viðhorf til að átta sig á 

viðskiptavininum. Hægt er að hafa jákvæð áhrif þrátt fyrir að ekki kaupi allir vöruna. 

Viðhorf eru aðallega mæld með því að biðja neytendur að meta hversu mikinn áhuga 

þeir hafi á tiltekinni vöru eða þjónustu (Peter og Olson, 2009). 
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Thurstone lagði til vissa aðferð til að meta viðhorf til félagslegra þátta með 

viðhorfsspurningarlistum. Algengar aðferðir við að mæla viðhorf styðjast við Likert-

kvarða, og honum beittu höfundar þessarar ritgerðar við rannsókarvinnu sína. Likert-

kvarði metur hversu sterkt viðhorf er gagnvart tilteknu atriði út frá því hversu 

hlynntur eða andvígur viðkomandi er tiltekinni fullyrðingu. Notast er við fimm eða 

sjö punkta mælistiku, þar sem merkt er við það vægi á stikunni sem gefur til kynna 

hvað viðkomandi finnst um uppgefið atriði (Perloff, 2002). Höfundar notuðust við 

Likert-kvarða í rannsóknum sínum. 

Flestar rannsóknir hafa sýnt frekar veikt samband á milli viðhorfs til hlutar og 

ákveðinnar hegðunar. Skynsemiskenningin (e. Theory of reasoned action) byggir á 

því að gert er ráð fyrir því að neytendur velti afleiðingum ólíkrar hegðunar fyrir sér og 

velji þá hegðun sem þeir telja að hafi í för með sér jákvæðustu afleiðingarnar. 

Samkvæmt þessari kenningu er fólk líklegt til að sýna af sér hegðun sem er talin 

æskileg af öðrum. Neytendur hafa tilhneigingu til að forðast hegðun sem er óvinsæl 

meðal annarra (Kotler og Keller, 2011). 

Möguleikar fyrirtækja á því að afla sér upplýsinga um neytendur og um viðhorf þeirra 

hafa aukist. Tækniframfarir hafa auðveldað fyrirtækjum að taka saman nothæfar 

upplýsingar um neytendur. Í daglegum rekstri fyrirtækja safnast saman verðmætar 

upplýsingar sem geta mótað skilning á viðhorfi neytenda og hjálpað fyrirtækjum í 

stefnumótandi aðgerðum. Með söfnun og samræmingu á upplýsingum geta fyrirtæki 

þekkt og kannað viðhorf viðskiptavina betur (Hinz, Skiera, Barrot, og Becker, 2011). 

Að mati höfunda gætu íslensk fyrirtæki nýtt sér tækniframfarir betur til að komast að 

og þekkja hvað viðskiptavinum fyrirtækjanna finnst um vörur eða þjónustu þeirra. 

Einnig er mikilvægt að skoða viðhorf þeirra neytenda sem ekki hafa verslað hjá 

fyrirtækinu. Fyrirtæki geta skapað sér mikið samkeppnisforskot með því að þekkja 

viðhorf neytenda til fyrirtækisins. 

4.2. Kauphegðunarferlið 

Kaupferlið er mismunandi eftir vörum og þjónustu. Fyrir sumar vörur eða þjónustu er 

ferlið langt þar sem upplýsingaöflun er mikil. Þá eru vörur bornar saman og metnar og 

neytandinn leggur meira á sig við að finna út hvaða vara hentar honum best. Í öðrum 
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tilfellum eru kaupákvarðanir tilviljanakenndari og getur þá verið nóg að neytandi sjái 

vöruna.  

Árangur markaðsfræðinga til að áhrif á kauphegðun fer að mestu eftir því hversu vel 

þeir þekkja hegðun neytenda. Þeir þurfa að vita hvaða tilteknu þörf  viðskiptavinir 

vilja fullnægja og einnig hvernig viðskiptavinir afla sér upplýsinga um mismunandi 

valkosti til þess að velja á milli vörutegunda. Þeir verða einnig að skilja hvernig 

neytendur taka kaupákvarðanir og hvernig neytendur verða fyrir markaðsáhrifum (e. 

marketing stimuli) þegar kaupin eiga sér stað. Mikilvægt er að skilja ferli neytandans 

við ákvörðunartöku og skilja að ástæður fyrir kaupunum geta verið margvíslegar fyrir 

ólíka neytendur (Peter og Olson, 2009). Kaupákvörðunarferlið má sjá nánar á mynd 4. 

 

Mynd 4. Kaupákvörðunarferlið (Kotler og Keller, 2011, bls. 208) 

Á Groupon eru tilboðin alltaf tengd við síður þar sem fólk getur skrifað ummæli um 

fyrirtækið. Einnig eru þar sýnd sýnishorn af umsögnum fyrri viðskiptavina. Á vefsíðu 

Groupon er algengt að vitnað sé til ummæla frá vefsíðunni TripAdvisor sem er stærsta 

ferðatengda vefsíðan í heiminum í dag, vefsíðan sérhæfir sig í ummælum neytenda á 

veitinga- og ferðamannastöðum („About TripAdvisor“, 2012). Einnig eru notaðar 

aðrar svipaðar síður til að sýna ummæli neytenda. 

Ummæli neytenda hafa ekki verið tengd við tilboðssíður sem eru starfandi hér á landi. 

Þó væri slíkt góð leið til að auðvelda neytendum þá upplýsingaleit sem flestir 

viðskiptavinir leggjast í. Hins vegar hafa Hópkaup nýlega byrjað að senda 

viðskiptavinum sínum tölvupóst, þegar viðskiptavinir hafa nýtt inneign sína. Þá eru 

viðskiptavinir beðnir um að gefa tilboðinu einkunn og þeir geta jafnframt skilið eftir 

ummæli. Þetta segir fyrirtækið að sé liður í að gera Hópkaup að enn eftirsóknarverðari 

verslunarmöguleika. 

Hér á landi er starfræk vefsíðan stjörnur.is og þar er hægt að setja inn ummæli um alls 

kyns þjónustu og verslanir. Stjörnur.is er í eigu já upplýsingaveita og er tengd við 
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gulu síðurnar, nú geta notendur já.is farið á gulu síðurnar flett upp fyrirtæki og smellt 

á stjörnur.is hnapp og farið þar beint inn á umsagnir um viðkomandi fyrirtæki á 

vefsíðunni („Stjörnur.is - Um Stjörnur.is“, e.d.). 

Rannsókn á notendum tilboðssíðna sýndi að aðeins 13% notenda kaupa tilboð án þess 

að fara í nokkurs konar upplýsingaleit. Þetta þýðir að 87% notenda fara í 

upplýsingaleit áður en þeir fjárfesta í tilboð á tilboðssíðu („What’s the Deal with 

Daily Deals?“, 2011). Því er mikilvægt fyrir tilboðssíður að gera neytendum 

upplýsingaleitina auðveldari með því að hafa ummæli fyrri viðskiptavina aðgengileg 

og bjóða viðskiptavinum upp á að segja sýna skoðun á fyrirtækinu sem bauð upp á 

tilboðið eftir að tilboði er lokið. 

4.2.1. Verðlagning  

Verð er skilgreint frá neytendahliðinni; hvað er neytandinn tilbúinn að borga fyrir 

vöru eða þjónustu? Fyrirtækið þarf einnig að huga að því á hvaða verði það er tilbúið 

að láta vöruna eða þjónustuna af hendi. Talað er um neytendakostnað annars vegar og 

viðskiptakostnað hins vegar (Peter og Olson, 2009). 

 

Mynd 5. Meginhlutverk verðs í viðskiptum á markaði (Peter og Olson, 2009, bls. 441). 
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Almennt er talið að neytandinn velji ávallt ódýrustu vöruna. Frávik frá þeirri reglu eru 

af margvíslegum toga. Verð getur haft bæði aðlaðandi og fælandi áhrif á neytendur. 

Verðlagning getur haft bein áhrif á neytendur þar sem hægt er að breyta verði vöru og 

ýmist auka virkni hennar eða minnka. Nýleg rannsókn á verðlagningu leiddi í ljós að 

neytendur, sem höfðu keypt á afslætti vissan drykk sem átti að efla hugarstarfsemi 

þeirra, hefðu almennt leyst færri þrautir en þeir sem borguðu venjulegt verð fyrir sama 

drykk. Neytanda getur einnig fundist dýrt vatn sem hann kaupir á veitingastað 

bragðast betur en ódýrt vatn sem þar er einnig á boðstólum (Valdimar Sigurðsson, 

2009). 

5. Rannsókn 1 – viðhorf fyrirtækja til tilboðssíðna 

5.1. Inngangur 

Höfundar gerðu könnun til þess að kanna viðhorf fólks á Íslandi til tilboðssíðna. 

Þessar tilboðssíður ganga út á að bjóða góðan afslátt gegn því að tiltekinn fjöldi taki 

tilboðinu til að virkja það. 

Höfundar vildu kanna viðhorf til tilboðssíðna vegna umfjöllunar á tilboðssíðunum í 

fjölmiðlum. Sú umræða hefur verið neikvæð. Tilboðssíðurnar hafa hins vegar notið 

mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum og hafa einnig stóran viðskiptavinahóp og því 

fannst höfundum áhugavert að kanna hvert viðhorf neytenda væri. 

Árið 2011 var gerð könnun meðal notenda tilboðssíðna og það sem þeir voru spurðir 

út í það á hvaða tilboðssíðum þeir væru skráðir notendur, hvaða tilboðssíðum þeir 

hefðu keypt hjá og hvers konar tilboð þeir hefðu nýtt sér. Notendur voru einnig 

spurðir um álit þeirra á fyrirtækjum sem hafa boðið vörur eða þjónustu á tilboðssíðu 

(„What’s the Deal with Daily Deals?“, 2011). Höfundum fannst því kjörið að gera 

sams konar könnun hér á landi, þó með aðeins öðru sniði. 

Höfundar vildu kanna viðhorf til tilboðssíðna og hvort þátttakendur væru líklegir eða 

ólíklegir til að kaupa á tilboðssíðu í framtíðinni. Athugað var hver væri sá 

lágmarksafsláttur sem fólk leitaðist eftir í tilboði og hvort munur væri á kynjunum í 

því sambandi. Kannað var hvort kyn eða aldur hefðu áhrif á það hvort þátttakendur 

þekktu tilboðssíður og hvort mismunandi væri eftir aldurshópum hvort þátttakendur 

væru jákvæðir eða neikvæðir í garð tilboðssíðna. Ennfremur var kannað hvort munur 
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væri á þátttakendum eftir kyni í því hversu líklegir eða ólíklegir þeir væru til að kaupa 

tilboð frá fyrirtæki sem þeir hefðu ekki reynslu af. 

Þá var kannað hvort fylgni væri á milli þess að þátttakendur væru jákvæðir í garð 

tilboðssíðna og hvort þeir væru líklegir til að kaupa tilboð af tilboðssíðum í 

framtíðinni og hvort það væri fylgni á milli þess að þátttakendur væru jákvæðir í garð 

tilboðssíðna og þess hvort þeir væru jákvæðir í garð fyrirtækjanna sem boðið hafa 

tilboð á tilboðssíðu. Þá var athugað hvaða tilboðssíður væru þekktastar og hversu 

margir þátttakendur hefðu keypt hjá tilboðssíðum. 

5.2. Aðferð 

5.2.1. Þátttakendur 

Alls tóku 453 manns þátt í rannsókninni; 153 í Smáralind, 86 í fyrirtækjum sem valin 

voru af handahófi og 209 á netinu eftir að sendur var út tölvupóstur og könnuninni 

deilt á samfélagsmiðlum. Ógildir spurningalistar voru samtals fimm; tveir komu úr 

Smáralind og þrír úr netkönnun. 

Gögnin voru unnin úr úrtaki 448 þátttakenda. Af þeim voru 41,8% karlar og 58,2% 

konur. Flestir þátttakendur voru á aldrinum 21-30 ára eða 52,8%. Þátttakendur voru 

spurðir um póstnúmer og flokkaðir niður eftir landssvæðum, miðað var við 

höfuðborgarsvæðið í póstnúmerum frá 101-299 og síðan landbyggðin frá 300-902. 

Þátttakendur af höfuðborgarsvæðinu voru 397 eða 90,7% og frá landsbyggðinni 41 

eða 9,4%. 

Þátttakendur í Smáralind fengu súkkulaðimola frá Nóa-Síríus fyrir þátttökuna. 

Svarhlutfallið í netkönnunni var 92%, 63% í Smáralind og 80 % í fyrirtækjunum. 

5.2.2. Mælitæki 

Spurningakönnunin var prentuð út á pappír og dreift til gangandi vegfarenda í 

Smáralind. Prentuðum eintökum var einnig dreift í nokkur stór fyrirtæki sem valin 

voru af handahófi. Einnig var netkönnun send út í tölvupósti og deilt á 

samfélagsmiðla. Netkönnunin var sett upp á vefsíðunni www.esurveyspro.com. 

Spurningakönnunina er að finna í heild sinni í viðauka A undir rannsókn 1. Úrvinnsla 

ganga fór fram í Microsoft Excel og tölfræðiforritinu SPSS 17.0. 
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5.2.3. Framkvæmd 

Þýði rannsóknarinnar voru Íslendingar og því var verslunarmiðstöð hentugur staður til 

framkvæmdar. Hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) varð fyrir valinu og því 

tilvalið að leggja könnunina fyrir fólk í Smáralind, þar sem stöðugur straumur manna 

á þar leið um. Ákveðið var að afmarka þátttakendur við fólk eldra en 18 ára, enda 

einstaklingar þá orðnir virkari þátttakendur í neytendamarkaði. 

Áður en spurningarkönnunin var lögð fyrir í Smáralind höfðu höfundar samband við 

skrifstofuna þar, til að fá leyfi og ráðleggingar um hentuga staðsetningu. Höfundar 

stilltu sér upp við borð og komu góðgæti fyrir miðju á borðinu til að vekja athygli 

gangandi vegfaranda. Gögnunum var safnað þann 4. febrúar frá 11:00 til 17:00. 

Höfundar ákváðu að velja nokkur fyrirtæki af handahófi og leggja 

spurningakönnunina fyrir starfsfólk þar. Þar var prentuðum eintökum dreift og 

starfsfólk beðið um að svara. Könnunin meðal fyrirtækja var gerð þann 14. febrúar. 

Þá var einnig ákveðið að setja spurningalistann upp á netinu til að fá sem fjölbreyttust 

svör. Hlekkur á netkönnunina var sendur með tölvupósti og dreift á samfélagsmiðlum. 

Netkönnunin var opin í 14 daga, eða frá 9. febrúar til 23. febrúar. 

Miðað var við að hafa 14 spurningar; 5 bakgrunnspurningar og 9 efnisspurningar um 

viðhorf svarenda til tilboðssíðna. Þar sem spurningakönnunin var lögð fyrir í 

verslunarmiðstöð reið á að hafa ekki of margar spurningar. Þegar spurningalistinn var 

tilbúinn var hann sendur til yfirlestrar hjá utanaðkomandi aðilum sem þekktu ekki til 

tilboðssíðna, til þess að sannreyna að spurningarnar væru auðskiljanlegar. 

Spurningalistinn var einnig lagður fyrir vini og vandamenn sem þekktu vel til 

tilboðssíðna. Það var gert til þess að kanna hvort spurningalistinn væri að hæfilegri 

lengd. 

5.3. Niðurstöður 

Í niðurstöðukafla er miðað við 5 % marktektarkröfu. Tölfræðiútreikninga er að finna í 

viðauka B undir rannsókn 1. 

Í fyrstu spurningunni voru þátttakendur spurðir: ,,Hefur þú heyrt um tilboðssíður á 

netinu sem bjóða afslátt gegn því að ákveðinn fjöldi kaupi tilboðið?“ 
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Valmöguleikarnir voru (1 = já og 2 = nei). Þátttakendur sem svöruðu já voru 95,7% og 

4,3% svöruðu nei. Karlar svöruðu (M = 1,02 SF = 0,16) og konur (M = 1,05 SF = 

0,22). T-prófið sýndi t (442) = -1,426, p < 0,134 og var því enginn marktektarmunur á 

milli kynja á því hvort þátttakendur hefðu heyrt um tilboðssíður. Til að kanna 

áhrifastærð (e. effective size) var reiknað Eta gildi (e. eta squared) samkvæmt 

skilgreiningu Cohen (1988) var samsvörun milli hópanna mjög lítil (Eta = 0,005). 

Athugað var með tilliti til búsetu, höfuðborgarsvæðið (M = 1,03 SF = 0,18) og 

landsbyggðin (M = 1,07 SF = 0,26). Niðurstöður úr t- prófinu sýndu t (434) = -1.19, p 

= 0.24 og því ekki marktækur munur á milli höfuðborgarsvæðisins og 

landsbyggðarinnar. Einnig var gerð dreifigreining sem sýndi F (5,443) = 8,270, p = 

0,000 og því er marktækur munur á meðaltali milli aldurshópa varðandi það hvort 

þátttakendur hafa heyrt um tilboðssíður; 20 ára eða yngri (M = 1,19 SF = 0,39), 21-30 

ára (M = 1,01 SF = 0,11), 31-40 ára (M = 1,05 SF = 0,22), 41-50 ára (M = 1,00 SF = 

0,00), 51-60 ára (1,15 SF = 0,36) og 61 ára eða eldri (M = 1,00 SF = 0,00). Einnig var 

kannaður munur milli menntunar þátttakenda, mánaðartekna og því hvort þátttakendur 

hefðu heyrt um tilboðssíður. Dreifigreining fyrir menntun sýnir F (3,442) = 1,514, p = 

0,210 og tekjur F (5,425) = 0,803, p = 0,548. Því er ekki marktækur munur á 

meðaltali milli menntunar og því hvort þátttakendur hafa heyrt um tilboðssíður. 

Í spurningu tvö var spurt um það hvaða tvær tilboðssíður þátttakendum dytti fyrst í 

hug. Spurningin var: „Hvaða tvær tilboðssíður detta þér fyrst í hug?“ Spurningin var 

opin. Þátttakendur voru beðnir um að nefna tilboðssíðu A og tilboðssíðu B. 

Niðurstöðurnar fyrir tilboðssíðu A sýndu að 82,3% þátttakenda svöruðu Hópkaup og 

8,5% svöruðu Aha. Sjá nánar á mynd 6. 
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Mynd 6. Tíðnidreifing fyrir hvaða tilboðssíður þátttakendum datt fyrst í hug. Tilboðssíða A. 

Niðurstöður fyrir tilboðssíðu B sýndu að 33,1,% þátttakenda svöruðu Aha og 20,5% 

Hópkaup. Sjá nánar á mynd 7. 

 

Mynd 7. Tíðnidreifing fyrir hvaða tilboðssíður þátttakendum datt fyrst í hug. Tilboðssíða B. 

Þriðja spurningin var: „Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir kaupa tilboð á 

tilboðssíðu í framtíðinni?“ (1 = mjög líklegt, 2 = frekar líklegt, 3 = hvorki líklegt né 

ólíklegt, 4 = frekar ólíklegt, 5 = mjög ólíklegt). Útkoman var (M = 2,6465, SF = 

1,2707). Niðurstöður sýndu að 48,8% þátttakenda voru mjög eða frekar líkleg til að 

kaupa tilboð á tilboðssíðu í framtíðinni, 25,7% þátttakenda eru hvorki líkleg né 
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ólíkleg til að kaupa af tilboðssíðu í framtíðinni og 25,5% sögðust frekar eða mjög 

ólíkleg til að kaupa á tilboðssíðu í framtíðinni. 

Skoðaður var munur á meðaltölum kynja í spurningunni um hversu líklegir eða 

ólíklegir þátttakendur væri til að kaupa tilboð á tilboðssíðu í framtíðinni. Í Levene‘s-

prófi var enginn marktektarmunur á dreifingu á milli kynja. Karlar svöruðu (M = 

2,66, SF = 1,25) og konur (M = 2,62, SF = 1,28) eða t (444) = 0,352, p = 0,725. Því er 

ekki marktækur munur á milli kynjanna á því hvort þátttakendur séu líklegir eða 

ólíklegir til að kaupa tilboð á tilboðssíðu í framtíðinni. Til að skoða áhrifastærð var 

reiknuð Eta en hún var mjög lá (Eta = 0,0003). Meðaltöl á milli aldurshópa og 

dreifigreining sýndi F (5,445) = 4,274 p = 0,001 og því er marktektarmunur á milli; 

20 ára og yngri (M = 3,33,SF = 1,35), 21- 30 ára (M = 2,55,SF = 1,23), 31-40 ára (M 

= 2,44, SF = 1,15), 41-50 ára (M = 2,52, SF = 1,22), 51-60 ára (M = 3,15, SF = 1,46) 

og 61 ára og eldri (M = 2,86, SF = 1,30). Dreifigreining út frá tekjum sýndi F (5,427) 

= 2,097,p = 0,65. Því er ekki munur á milli mánaðartekna og þess að þátttakandi sé 

líklegur að kaupa tilboð á tilboðssíðu í framtíðinni. 

Fjórða spurningin var: „Hvers konar tilboð eru líklegust til að vekja áhuga þinn?“ 

Svarmöguleikarnir voru (1 = Snyrting, 2 = Nudd, 3 = Veitingastaðir, 4 = Hótel, 5 = 

Líkamsrækt, 6 = Utanlandsferð, 7 = Annað). Niðurstöður (N = 997). Þátttakendur 

máttu velja fleiri en einn svarmöguleika. 67,9% þátttakenda svöruðu veitingastaðir, 

42,8% utanlandsferðir, 30,3% snyrting, 25,1% nudd, 22,8% hótel, 25,3% líkamsrækt 

og annað 13,0%. 

Niðurstöður voru skoðaðar með tilliti til kynja. Þau tilboð sem reyndust vera 

vinsælust hjá körlum (N = 184) voru 71,2% veitingastaðir, 38% utanlandsferðir og 

22,8% völdu líkamsrækt. Sjá nánar á mynd 8. 
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Mynd 8. Tíðnidreifing fyrir hvaða tilboð er líklegust til að vekja áhuga hjá körlum. 

Niðurstöður hjá konum (N = 254). Þau tilboð sem voru líklegust til að vekja áhuga 

kvenna voru 65,4% veitingastaðir, 50% snyrting, 46,1% utanlandsferðir, 35,4% nudd. 

Þar reyndir dreifingin mun jafnari en hjá körlum. Sjá nánar á mynd 9. 

 

Mynd 9. Tíðnidreifing fyrir hvaða tilboð eru líklegust til að vekja áhuga hjá konum. 

Spurning fjögur var einnig skoðuð út frá ólíkum tekjuflokkum þátttakenda. Af þeim 

þátttakendum sem voru með undir 150 þúsund í tekjur höfðu flestir áhuga á 

veitingatilboðum eða 63,9% þátttakenda. Þátttakendur sem voru með 150 – 349 

þúsund í tekjur vöru einnig áhugasamastir fyrir veitingatilboðum eða 71,4%. 

Dreifingin varð örlítið jafnari hjá þátttakendur sem voru með 350 til 449 þúsund í 

tekjur. Þátttakendur með 450 til 649 þúsund í tekjur höfðu mestan áhuga á tilboðum 

tengdum veitingastöðum eða 68,3% þátttakenda og 36,6% þátttakenda hafði áhuga á 

tilboðum tengdum utanlandsferðum. Þátttakendur með 650-749 þúsund í tekjur höfðu 
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mestan áhuga á tilboðum á veitingastöðum eða 84,6%. Þátttakendur með 750 þúsund 

eða meira í tekjur 75% veitingastaðir og 75% utanlandsferðir. Sjá nánar á mynd 10. 

 

Mynd 10. Tíðnidreifing fyrir hvers kyn tilboð vekja áhuga þátttakenda eftir tekjum. 

Spurning fimm snerist um þann lágmarksafslátt sem þátttakendur leitast eftir í 

tilboðum. Spurning var: „Er einhver lágmarksafsláttur sem þú leitast eftir í tilboði?“ 

Svarmöguleikarnir voru frá 10% upp í 90%. Útkoman var (M = 4,3057, SF = 1,1955). 

43% svöruðu að lágmarksafsláttur væri 50% en 26,9% svöruðu að 

lágmarksafslátturinn væri 40%, 17% svöruðu að 30% væri lágmarksafsláttur.  

T-próf var gert út frá kyni. Karlar svöruðu (M = 4,14 SF = 1,18) og konur (M = 4,42 

SF = 1,19). T-prófið sýndi t (432) = -2,424 , p = 0,016. Því er marktækur munur á 

milli meðaltala. Skoðað var Eta gildi til að sjá áhrifastærðina en Eta gildið (Eta gildi = 

0,01) hefur lítil áhrif á samsvörun hópanna. Gerð var dreifigreining sem sýndi að það 

var hvorki marktækur munur á milli menntunar, aldurs né tekna varðandi það hvaða 

lágmarksafslátt þátttakendur leitast eftir. Þátttakendur leitast almennt eftir 40% 

afslætti í tilboðum á tilboðssíðum. 

Spurning sex sneri að því að kanna hvort þátttakendur væru líklegir eða ólíklegir til að 

kaupa tilboð frá fyrirtæki sem þeir hefðu ekki reynslu af. Spurningin var eftirfarandi: 

„Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir kaupa tilboð frá fyrirtæki sem þú hefur 

ekki reynslu af?“ Svarmöguleikarnir voru (1 = mjög líklegt, 2 = frekar líklegt, 3 = 

hvorki líklegt né ólíklegt, 4 = frekar ólíklegt, 5 = mjög ólíklegt). Útkoman var (M = 
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3,005, SF = 1,040). 43,9% þátttakenda voru hvorki líkleg né ólíkleg til að kaupa af 

fyrirtæki sem þeir hefðu ekki reynslu af, 28,9% voru mjög eða frekar líkleg en 27% 

frekar eða mjög ólíkleg til að kaupa tilboð af fyrirtæki sem þeir hefðu ekki reynslu af. 

Athugað var með t-prófi hvort munur væri á körlum (M = 2,88 SF = 1,02) og konum 

(M = 3,09 SF = 1,04) og því hversu líklegir eða ólíklegir þátttakendur væru til að 

kaupa tilboð hjá fyrirtæki sem þeir hafa ekki reynslu af. Niðurstöður úr t-prófinu 

sýndu t (441) = -2,121, p = 0,035 og er því marktækur munur á milli kynjanna. 

Athuga var áhrifastærðina og reiknað Eta gildi (Eta gildi = 0,01) sýnir að samsvörun 

milli hópanna var lítil. Borið var saman höfuðborgarsvæðið (M=2,987, SF = 1,042) og 

landsbyggðin (M=3,073, SF =0,985) og niðurstöður úr t-prófinu sýndu t (433) = 

0,447, p = 0,66 og því ekki marktækur munur á milli hvort þátttakendur búa á 

höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Athugað var hvort marktækur munur væri 

eftir menntun, tekjum og aldri. Munurinn var ómarktækur og hafði því ekki áhrif. 

Karlar eru líklegri en konur til að kaupa tilboð hjá fyrirtæki sem þeir hafa ekki reynslu 

af. 

Spurning sjö kannaði hvaða tilboðssíður þátttakendur þekktu og hefðu átt skipti við. 

Spurningin var: „Hverjar af eftirtöldum tilboðssíðum þekkir þú? Hefur þú keypt tilboð 

á tilboðssíðunni?“ Svarmöguleikarnir voru (1 = Aha, 2 = Dílar, 3 = Gæsin, 4 = 

Hópkaup, 5 = Kraftkaup, 6 = Magntilboð, 7 = Winwin). Fjöldi svara fyrir hvaða 

tilboðssíður þekkir þú voru 1411 og fjöldi svara fyrir hvaða tilboðssíðum hefur þú 

keypt hjá voru 378. Þátttakendur máttu merkja við fleiri en einn svarmöguleika. 

Niðurstöður sýndu að 97 % þátttakenda þekktu Hópkaup og 58% þekktu Aha og að 

88,8% þátttakenda höfðu keypt hjá Hópkaup og 35,4% hjá Aha. Sjá nánar á mynd 11. 
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Mynd 11. Tíðnidreifing fyrir hvaða tilboðssíður þátttakendur þekkja og hafa keypt hjá. 

Athugað var á hvaða aldri þeir þátttakendur, sem þekkja tilboðssíðurnar voru. Af þeim 

þátttakendum sem voru 20 ára eða yngri þekktu 6,8 % Aha, 8,1 % Dílar og 8,9 % 

Hópkaup. Af þátttakendum á aldrinum 21 - 30 ára þekkja 62,2 % Aha, 75,5% Dílar og 

54,7 % Hópkaup. Af þátttakendum á aldrinum  31- 40 ára þekkja 18,5% Aha og 18% 

Hópkaup.  Af þeim þátttakendum sem voru á aldrinum 41-50 ára þekktu 10 % Aha, 

10,9% Gæsin og 10,3 % Hópkaup. Sjá nánar mynd 12. 

 

Mynd 12. Tíðnidreifing fyrir hvaða tilboðssíður þátttakendur þekkja eftir aldri. 

Ákveðið var að bera saman kyn þátttakenda við hvaða tilboðssíður þeir hefðu keypt 

hjá. Niðurstöður sýndu að af þeim sem hafa keypt hjá Aha voru 72,2% konur og af 

þeim sem höfðu keypt hjá Dílum voru 77,1% voru karlar. Kynjahlutfallið var svo 
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jafnara hjá þeim sem höfðu keypt á Gæsinni, Hópkaup og Kraftkaup. Aðeins konur 

höfðu keypt á Magntilboð og af þeim sem höfðu keypt hjá Winwin voru 71,9% konur. 

Sjá nánar á mynd 13. 

 

Mynd 13. Tíðnidreifing fyrir á hvaða tilboðssíðum þátttakendur hafa keypt eftir kyni. 

Spurning átta hljóðaði svo: ,,Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart 

fyrrnefndum tilboðssíðum?” Valmöguleikarnir voru (1 = mjög jákvæð(ur), 2 = frekar 

jákvæð(ur), 3 = hvorki jákvæð(ur) né neikvæð(ur), 4 = frekar neikvæð(ur), 5 = mjög 

neikvæð(ur)). Útkoman var (M = 2,2220, SF = 0,93979). 62,5% þátttakenda voru 

mjög eða frekar jákvæð gagnvart tilboðssíðum en 30% hvorki jákvæð né neikvæð, 

7,4% eru frekar eða mjög neikvæð. Gert var t-próf og það sýndi t (443) = 1,1176  p = 

0,240. Því er ekki marktækur munur á milli kynja og þess að þátttakendur væru 

jákvæðir eða neikvæðir í garð tilboðssíðna. Til að kanna áhrifastærð var reiknuð Eta 

(Eta gildi = 0,003) og var samsvörunin milli hópanna mjög lítil. Ekki var marktækur 

munur á milli menntunar né aldurs og þess að þátttakendur væru jákvæðir eða 

neikvæðir í garð tilboðssíðna. Þegar þetta var skoðað með tilliti til tekna kom hins 

vegar í ljós að meðaltalið hjá þátttakendum með undir 150 þúsund í mánaðartekjur er 

(M = 2,2015, SF = 0,9869), 150 – 349 þúsund í mánaðartekjur (M = 2,2588, SF = 

0,9186), 350-449 þúsund (M = 2,2586, SF = 0,9470), 450-649 þúsund (M = 2,1163, 

SF = 0,7931), 650-749 þúsund (M = 1,8571, SF = 0,9492) og 750 þúsund eða meira 

(M = 2,8750, SF = 0,9910). 

Spurning níu var: ,,Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu í garð fyrirtækja sem hafa 

nýtt sér tilboðssíður til að bjóða upp á vöru/þjónustu?” og valmöguleikar (1 = mjög 
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jákvæð(ur), 2 = frekar jákvæð(ur), 3 = hvorki jákvæð(ur) né neikvæð(ur), 4 = frekar 

neikvæð(ur), 5 = mjög neikvæð(ur). Útkoman var (M = 2,2188, SF = 0,87029). 57,4% 

þátttakenda voru mjög eða frekar jákvæð, 39,7% voru hvorki jákvæð né neikvæð, 

2,9% voru frekar eða mjög neikvæð.  

Athugað var hversu jákvæðir eða neikvæðir þátttakendur væru í garð fyrirtækja sem 

hafa nýttsér tilboðssíður til að bjóða upp á vörur eða þjónustu. Var þetta skoðað út frá 

kyni. Meðaltal karla (M = 2,27, SF = 0,85) og kvenna (M = 2,16, SF = 0,87) eða t 

(445) = 1,310, p = 0,191. Því er ekki marktektarmunur út frá kyni á því hvort 

þátttakendur eru jákvæð eða neikvæð í garð fyrirtækja sem hafa nýtt sér tilboðssíður 

til að bjóða upp á vörur eða þjónustu. Til að kanna áhrifastærð var reiknuð Eta (Eta 

gildi = 0,004) og gefur það mjög láa samsvörun á milli hópanna. Gerð var 

dreifigreining út frá menntun. Dreifigreiningin sýndi F (3,445) = 1,161, p = 0,324. 

Þannig hefur menntun ekki áhrif á viðhorf til fyrirtækja sem hafa nýtt sér tilboðssíður. 

Dreifigreining var einnig gerð út frá tekjum, F (5,428) = 2,736, p = 0,019. Marktækur 

munur er þar, undir 150 þúsund (M = 2,35, SF = 0,85), 150-349 þúsund (M = 2,14, SF 

= 0,88), 350-449 þúsund (M = 2,20, SF = 0,87), 450-649 þúsund (M = 2,09, SF = 

0,78), 650-749 þúsund (M = 1,92, SF = 0,73) og 750 þúsund eða meira (M = 3,00, SF 

= 1,06). Því er marktækur munur á milli tekna og viðhorfa þátttakenda til fyrirtækja 

sem hafa nýtt sér tilboðssíður til að bjóða upp á vörur eða þjónustu. 

Athugað var hversu líklegir eða ólíklegir þátttakendur væru til að kaupa sér tilboð á 

tilboðssíðum og hvort það gæti haft áhrif á það hvort þátttakendur væru jákvæð eða 

neikvæð í garð tilboðssíðna. Valmöguleikarnir voru (1 = mjög líklegt, 2 = frekar 

líklegt, 3 = hvorki líklegt né ólíklegt, 4 = frekar ólíklegt, 5 = mjög ólíklegt) og (1 = 

mjög jákvæð(ur), 2 = frekar jákvæð(ur), 3 = hvorki jákvæð(ur) né neikvæð(ur), 4 = 

frekar neikvæð(ur), 5 = mjög neikvæð(ur)). Tíðnidreifingu fyrir spurningarnar má sjá 

á mynd 1. Notað var t-próf til að þess að meta mun á meðaltölum. Munur var á 

meðaltölum spurningar þrjú: ,,Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir kaupa tilboð 

á tilboðssíðu í framtíðinni?” (M = 2,65, SF = 1,27) og spurningu átta: ,,Hversu 

jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart tilboðssíðum?” (M = 2,22, SF = 0,87). T-

próf sýndi t (446) = 8,382, p < 0,005. Því er fylgni á milli þess að þátttakendur séu 

jákvæðir gagnvart tilboðssíðum og hvort þeir eru líklegir til að kaupa tilboð á 

tilboðssíðu í framtíðinni. Margir þátttakendur sem eru mjög jákvæðir í garð 

tilboðssíðna eru einnig mjög líklegir til að kaupa tilboð á tilboðssíðu í framtíðinni eða 
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58 þátttakendur. Flestir þátttakendur sem voru ólíklegir til að kaupa tilboð af 

tilboðssíðu í framtíðinni voru hvorki jákvæðir né neikvæðir í garð tilboðssíðna. Sjá 

nánar á mynd 14. 

 

Mynd 14. Tíðnidreifing fyrir hversu líklegir eða ólíklegir þátttakendur eru til að kaupa tilboð á tilboðssíðu í 

framtíðinni og því hversu jákvæðir eða neikvæðir þátttakendur eru gagnvart tilboðssíðum. 

Athugað var með marktektarprófi hvort munur væri á meðaltölum spurningar átta og 

níu: ,,Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu í garð fyrirtækja sem hafa nýtt sér 

tilboðssíður til að bjóða upp á vöru eða þjónustu?” (M = 3,00, SF = 1,04). T-prófið 

sýndi t (444) = 9,08, p < 0,005 og því er fylgni á milli þess að þátttakendur séu 

jákvæðir í garð tilboðssíðna og fyrirtækja sem hafa nýtt sér tilboðssíður til að bjóða 

upp á vörur eða þjónustu. Þeir sem voru bæði mjög jákvæðir í garð tilboðssíðna og í 

garð fyrirtækja sem hafa nýtt sér tilboðssíður til að bjóða upp á vöru og þjónustu voru 

58 þátttakendur. Þeir þátttakendur sem voru neikvæðir gagnvart tilboðssíðum voru 

oftast hvorki jákvæðir né neikvæðir í garð fyrirtækja sem hafa nýtt sér tilboðssíður til 

að bjóða upp á vöru eða þjónustu. Sjá nánar á mynd 15. 
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Mynd 15. Tíðnidreifing fyrir það hversu jákvæðir eða neikvæðir þátttakendur eru gagnvart tilboðssíðum og 

hversu jákvæðir eða neikvæðir þátttakendur eru í garð fyrirtækja sem hafa nýtt sér tilboðssíður til að bjóða 

upp á vöru eða þjónustu. 

Gerð var einbreytudreifigreining (e. One-way ANOVA) til þess að athuga hvort 

munur væri á svörum þátttakenda út frá kyni og því hvort þátttakendur væru jákvæðir 

eða neikvæðir gagnvart tilboðsíðum og hvort þátttakendur væru jákvæðir eða 

neikvæðir í garð fyrirtækja sem hafa nýtt sér tilboðssíður til að bjóða upp á vöru eða 

þjónustu. Dreifigreining sýndi að F-gildið er 0,956 og p-gildið er stærra en 0,05, p = 

0,385. Því er ANOVA ekki tölfræðilega marktækt og því hefur aldur ekki áhrif á það 

hvort þátttakendur eru jákvæðir eða neikvæðir í garð fyrirtækja sem nýta sér 

tilboðssíður til að bjóða upp á vöru eða þjónustu né hvort þeir eru jákvæðir eða 

neikvæðir gagnvart tilboðssíðunum sjálfum. 

Með t-prófi var skoðaður munur á meðaltali á milli þess hvort þátttakendur hefðu 

heyrt um tilboðssíður eða ekki og útkoman borin saman við þrjár spurningar. Þær 

spurningar, sem urðu fyrir valinu, hvort þátttakendur væru líklegir eða ólíklegir til að 

kaupa vöru eða þjónustu af tilboðssíðu í framtíðinni, hversu jákvæðir eða neikvæðir 

þátttakendur voru gagnvart tilboðssíðum og hversu jákvæðir eða neikvæðir þeir væru 

í garð fyrirtækja sem hafa nýtt sér tilboðssíður til að bjóða upp á vöru eða þjónustu. Í 

fyrstnefndu spurningunni voru þeir sem þekktu tilboðssíður ( M = 2,60, SF = 1,25) og 

ekki þekktu tilboðssíður (M = 3,89, SF = 1,05) og niðurstöður úr t-prófinu sýndu t 

(442) = -4,448 p = 0,000, þ.e. að marktækur munur væri á milli þátttakenda. Einnig 
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var marktækur munur á milli þess hvortþátttakendur væru jákvæðir eða neikvæðir 

gagnvart tilboðssíðum og hefðu heyrt um tilboðssíður (M = 2,19, SF = 0,93) eða ekki 

heyrt um tilboðssíður (M = 3,00,SF = 0,94) og niðurstöðurnar úr t-prófinu sýndu t 

(441) = -3,719 p = 0,000. Borin voru saman meðaltöl á því hversu jákvæðir eða 

neikvæðir þátttakendur voru í garð fyrirtækja sem hafa nýtt sér tilboðssíður til að 

bjóða upp á vöru eða þjónustu og þeirra þátttakenda sem hafa heyrt um tilboðssíður 

(M = 2,19, SF = 0,87) og ekki (M = 2,79, SF = 0,71). Niðurstöðurnar úr t-prófinu 

sýndu að það væri marktækur munur á milli t (443) = -2,924 p = 0,004. 

5.4. Umræða 

Þátttakendur þekkja almennt til tilboðssíðna á netinu; 95% þátttakenda höfðu heyrt 

um slíkar vefsíður. Þá kom í ljós að marktækur munur var á milli aldurshópa og því 

hvort þátttakendur hefðu heyrt um tilboðssíður. Ekki var marktækur munur á milli 

kyns eða menntunar. Borin voru saman svör þátttakenda sem höfðu heyrt um 

tilboðssíður og þeirra sem ekki höfðu heyrt um tilboðssíður, til að athuga hvort það 

væri marktækur munur á milli þess hvort þátttekendur væru jákvæðir eða neikvæðir í 

garð tilboðssíðna og líklegir eða ólíklegir til að kaupa tilboð af tilboðssíðu í 

framtíðinni. Niðurstöðurnar sýndu að um marktækan mun væri að ræða. Athyglisvert 

er að sjá að þeir sem ekki þekktu til tilboðssíðna voru hvorki jákvæðir né neikvæðir í 

garð tilboðssíðna. 

Þegar þátttakendur voru beðnir um að nefna þá tilboðssíðu sem þeim datt fyrst í hug 

kom í ljós að flestir þátttakendur hugsuðu fyrst til Hópkaupa eða 82,3%. Höfundar 

ákváðu að biðja þátttakendur að nefna tvær tilboðssíður í staðinn fyrir eina, þ.e. 

tilboðssíðu A og tilboðssíðu B, þar sem höfundar töldu að Hópkaup væru þekksta 

tilboðssíðan í hugum neytenda var athyglisvert að skoða hvaða tilboðssíða kæmi á 

eftir Hópkaup. Í ljós kom að 33,12% þátttakenda datt Aha fyrst í hug þegar um var að 

ræða tilboðssíðu. Nokkrir þátttakendur nefndu vefsíður sem eru ekki hefðbundnar 

tilboðssíður í þeim skilningi sem lagður hefur verið í tilboðssíður í þessari ritgerð; 

þetta voru vefsíður á borð við 2fyrir1.is sem er vefsíða sem heldur úti afsláttarklúbbi á 

netinu þar sem hægt er að nálgast tilboð á ýmsum vörum og þjónustu. Þar þarf ekki að 

greiða fyrir tilboðið áður en það er nýtt. 2fyrir1.is hefur verið starfrækt frá 12. 

desember árið 2008 og er því ef til vill orðin rótgrónari huga neytenda en þessi nýja 

tegund tilboðssíðna („Um 2fyrir1.is“, e.d.). 
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Þátttakendur voru spurðir hversu líklegir eða ólíklegir þeir væru til að kaupa tilboð á 

tilboðssíðu í framtíðinni. Þar kom í ljós að tæpur helmingur þátttakenda var mjög eða 

frekar líklegur til að kaupa af tilboðssíðu í framtíðinni, 25,7% þátttakenda voru hvorki 

líkleg né ólíkleg til að kaupa í framtíðinni og 25,5% voru frekar eða mjög ólíkleg til 

að kaupa af tilboðssíðu í framtíðinni. Ekki var marktækur munur á milli kynja í þessu 

tilviki. Því eru bæði kynin jafn líkleg til að kaupa tilboð í framtíðinni. Marktækur 

munur var á því hvort þátttakendur væru líklegir eða ólíklegir til að kaupa tilboð í 

framtíðinni og aldurs, en hins vegar höfðu menntun og tekjur ekki áhrif, enda voru 

þátttakendur almennt jákvæðir í garð tilboðssíðnanna. 

Höfundum þótti áhugavert að kanna hvers konar tilboð væru líklegust til að vekja 

áhuga þeirra. Það var áberandi mestur áhugi á tilboðum á veitingastöðum og 67,9% 

þátttakenda svöruðu að tilboð á veitingastöðum myndu vekja áhuga þeirra, 

utanlandsferðir voru einnig vinsælar og merktu 42,8% við það, aðrir flokkar voru með 

í kringum 20-30%. Gerð hafði verið rannsókn á 500 notendum tilboðssíðna sem sýndi 

að 57% notenda höfðu keypt tilboð á veitingastöðum, en um 30% í öðrum flokkum 

líkt og kom í ljós í rannsókn höfunda („What’s the Deal with Daily Deals?“, 2011). 

Þegar spurt var um þann lágmarksafslátt, sem þátttakendur væru að leitast eftir í 

tilboðum, kom í ljós að 43% svöruðu að lágmarkaafsláttur væri 50% en 26,9% 

svöruðu að 40% væri lágmarksafsláttur. Flestir þátttakendur vilja afslátt á bilinu 40-

50%. Marktækur munur var lágmarksafslætti sem þátttakendur leituðust eftir og kyni. 

Hins vegar var ekki marktækur munur á meðaltölum milli menntunar, aldurs né tekna. 

Þátttakendur vilja góðan afslátt á tilboðssíðunum.  

Höfundar vildu kanna hvort þátttakendur væru tilbúnir að kaupa tilboð frá fyrirtæki 

sem þeir hefðu ekki reynslu af. Þar kom í ljós að 43,9% svöruðu að hvorki væri líklegt 

né ólíklegt að þau myndu kaupa tilboð af tilboðssíðu í framtíðinni, 28,9% þátttakenda 

voru svo mjög eða frekar líkleg til að kaupa af fyrirtæki sem þau þekkja ekki. Þetta 

þótti höfundum merkileg niðurstaða þar sem komið hafði í ljós í könnun, sem var 

framkvæmd á notendum tilboðssíðna, að 60% þátttakenda keypti aðeins tilboð frá 

fyrirtækjum sem þeir þekktu („What’s the Deal with Daily Deals?“, 2011).  

Marktækur munur var á milli meðaltala þess hvort þátttakendur væru tilbúnir að 

kaupa tilboð af fyrirtæki sem þeir þekktu ekki og kyns. Þar kom í ljós að karlar eru 

líklegri til að kaupa tilboð hjá fyrirtæki sem þeir hafa ekki reynslu af. Munurinn lá 
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einungis í kyni þátttakenda, ekki skipti máli hvaða menntun, aldur eða tekjur 

viðkomandi hafði. Það virðist vera um það bil 15% munur á afstöðu kynjanna 

gangvart því hversu jákvæðir eða neikvæðir þátttakendur eru gagnvart því að kaupa 

hjá fyrirtæki sem þeir hafa ekki reynslu af. 

Áhugavert var að sjá að 97% þátttakenda þekktu Hópkaup og 88% þátttakenda höfðu 

keypt tilboð hjá þeim. Aha kom þar á eftir og 58% þátttakenda þekktu til þeirra. Eins 

og höfundar höfðu gert ráð fyrir kom í ljós að Hópkaup var langþekktasta 

tilboðssíðan. Það var athyglisvert að sjá hversu margir þekktu tilboðssíðurnar miðað 

við hversu margir hefðu keypt hjá tilboðssíðu. Mun færri höfðu keypt en þekktu 

tilboðssíður. Niðurstöður sýndu að flestir á aldrinum 21-30 ára þekkja Díla. Þó þekkja 

flestir þátttakendur á þessum aldri allar tilboðssíðurnar. Gæsin er vinsælust í 

aldurshópnum 31-40 ára en vitund þátttakenda á tilboðssíðunni Hópkaup var mikil í 

öllum aldurshópum. Það kom í ljós að konur höfðu keypt áberandi meira á 

tilboðssíðum en karlar. Þá var einnig athyglisvert að sjá hversu hátt hlutfall karla hafði 

keypt á tilboðssíðunni Dílar. Þá höfðu aðeins konur keypt á tilboðssíðunni 

Magntilboð. 

Höfundar vildu vita hversu jákvæðir eða neikvæðir þátttakendur væru gagnvart 

tilboðssíðum. Þar kom í ljós að 62,5% þátttakenda voru mjög eða frekar jákvæðir 

gagnvart tilboðssíðum. Þátttakendur eru því almennt jákvæðir í garð tilboðssíðna. 

Ekki var marktækur munur á kyni, menntun eða aldri og því hvort þátttakendur væru 

jákvæðir eða neikvæðir gagnvart tilboðssíðum. Með hækkandi tekjum þátttakenda 

jukust líkur á því að þátttakendur væru hvorki jákvæðir né neikvæðir í garð 

tilboðssíðna. Það voru samt sem áður fáir þátttakendur höfðu 750 þúsund eða meira í 

mánaðartekjur. 

Einnig var kannað hversu jákvæðir eða neikvæðir þátttakendur voru í garð fyrirtækja 

sem hafa nýtt sér tilboðsíður til að bjóða upp á vöru eða þjónustu. Þar kom í ljós að 

57,4% þátttakenda voru mjög eða frekar jákvæðir en aðeins 2,9% þátttakenda voru 

frekar eða mjög neikvæðir. Ekki var marktektarmunur á meðaltali eftir kyni eða 

menntun á því hvort þátttakendur væru jákvæðir eða neikvæðir í garð fyrirtækja sem 

hafa nýtt sér tilboðssíður. Samkvæmt rannsókn sem var gerð á meðal notenda 

tilboðssíðna kom í ljós að 17% þátttakenda voru neikvæðari í garð fyrirtækja eftir það 

bauð tilboð til sölu á tilboðssíðu („What’s the Deal with Daily Deals?“, 2011). Því var 
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áhugavert að sjá að mikið færri voru neikvæðir í garð tilboðssíðna samkvæmt 

rannsókn höfunda. 

Þegar könnuð var fylgni á milli þess hvort þátttakendur væru jákvæðir eða neikvæðir 

gagnvart tilboðssíðum og hversu líklegt eða ólíklegt væri að þeir myndu kaupa tilboð 

á tilboðssíðu í framtíðinni kom í ljós að það var fylgni á milli þess hversu jákvæðir 

þátttakendur voru og hvort þeir væru líklegir til að kaupa tilboð á tilboðssíðu í 

framtíðinni. 

Þá var einnig munur á því hversu jákvæðir eða neikvæðir þátttakendur voru í garð 

fyrirtækja sem hafa nýtt tilboðssíður til að bjóða upp á vöru eða þjónustu og því hvort 

þeir væru jákvæðir eða neikvæðir í garð tilboðssíðna. Það kom í ljós að fylgni er á 

milli þess að þátttakandi sé jákvæður gagnvart tilboðssíðum og jákvæður í garð 

fyrirtækja sem hafa boðið tilboð á tilboðssíðum. Það kom einnig í ljós að aldur hefur 

ekki áhrif á það hvort þátttakendur eru jákvæðir eða neikvæðir í garð fyrirtækja sem 

hafa nýtt sér tilboðssíður til að bjóða upp á tilboð. 

5.5. Takmarkanir 

Munur var á því hvað þátttakendur sögðust þekkja og hjá hverjum þeir hefðu keypt. 

Spurningin var á þá vegu að þátttakendur áttu að merkja við þær tilboðssíður sem þeir 

þekktu og hefðu keypt hjá. Nokkrir merktu eins og spurt hefði verið hvaða 

tilboðssíður þeir þekktu og þekktu ekki. Í netkönnunni voru þetta tvær spurningar, svo 

að forðast mætti villur. Margir tóku þó könnunina í verslunarmiðstöð undir áreiti. 

Kannaður var munur á aldurshópum. Aldursdreifingin úrtaksins var ekki jöfn. Aðeins 

voru 15 einstaklingar í aldurshópnum 61 árs eða eldri. Flestir voru í aldurshópnum 21-

30 ára eða 236 sem er tæpur helmingur þátttakenda. Konur voru tæp 60% þátttakenda. 

Tekjubilið var haft í 150 þúsund króna þrepum þar sem spurningin var lögð fyrir fólk 

á fjölmennum stað og líklegra að það væri tilbúið að svara spurningunni ef tekjubilið 

væri breitt. Þar sem einungis var stefnt að því að athuga hvort það væru þeir 

tekjulægstu  

Þátttakendur voru spurðir um póstnúmer, til þess að skoða mun hvort munur væri á 

þátttakendum eftir búsetu, póstnúmer voru flokkuð í höfuðborgarsvæði og 
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landsbyggð. Þátttaka á landsbyggðinni aðeins 9,4% og því var þátttaka ekki næg til að 

vera marktæk.  

Rekja má lágt hlutfall þátttakenda af landsbyggðinni til þess að rannsóknin var 

framkvæmd á höfuðborgarsvæðinu. Áhugavert hefði verið að hafa jafnt hlutfall til 

þess að kanna mun á höfuðborgarsvæðinu og landbyggðinni. 

Nokkrir þátttakendur nefndu að afslátturinn skipti ekki máli þegar spurt var að því 

hvaða lágmarksafslætti þátttakendur væru að leitast eftir í tilboði. Sá valkostur var 

ekki í boði heldur var afsláttabilið aðeins frá 10 til 90%. 

6. Rannsókn 2 - viðhorf fyrirtækja til tilboðsíðna 

6.1. Inngangur 

Framkvæmd var viðhorfskönnun til þess að kanna viðhorf fyrirtækja sem verið hafa í 

samstarfi við Aha til samstarfsins. Höfundar vildu kanna hvernig samstarf fyrirtækja 

við tilboðssíðuna Aha hefði gengið og hver ástæða samstarfsins hefði verið. Það var 

ákveðið í kjölfar fréttaumfjöllunar þar sem fyrirtæki voru vöruð við að bjóða tilboð á 

slíkum síðum og einnig vegna umræðu um fyrirtæki sem hefðu komið illa út úr 

samstarfi við tilboðssíður. 

Spurt var á hvaða vettvangi fyrirtækið starfaði og hversu lengi það hefði verið 

starfrækt. Þá var einnig kannað hvort viðskiptavinafjöldi hefði aukist í kjölfar 

samstarfsins og hver ástæðan fyrir samstarfinu væri, þar sem ástæða samstarfsins 

getur mótað væntingar til markaðsstarfsins. 

Samkvæmt rannsókn, sem gerð var á meðal 150 fyrirtækja sem höfðu boðið upp á 

tilboð í gegnum vefsíðu Groupon, kom í ljós að 66% tilboðanna komu út í hagnaði. 

Þeim fyrirtækjum, sem högnuðust ekki, hafði gengið illa að selja viðskiptavinum með 

inneignarmiðum eitthvað til viðbótar þegar þeir komu til að leysa út inneign sína og 

hafði gengið illa að fá inn framtíðarviðskiptavini. Þá kom það einnig í ljós að 

starfsánægja innan fyrirtækjanna hafði mikið að segja um það hvort fyrirtæki 

högnuðust á tilboðinu (Dholakia, 2010). 

Kannað var hvort marktækur munur væri á því hvort tilboð hafi skilað hagnaði og á 

hvaða vettvangi fyrirtækið starfaði. Þá var einnig athuguð fylgni á milli fyrirtækja 

sem höfðu komið út í hagnaði og á hvaða vettvangi þau störfuðu, hvort fyrirtækið var 
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ánægt með framgang tilboðsins og hvort fyrirtækið var ánægt með kynninguna sem 

fyrirtækið fékk á tilboðinu. 

6.2. Aðferð 

6.2.1. Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fyrirtæki sem höfðu verið í samstarfi við Aha. 

Spurningalistinn var sendur á 143 fyrirtæki. Bárust 67 svör og var svarhlutfallið því 

46,8 %. Þátttakendur voru fulltrúar fyrirtækjanna sem voru í beinu sambandi við Aha 

og höfðu upplýsingar um það sem verið var að kanna. Fyrirtækin höfðu verið í 

samstarfi við Aha á ólíkum tímabilum en nokkur fyrirtæki höfðu boðið upp á tilboð 

oftar en einu sinni. 

Þar sem rannsóknin snerist um fyrirtæki var ekki þörf á bakgrunnspurningum. Horft 

var til þess á hvaða vettvangi fyrirtækið starfaði og hvað fyrirtækið hafði verið 

starfrækt lengi. 

6.2.2. Mælitæki 

Spurningalisti var útbúinn og settur upp á vefsíðunni www.esurveyspro.com. 

Spurningalistann má finna í heild í viðauka A undir rannsókn 2. Viku áður en 

spurningakönnunin var send á fyrirtækin sendi Aha út tölvupóst á fyrirtækin þar sem 

þau voru látin vita að í lok vikunnar yrði sendur spurningalisti vegna 

viðhorfskönnunar fyrir lokaverkefni við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík. Þann 

16. mars var spurningalistinn sendur með tölvupósti á öll fyrirtækin og viku síðar var 

sendur út ítrekunarpóstur, þar sem um nafnlausa könnun var að ræða var 

ítrekunarpóstur sendur á öll fyrirtækin. 

Úrvinnsla gagna fór fram í gegnum heimasíðuna sem hýsti könnunina og SPSS 17.0.  

6.2.3. Framkvæmd 

Ákveðið var að hafa spurningarnar stuttar og hnitmiðaðar svo að spurningalistinn væri 

í hæfilegri lengd. Spurningalistinn innihélt átta spurningar í heild. Samdar voru sjö 

spurningar með tilliti til þess sem höfundar höfðu ákveðið að rannsaka og svo var 

opin spurning í lokin þar sem spurt var hvort Aha hefði getað gert eitthvað betur. 
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Þegar spurningalistinn var tilbúinn var hann sendur til yfirlestrar til utanaðkomandi 

aðila og framkvæmdastjóra Aha til þess að sannreyna hvort hann væri auðskilin.  

Spurningalistinn var sendur á 143 fyrirtæki með tölvupósti þann 16. mars klukkan 

17:00. Tölvupósturinn var sendur út af netfangi annars höfundar. Ítrekunarpóstur var 

sendur viku síðar, þann 22. mars klukkan 21:00, og könnuninni lokað viku síðar. 

6.3. Niðurstöður 

Í niðurstöðukafla er miðað við 5% marktektarkröfu. Tölfræðiútreikninga er að finna í 

viðauka B undir rannsókn 2. 

Fyrsta spurningin var: „Á hvaða vettvangi starfar fyrirtækið?“ Svarmöguleikarnir sem 

voru i boði voru (1 = veitingastaður eða kaffihús, 2 = hótel, 3 = líkamsrækt, 4 = 

snyrting eða nudd, 5 = ferðaskrifstofa eða afþreying , 6 = námskeið, 7 = verslun eða 

þjónusta). Fjöldi svara var 58 (M = 4,50, SF = 3,06). Niðurstöður sýndu að 37,93% 

fyrirtækja, sem boðið hafa upp á tilboð á vefsíðu Aha, starfa við verslun eða þjónustu 

og 29,31% fyrirtækjanna störfuðu á vettvangi veitinga- eða kaffihúsa. 

Svarmöguleikana og dreifingu þeirra má sjá á mynd 16. 

 

Mynd 16. Tíðnidreifing fyrir á hvaða vettvangi fyrirtæki sem hafa boðið tilboð á vefsíðu Aha starfa. 

Í annarri spurningunni var kannað hversu lengi fyrirtækið hefði verið starfrækt. 

Spurninging var: „Hvað er fyrirtækið búið að vera starfrækt lengi?“ og 

svarmöguleikarnir voru (1 = minna en 1 ár, 2 = 1-2 ár, 3 = 3-4 ár, 4 = 5-6 ár, 5 = 7 ár 
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eða lengur). Niðurstöðurnar sýndu (M = 3,32, SF = 1,45 og N = 67). Það kom í ljós að 

35,82 % fyrirtækjanna höfðu verið starfrækt í 7 ár eða lengur. Þá höfðu 20,90% 

fyrirtækjanna verið starfrækt í 1-2 ár voru 20,90% og einnig fyrirtæki sem voru búin 

að vera starfrækt í 3-4 ár, 11,94% fyrirtækja höfðu verið starfandi í minna en 1 ár og 

10,45% höfðu verið starfandi í 5-6 ár. 

Þriðja spurningin kannaði ástæðu fyrir samstarfi við Aha og hljóðaði svo: „Hver var 

ástæðan fyrir því að fyrirtækið fór í samstarf við AHA?“ Svarmöguleikarnir voru (1 = 

Til að kynna vöru eða þjónustu, 2 = Til að losa lager, 3 = Til að auka 

viðskiptavinafjölda, 4 = Auglýsa, prófa nýjar leiðir). Niðurstöðurnar voru (M = 2,71, 

SF = 1,056 og N = 67). Það kom í ljós að 62,7 % fyrirtækjanna vildu auka 

viðskiptavinafjölda. Þó nokkur fjöldi eða 17,9% til að kynna vöru eða þjónustu, 

10,45% fyrirtækja til að losa lager og 11,94% vegna annarra ástæðna. 

Í fjórðu spurningu spurningalistans var spurt um það hvort fyrirtæki hefðu orðið vör 

við aukna sölu eða viðskiptavinafjölda í kjölfar tilboðsins. Spurningin var: ,,Varð 

fyrirtækið vart við aukna sölu/viðskiptavinafjölda eftir tilboðið hjá AHA?“ 

Svarmöguleikarnir voru (1 = Já , 2 = Nei, 3 = Veit ekki). Niðurstöðurnar voru (M = 

1,82 SF = 0,77 og N = 67). Það voru 40,30% sem svöruðu já, 37,31% svöruðu nei. 

Hins vegar vissu 22,39% fyrirtækja ekki hvort sala eða viðskiptavinafjöldi hefði 

aukist í kjölfar tilboðsins. 

Fimmta spurningin var: ,,Skilaði tilboðið á AHA hagnaði?“ og svarmöguleikarnir voru 

(1 = já, 2 = Nei, 3 = Veit ekki, 4 = vil ekki svara). Niðurstöðurnar voru (M = 1,79 SF 

= 0,79 og N = 67). Það svöruðu 38,81% fyrirtækja játandi, 46,27% neitandi og 

14,93% fyrirtækja vissu ekki hvort tilboðið hefði skilað hagnaði eða vildu ekki svara.  

Í spurningu sex var kannað hversu ánægð eða óánægð fyrirtækin hefðu verið með 

framgang tilboðsins. Spurningin var: „Hversu ánægt eða óánægt var fyrirtækið með 

framgang tilboðsins?“ og svarmöguleikarnir voru (1 = mjög ánægt, 2 = frekar ánægt, 

3 = hvorki ánægt né óánægt, 4 = frekar óánægt, 5 = mjög óánægt). Niðurstöðurnar 

voru (M = 2,29, SF = 0,87 og N = 67). Þá svöruðu 11,94 fyrirtækja að þau væru mjög 

ánægð með framgang tilboðsins, 53,73% voru frekar ánægð. Sjá nánar á mynd 17. 
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Mynd 17. Tíðnidreifing fyrir hversu ánægt eða óánægt var fyrirtækið með framgang tilboðsins. 

Spurning sjö kannaði þá hversu góða kynningu fyrirtæki hefðu fengið á tilboðinu sem 

þau buðu til sölu á vefsíðu Aha. Spurningin var: „Fékk fyrirtækið góða eða slæma 

kynningu á þjónustunni eða vörunni út frá tilboðinu á AHA?“  Svarmöguleikarnir 

voru (1 = mjög góða, 2 = frekar góða, 3 = hvorki góða né slæma, 4 = frekar slæma, 5 

= mjög slæma) og niðurstaðan var (M = 2,00, SF = 0,78 og N = 67). Þá töldu 26,80% 

fyrirtækja að þau hefðu fengið mjög góða kynningu og 47,7% frekar góða kynningu. 

Sjá nánar á mynd 18. 

 

Mynd 18. Tíðnidreifing fyrir fékk fyrirtækið góða eða slæma kynningu á þjónustunni eða vörunni. 
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Spurning átta var opin spurning þar sem spurt var hvort fyrirtækið hefði vilja sjá Aha 

gera eitthvað betur við framkvæmd tilboðsins. Við þessari spurningu bárust 25 svör. 

Það sem var áberandi í því sem fyrirtækin hefðu vilja sjá Aha gera betur var t.d. að 

Aha mætti auglýsa meira. Þrjú fyrirtæki nefndu þetta atriði. Þá nefndu einnig þrjú 

fyrirtæki að þeim fyndust sölulaunin of há og þrjú fyrirtæki sögðu að Aha ætti að 

greiða fyrirtækjunum fyrir ónýtt inneignarbréf.  

Þá var eitt fyrirtæki ósátt við að tilboðið hefði ekki verið auglýst á Facebook-síðu Aha 

og hefði viljað fá eitthvað í staðinn, t.d. að tilboðið stæði degi lengur. Eitt fyrirtæki 

nefndi að tilboðið hefði farið í loftið án þess að búið væri að samþykkja endanlegt 

útlit og ekki kom fram á inneignarbréfi á hvaða tímum dags tilboðið gilti. Eitt 

fyrirtæki segist hafa hætt viðskiptum eftir að Aha hætti að greiða fyrir selda 

inneignarmiða í einni greiðslu. Sölumaður hefði mátt sýna fagmannlegri vinnubrögð. 

Eitt fyrirtæki nefndi að of mörg tilboð væru í gangi í einu og að tilboð þess hefði ekki 

komið nægilega oft upp sem aðaltilboð. 

Aðrar athugasemdir voru t.d. að eitt fyrirtækið hefði viljað sjá auglýsinguna lifa 

lengur. Aha mætti veita persónulegri símaþjónustu. Samskipti við þann aðila, sem sá 

um framkvæmd samningsins, voru óaðfinnanleg. Eitt fyrirtæki sagði að framkvæmdin 

hefði staðist væntingar. Nokkrar jákvæðar athugasemdir bárust, t.d.: „Aha stóð sig 

vel,“ „þetta var bara fínt hjá þeim,“ „við erum sáttir við Aha“ og „þetta fór bara 

ágætlega hjá Aha“. 

Skoðað var með t-prófi hvort fylgni væri á milli þess á hvaða vettvangi fyrirtækið 

starfaði og hvort tilboð hefði skilað hagnaði. T-prófið sýndi t (49) = 1,293, p = 0,203 

og því var ekki marktækur munur. Þá var einnig skoðuð fylgni þess hve lengi 

fyrirtækið hafði starfrækt, hvers vegna fyrirtækið fór í samstarf við Aha og hvort 

fyrirtækið hafi verið ánægt eða óánægt með kynninguna sem fyrirtækið fékk. 

Niðurstöðurnar úr t-prófinu sýndu að það var ekki marktækur munur. Kannað var 

hvort fylgni væri á milli þess hversu ánægt eða óánægt fyrirtæki var með framgang 

tilboðsins og hvort tilboð hefði skilað hagnaði. T-prófið sýndi t (52) = - 3,283 p = 

0,002 og því er marktækur munur þar á milli. 

Gerð var dreifigreining á spurningunni um það hvort tilboð skilaði hagnaði og því 

hversu lengi fyrirtækið hefði verið starfrækt. Útkoman úr Levene‘s-prófinu sýndi að 
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það er ekki marktækur munur og dreifing á milli spurninganna var jöfn. F (4,66) = 

1,313 p = 0,275. Fyrirtæki sem höfðu verið starfrækt lengur en 1 ár skiluðu almennt 

hagnaði (M = 1,37 SF = 0,51), 1-2 ár (M = 1,73 SF = 0,70), 3-4 ár (M = 1,64 SF = 

0,63), 5-6 ár (M = 2,00 SF = 0,90) og 7 ár eða lengur (M = 2,00 SF = 0,90). Það kom í 

ljós að hjá fyrirtækjum, sem höfðu verið starfrækt í 5 ár eða lengur, skiluðu tilboðin 

ekki hagnaði. 

Framkvæmd var tvíhliða dreifigreining (e.two-way ANOVA). Kannaður var munur á 

því hvaða vettvangi fyrirtæki starfar, hver ástæðan fyrir samstarfinu við Aha og því 

hvort tilboðið skilaði hagnaði. Niðurstöður sýndu að engin fylgni var á milli 

vettvangs, ástæðu fyrir samstarfi og hvort tilboð skilaði hagnaði. Niðurstöðurnar voru 

f (6,58) = 0,361 p = 0,899 og er því ekki marktækur munur á milli. 

6.4. Umræða 

Höfundum þótti mikilvægt að kanna á hvaða vettvangi fyrirtæki, sem verið hafa í 

samstarfi við Aha, starfa. Í ljós kom að flest fyrirtækin, eða 37,93%, reka verslanir eða 

þjónustufyrirtæki. Þar á eftir koma svo fyrirtæki í veitingarekstri með 29,31%. En þó 

var mikil fjölbreytni í því á hvaða vettvangi fyrirtæki sem hafa nýtt sér þessa nýju leið 

í markaðssetningu starfa. 

Það var einnig áhugavert að sjá hversu lengi fyrirtækin sem nýta sér tilboðssíður hafa 

verið starfandi. Þá kom í ljós að flest fyrirtækin hafa verið starfrækt í 7 ár eða lengur 

eða 35,82% fyrirtækjanna og svo voru það fyrirtæki sem höfðu verið starfandi í 1-2 ár 

sem voru 20,9%. Svo að það virðist sem þetta séu mestmegnis fyrirtæki sem hafa 

annaðhvort verið starfandi lengi eða fremur stutt sem nýta sér þessa tegund 

markaðssetningar. 

Flestir sem leita til AHA vilja auka viðskiptavinafjölda og 62,7% fyrirtækjanna 

svöruðu að það væri ástæðan fyrir samstarfinu. Þó voru 17,9% fyrirtækjanna sem 

nýttu sér þjónustu tilboðssíðunnar til að kynna nýja vöru eða þjónustu. Það er því ljóst 

að fyrirtæki nota þessa leið í markaðssetningu til þess að fá inn nýja 

framtíðarviðskiptavini eða sem leið til að kynna nýja vöru eða þjónustu. 

Þá var einnig spurt hvort fyrirtækin hafi orðið vör við aukinn viðskiptavinafjölda í 

kjölfar tilboðsins. Það kom í ljós að 40,3% fyrirtækjanna höfðu orðið vör við 
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aukningu viðskiptavina, en 37,31% svöruðu nei og þónokkur fyrirtæki, eða 22,39%, 

sögðust ekki vita hvort viðskiptavinafjöldi hafi aukist í kjölfar tilboðsins. Það er mjög 

jákvætt að mörg fyrirtæki verði vör við aukinn viðskiptavinafjölda í kjölfar þess að 

bjóða tilboð á vefsíðu Aha. Þónokkur fyrirtæki virðast ekki gera sér grein fyrir því 

hvort viðskiptavinafjöldi hafi aukist í kjölfar tilboðs og það væri gaman að vita hvaða 

ástæða liggur þar á baki. 

Það kom í ljós að fyrirtækin voru almennt ánægð með framgang tilboðsins. Því voru 

65,67% fyrirtækja mjög eða frekar ánægð með framgang tilboðsins. Fyrirtækin virðast 

því almennt vera ánægð með vinnubrögð Aha við framgang tilboðsins og gaman hefði 

verið að spyrja hvort fyrirtækin væru tilbúin að endurtaka samstarfið. 

Þá vildu höfundar kanna hvort fyrirtækin töldu sig hafa fengið góða eða slæma 

kynningu á þjónustunni eða vörunni sem verið var að bjóða á tilboði á vefsíðu Aha. 

Þar kom í ljós að 74,5% fyrirtækja voru mjög eða frekar ánægð með kynninguna sem 

tilboðið fékk. Þetta verður að teljast mjög gott hlutfall þar sem fyrirtæki líta 

sannarlega á tilboðssíður sem nýja leið í markaðssetningu þar sem fyrirtæki geta 

sparað sér auglýsingakostnað og því mikilvægt að fyrirtæki fái góða kynningu á 

tilboðinu sem þau bjóða. Fyrirtæki telja sig almennt fá góða kynningu á tilboði sem 

þau bjóða til sölu hjá Aha. 

Það sem kemur á óvart er að rétt tæplega helmingur fyrirtækjanna svaraði því að 

tilboðið hefði skilað hagnaði. Athyglisvert er þó að skoða að eftir því sem fyrirtækið 

hefur verið starfrækt lengur því meiri líkur eru á að tilboðið skili ekki hagnaði. Þau 

fyrirtæki, sem hafa verið starfrækt lengur en fimm ár, skila almennt ekki hagnaði með 

þessum tilboðum. Þrátt fyrir að tilboð sem fyrirtæki býður á tilboðssíðu skili ekki 

endilega hagnaði þá eru fyrirtæki samt sem áður almennt ánægð með framgang 

tilboðsins. Enda líta fyrirtæki oftast á samstarfið við tilboðssíður sem sparnað á 

auglýsingakostnaði sem getur síðan skilað sér í auknum viðskiptavinafjölda. 

Þegar fyrirtæki voru spurð hvort Aha hefði getað gert eitthvað betur við framkvæmd 

tilboðsins kom í ljós að nokkur fyrirtæki sögðu að Aha ætti að auglýsa meira, 

sölulaunin væru of há og einnig voru fyrirtæki sem nefndu að þau hefðu viljað að Aha 

greiddi þeim fyrir ónýtta inneignarmiða. 
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Aha höfðu nefnt að greiðslu vegna ónýttra inneignarmiða væri haldið eftir til þess að 

vernda neytendur, en sögðu að þó væri mögulegt að greiða fyrirtækjum, sem afgreiða 

viðskiptavini með útrunnin inneignarbréf, ef það væri gert innan ásættanlegs tíma frá 

því að tilboðið rann út. Það er því mikilvægt fyrir Aha að gera fyrirtækjum grein fyrir 

því og einnig að gefa fyrirtækjum ráðleggingar um hvernig best sé að afgreiða slíka 

viðskiptavini. Til dæmis væri hægt að leyfa viðskiptavini að nota inneign sína upp í 

vöru á fullu verði. 

Aha segist auglýsa þar sem það virkar og hafa mælt og fylgst með virkni auglýsinga. 

og því þarf að gera fyrirtækjum sem eru á leið í samstarf með Aha grein fyrir því 

hvernig magn auglýsinga sé ákvarðað og hvers vegna þeir staðir sem auglýst er á 

verða fyrir valinu. Sölulaunin eru auðvitað aðaltekjuöflunarleið tilboðssíðna og því er 

mikilvægt að gera fyrirtækjum grein fyrir því að þetta er ný leið í markaðssetningu 

fyrir fyrirtæki, sem kemur í staðinn fyrir auglýsingakostnað, og því þarf að taka það 

með í reikninginn. 

Nokkrir voru ósáttir við nokkur atriði í framkvæmd tilboðsins. Hér gæti Aha bætt sig. 

Mikilvægt er að slík atriði séu í lagi þegar fyrirtæki sem bjóða tilboð á tilboðssíðu. Þá 

bárust einnig nokkrar jákvæðar athugasemdir um að fyrirtæki væru ánægð með Aha. 

6.5. Takmarkanir 

Takmarkað svarhlutfall hafði áhrif á dreifnina. Spurningalistinn var sendur á 143 

fyrirtæki en aðeins 67 fyrirtæki tóku þátt í könnuninni og svarhlutfallið því 46,8%. 

Ákjósanlegt hefði verið að fá svarhlutfall í kringum 50-70%. 

Það var athyglisvert að sjá hversu mörg fyrirtæki svöruðu að þau vissi ekki hvort 

tilboð hefði skilað hagnaði eða aukinni sölu/viðskiptavinafjölda. Því voru svör við 

þessum spurningum oft og tíðum ekki nógu markviss. Mögulegt er að þau fyrirtæki 

hafi ekki haft nægilega mikið af fyrirliggjandi gögnum til að hægt væri að svara þeim 

spurningum. 

Þar sem nokkur fyrirtæki hafa verið með tilboð á vefsíðu Aha oftar en einu sinni er 

ekki vitað með hvaða tilboð fyrirtækin höfðu í huga þegar spurningalista var svarað 

eða hvort þau fyrirtæki hafi svarað yfirhöfuð. 
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7. Samantekt 

Höfundar lögðu upp með að kanna viðhorf fyrirtækja og neytenda til tilboðssíðna. 

Markmiðið var að kanna hvernig fyrirtæki notfærðu sér tilboðssíður og hvert 

viðhorfið til samstarfsins við Aha væri. Einnig var kannað hvert viðhorf neytenda til 

tilboðssíðna væri og hvort þeir væru að nýta sér þjónustu þeirra.  

Niðurstöður rannsóknar á viðhorfi neytenda sýndi að þátttakendur þekkja almennt 

tilboðssíður og eru jákvæðir gagnvart slíkum vefsíðum. Þá kom jafnframt í ljós að 

tæpur helmingur þátttakenda er líklegur til að kaupa tilboð af tilboðssíðunum í 

framtíðinni. Þátttakendur voru sömuleiðis flestir jákvæðir í garð fyrirtækja sem hafa 

nýtt sér tilboðssíður til að selja vöru eða þjónustu. Athyglisvert var að sjá að 

þátttakendur þekkja almennt fleiri en eina tilboðssíðu og þeir sem hafa keypt hjá 

tilboðssíðu hafa almennt keypt hjá fleiri en einni. 

Þetta getur því verið góð leið fyrir fyrirtæki í markaðssetningu þar sem neytendur 

virðast taka þessari nýjung vel og flestir eru jákvæðir í garð tilboðssíðna. Með henni 

er hægt að skapa vitund og þekkingu á fyrirtækinu meðal neytenda. Það að bjóða 

tilboð á tilboðssíðu getur einnig verið tækifæri fyrir fyrirtæki til að auka sölu og til 

þess að fá inn framtíðarviðskiptavini. 

Um 40% fyrirtækja urðu vör við aukningu á viðskiptavinafjölda eftir að hafa boðið 

tilboð á vefsíðu Aha. Fyrirtækin voru flest mjög eða frekar ánægð með framkvæmd 

tilboðsins, eða um 65%. Þar sem þessi leið í markaðssetningu getur sparað 

fyrirtækjum auglýsingakostnað var gaman að sjá að fyrirtækin voru almennt ánægð 

með kynninguna og sýnir það að slík kynning getur haft meiri áhrif en auglýsing á 

hefðbundnum miðlum. Neytendur virðast ekki tryggir (e. loyal) einni tilboðssíðu, 

heldur eru það tilboðin sem mestu máli skipta. Þá verður hver tilboðssíða auðvitað að 

fanga athygli neytenda, vilji hún stækka og dafna 

Með rannsókn höfunda var reynt að varpa ljósi á þau atriði sem birtust í mynd 1. 

Reynt var að rannsaka það hver hugur neytenda til tilboðssíðna væri og komast að því 

hvaða kröfur neytandinn gerir til slíkra vefsíðna. Þá var jafnframt reynt að kanna 

hvernig fyrirtækjum hefur tekist að nýta sér þessa nýju leið í markaðssetningu og 

komast að því hvað fyrirtækjum þykir mikilvægast á fá út úr samstarfi við 

tilboðssíður. Þessar upplýsingar geta svo gagnast tilboðssíðum við að bæta þjónustu 

sína við fyrirtæki og neytendur. 
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Niðurstöður verkefnis höfunda mun vonandi nýtast tilboðssíðunni Aha við að bæta 

þjónustu sína og vöruframboð. Þá geta fyrirtæki jafnframt nýtt sér niðurstöður þessa 

verkefnis til að átta sig á því hvernig nota skuli tilboðssíður við markaðssetningu á 

farsælan hátt, að hverju þurfi að huga og hvernig megi hámarka hag allra af slíku 

samstarfi. 

Höfundar hafa að lokum búið til nokkrar tillögur fyrir Aha, sem mun vonandi koma 

að notum. 

7.1. Tillögur til AHA 

Markaðurinn sem Aha er á einkennist af virkri samkeppni. Mikilvægt er því fyrir Aha 

að vanmeta ekki samkeppnisaðilana, vera ávallt á varðbergi fyrir nýjungum og þekkja 

vel hvað samkeppnisaðilarnir eru að gera.  

Áhugavert er að skoða hvaða fyrirtæki hafa verið í samstarfi við Aha. Einkennandi er 

að þetta eru fyrirtæki sem hafa verið starfrækt lengi en vilja einhverra hluta vegna 

auka viðskiptavinafjöldann hjá sér. Alltof mörg fyrirtæki taka ekki eftir aukningu á 

viðskiptavinafjölda eftir tilboðið og því þarf að hyggja að þessu. Höfundar telja að 

Aha eigi að bæta örlítið þjónustuna við fyrirtækin og kynna fyrir þeim hvernig 

komandi samstarf verður og hvaða tækifæri liggi í því. Þannig aukist ávinningur 

fyrirtækisins og Aha fær ánægðari viðskiptavini. 

Þar sem samkeppnin er mikil á markaðinum og tilboðssíðurnar bjóða allar sams konar 

þjónustu er mikilvægt fyrir Aha að reyna að skapa sér samkeppnisforskot með 

aðgreiningu. Tækifærin til aðgreingar eru þónokkur. Vinsælt hefur verið erlendis að 

virkja neytendur í að fá aðra til að kaupa vöru eða þjónustu á tilboðssíðunum. Dæmi 

er tilboðssíðan LivingSocial þar sem neytendur eru hvattir til að fá þrjá vini til að 

kaupa. Þeim sem ná árangri fá tilboðið frítt. Ávinningurinn er þannig kominn til 

neytandans og hann orðinn betri sölumaður en nokkur auglýsing. 

Mögulegt væri fyrir Aha að biðja notendur sína um að velja hvers kyns tilboð séu 

innan áhugasviðs notandans og þannig væri hægt að senda notendum tölvupóst með 

tilboðum sem hafa verið sérstaklega sniðin að hans áhugasviði. Það gæti einnig nýst 

tilteknum notendum að fá sms um þau tilboð sem viðkomandi hefði áhuga á. Þessi 

atriði væri svo hægt að stilla á sérstöku notendasvæði innan vefsíðunnar. 
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Oft þótti höfundum vera of mikið af tilboðum inni á Aha í einu. Það getur leitt til þess 

að sum tilboðanna fá ekki nægilega kynningu og neytendum yfirsést tilboð sem þeir 

hefðu haft áhuga á og hugsanlega keypt. Þá gæti jafnframt verið góð hugmynd að 

bjóða notendum, sem hafa keypt tilboð sem ekki ná lágmarksfjölda, upp á afslátt í 

viðkomandi verslun. Þar hefði notandinn tækifæri á að fá vöruna sem hann hafði 

hugsað sér að kaupa á lægra verði og fyrirtækið fær viðskiptavininn einnig inn í 

verslun sína. 

Til að gera þjónustu Aha persónulegri mætti hafa samband við þá viðskiptavini sem 

hafa keypt á vefsíðu fyrirtækisins og spyrja hvernig þeim hafi líkað tilboðið og 

þjónustan tengd því. Þær upplýsingar gæti Aha síðan nýtt til að bæta þjónustu sína. 

Höfundar lögðu það fram á fundi með Aha að skoða óhefðbundna miðla til kynningar. 

Dæmi um óhefðbundna miðla eru t.d. Instragram, Pinterst, Google+ og Foursquare. 

Einnig er komin síða hér á landi sem sérhæfir sig í ummælum neytenda og ber heitið 

stjörnur.is. Hún gengur út á að neytendur gefa veitingastöðum stjörnur og skilja eftir 

ummæli og þetta getur þetta hjálpað neytendum við upplýsingaöflun. Viss hagkvæmni 

er í því fólgin að kaupa vörur og þjónustu á netinu og þar er gott aðgengi að 

upplýsingum. Einkunnagjöf frá öðrum viðskiptavinum á fyrirtækinu, sem býður tilboð 

á tilboðssíðu, eykur trúverðugleika þess og hvetur viðskiptavini til að kaupa tilboðið. 

8. Ályktanir 

Í þessari ritgerð hafa höfundar varpað nýju ljósi á þá markaðssetningu sem 

fyrirtækjum býðst. Með tilboðssíðunum fá neytendur aðgang að vöru og þjónustu á 

hagstæðu verði og fyrirtæki gott tækifæri á að fá inn nýja viðskiptavini. 

Til að byggja á þessum þekkingargrunni þarf að stunda frekar rannsóknir á þessu sviði 

og spyrja frekari spurningar varðandi kauphegðun neytenda, en ekki aðeins út í 

þekkingu almennings á tilboðssíðum. Meðan á rannsókninni stóð breyttist 

markaðurinn mikið, nokkrar síður heltust úr lestinni en aðrar styrktu stöðu sína. 

Neytendur virðast hafa tekið tilboðssíðunum opnum örmum. Flestir eru jákvæðir í 

garð þeirra og hafa nýtt sér þjónustuna í miklum mæli. Því er áhugavert að sjá hvernig 

þróunin verður, enda hafa tilboðssíðurnar breyst mikið frá því að þær hófu starfsemi. 

Höfundar vona að innihald ritgerðarinnar og þær tillögur, sem settar voru fram í lok 

hennar, eigi eftir að gagnast Aha. 
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9. Viðauki 

9.1. Viðauki A – Viðhorfskannanir 

9.1.1. Viðhorfskönnun fyrir rannsókn 1 

Ágæti þátttakandi 

Þennan spurningalista gerðu Helga Hrönn Óskarsdóttir og María Rosario Blöndal 

fyrir BSc ritgerð í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík. Spurningalistinn 

snýr að viðhorfi einstaklinga til tilboðssíðna á netinu. 

Hér að neðan koma nokkrar spurningar. Vinsamlegast  svaraðu þeim eftir bestu 

getu með því að merkja annað hvort við einn eða fleiri svarmöguleika eftir því sem 

við á. 

1. Hefur þú heyrt um tilboðssíður á netinu sem bjóða afslátt gegn því 
að ákveðinn fjöldi kaupi tilboðið? 
Vinsamlegast merktu í þann reit sem við á. 

□ Já 
□ Nei 

 

2. Hvaða tvær tilboðssíður detta þér fyrst í hug ? 
Vinsamlegast skrifaðu það sem við á 

Tilboðssíða A: ________________  Tilboðssíða B: ________________ 

 

3. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir kaupa tilboð á slíkri 
tilboðssíðu í framtíðinni? 
Vinsamlegast merktu í þann reit sem við á. 

□ Mjög líklegt 
□ Frekar líklegt 
□ Hvorki líklegt né ólíklegt 
□ Frekar ólíklegt 
□ Mjög ólíklegt 

 

4. Hvers konar tilboð er líklegast að vekja áhuga þinn? 
Vinsamlegast merktu í þá reiti sem við eiga. 

□ Snyrting 
□ Nudd 
□ Veitingastaðir 
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□ Hótel 
□ Líkamsrækt 
□ Utanlandsferð 
□ Annað:______________ 

 

5. Er einhver lágmarksafsláttur sem þú leitast eftir í tilboði ?  
Vinsamlegast merktu í þá reiti sem við eiga. 

□ Um 10 % 
□ Um 20 % 
□ Um 30 % 
□ Um 40 % 
□ Um 50 % 
□ Um 60 % 
□ Um 70 % 
□ Um 80 % 
□ Um 90 % 

 

6. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir kaupa tilboð frá fyrirtæki 
sem þú hefur ekki reynslu af ? 
Vinsamlegast merktu í þá reiti sem við eiga. 

□ Mjög líklegt 
□ Frekar líklegt 
□ Hvorki líklegt né ólíklegt 
□ Frekar ólíklegt 
□ Mjög ólíklegt 

 

7. Hverjar af eftirtöldum tilboðssíðum þekkir þú ? Hefur þú keypt hjá 
tilboðssíðunni? 
Vinsamlegast merktu í þá reiti sem við eiga 

               Þekki       Keypt hjá 

AHA // aha.is  

Dílar // dilar.is 

Gæsin // gaesin.is 

Hópkaup // hopkaup.is 

Kraftkaup // kraftkaup.is 

Magntilboð // magntilbod.is 

Winwin // winwin.is 

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  
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1. Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu gagnvart fyrrnefndum 
tilboðssíðum ? 
Vinsamlegast merktu í þann reit sem við á. 

□ Mjög jákvæð(ur) 
□ Frekar jákvæð(ur) 
□ Hvorki jákvæð(ur) né neikvæð(ur) 
□ Frekar neikvæð(ur) 
□ Mjög neikvæð(ur) 

 

2. Hversu jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) ertu í garð fyrirtækja sem hafa 
nýtt sér fyrrnefndar síður til að bjóða upp á vöru/þjónustu til sölu? 
Vinsamlegast merktu í þann reit sem við á. 

□ Mjög jákvæð(ur) 
□ Frekar jákvæð(ur) 
□ Hvorki jákvæð(ur) né neikvæð(ur) 
□ Frekar neikvæð(ur) 
□ Mjög neikvæð(ur) 

 

3. Hvert er kyn þitt? 
Vinsamlegast merktu í þann reit sem við á. 

□ Karlkyn 
□ Kvenkyn 

 

4. Hver er aldur þinn? 
Vinsamlegast merktu í þann reit sem við á. 

□ 20 ára eða yngri 
□ 21-30 ára 
□ 31-40 ára 
□ 41-50 ára 
□ 51-60 ára 
□ 61 árs eða eldri 

 

5. Hverjar eru mánaðartekjur þínar fyrir skatt? 
Vinsamlegast merktu í þann reit sem við á. 

□ Undir 150 þúsund kr. 
□ 150-349 þúsund kr. 
□ 350- 449þúsund kr. 
□ 450- 649 þúsund kr. 
□ 650 - 749 þúsund kr. 
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□ 750 þúsund kr. eða meira 
 

6. Hver er menntun þín ? 
Vinsamlegast merktu í þann reit sem við á. 

□ Grunnskólapróf 
□ Stúdentspróf/iðnmenntun 
□ Háskólapróf 
□ Framhaldsmenntun á háskólastigi 

 

7. Hvert er póstnúmer þitt? 
Vinsamlegast skrifaðu það sem við á. 

 

______________________________________  

Takk kærlega fyrir þátttökuna 

 

9.1.2. Viðhorfskönnun fyrir rannsókn 2 

Ágæti þátttakandi 

Þennan spurningalista gerðu Helga Hrönn Óskarsdóttir og María Rosario Blöndal 

fyrir BSc ritgerð í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík. Spurningalistinn 

snýr að viðhorfi fyrirtækja til viðskipta við AHA. 

Hér að neðan koma nokkrar spurningar. Vinsamlegast  svaraðu þeim eftir bestu 

getu með því að merkja annað hvort við einn eða fleiri svarmöguleika eftir því sem 

við á. Könnunin er með öllu nafnlaus og ekki hægt að rekja niðurstöður til 

einstakra aðila. Þér er hvorki skylt að svara einstökum spurningum né 

spurningalistanum í heild. 

1. Á hvaða vettvangi starfar fyrirtækið? 
Vinsamlegast merktu í þann reit sem við á. 

□ Veitingastaður/kaffihús 
□ Hótel 
□ Líkamsrækt/heilsa 
□ Snyrting/nudd 
□ Ferðaskrifstofa 
□ Námskeið 
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□ Verslun / Þjónusta 
□ Annað: _____________ 

 

2. Hvað er fyrirtækið búið að vera starfsrækt lengi? 
Vinsamlegast merktu í þann reit sem við á. 

□ Minna en 1 ár 
□ 1-2 ár 
□ 3-4 ár 
□ 5-6 ár 
□ 7 ár eða lengur 

 

3. Hver var ástæðan fyrir því að fyrirtækið fór í samstarf við AHA? 
Vinsamlegast merktu í þá reiti sem við eiga. 

□ Til að kynna nýja vöru/þjónustu 
□ Til að losa lager 
□ Til að auka viðskiptavinafjölda 
□ Annað: _______________ 

 

4. Varð fyrirtækið vart við aukna sölu/viðskiptavinafjölda eftir tilboðið 
hjá AHA? 
Vinsamlegast merktu í þann reit sem við á. 

□ Já 
□ Nei 
□ Veit ekki 

 

5. Skilaði tilboðið hjá AHA hagnaði? 
Vinsamlegast merktu í þann reit sem við á. 

□ Já 
□ Nei 
□ Veit ekki 
□ Vil ekki svara 

 

6. Hversu ánægt eða óánægt var fyrirtækið með framgang tilboðsins ? 
Vinsamlegast merktu í þann reit sem við á. 

□ Mjög ánægt 
□ Frekar ánægt 
□ Hvorki ánægt né óánægt 
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□ Frekar óánægt 
□ Mjög óánægt 

 

7. Fékk fyrirtækið góða eða slæma kynningu á vörunni út frá tilboðinu 
á AHA? 
Vinsamlegast merktu í þann reit sem við á. 

□ Mjög góða 
□ Frekar góða 
□ Hvorki góða né slæma 
□ Frekar slæma 
□ Mjög slæma 

 

8. Hefði fyrirtækið viljað sjá AHA gera eitthvað betur? 
Vinsamlegast skrifaðu það sem við á. 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna 
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9.2. Viðauki B – Tölfræði 

Grunnupplýsingar 

Spurningar  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 1. Heyrt um tilboðssíður ? 445 1,00 2,00 1,0427 ,20240 

3. Kaupa tilboð í framtíðinni ? 447 1,00 5,00 2,6465 1,27070 

5. Lágmarksafsláttur ? 435 1,00 9,00 4,3057 1,19555 

6. Fyrirtæki sem ekki reynslu af ? 444 1,0 5,0 3,005 1,0409 

8. Jákvæður eða neikvæður í 

garð tilboðssíðna? 
446 1,00 5,00 2,2220 ,93979 

9. Gagnvart fyrirtækjunum sem 

notfæra sér slíkar tilboðssíður ? 
448 1,00 5,00 2,2188 ,87029 

Valid N (listwise) 428     
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Spurning 1  

 

 

 

 

 

 

Spurning 2  
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Spurning 3  

 

Spurning 4  
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Hvers konar tilboð eru líklegust til að vekja áhuga þinn ? Hver eru mánaðarlaun 

þín ?  

 

Spurning 5  

 

Er einhver lágmarksafsláttur sem þú leitast eftir í tilboði ? Hver er kyn þitt ?  

 

Spurning 6  
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Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir kaupa tilboð frá fyrirtæki sem þú 

hefur ekki reynslu af ? Hvert er kyn þitt? 

 

Spurning 7 – Almennt – aldri – kyn vs. keypt 

 

Hverjar af eftirtöldum tilboðssíðum þekkir þú ? 

Vinsamlegast merktu í þá reiti sem við eiga.  

Responses Percent of 

Cases N Percent 

 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður þekkir 

viðkomandi ? AHA 

250 17,7% 58,0% 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður þekkir 

viðkomandi ? Dílar 

222 15,7% 51,5% 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður þekkir 

viðkomandi ? Gæsin 

156 11,1% 36,2% 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður þekkir 

viðkomandi ? Hópkaup 

418 29,6% 97,0% 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður þekkir 

viðkomandi ? Kraftkaup 

128 9,1% 29,7% 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður þekkir 

viðkomandi ? Magntilboð 

47 3,3% 10,9% 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður þekkir 

viðkomandi ? WinWin 

190 13,5% 44,1% 

Total 1411 100,0% 327,4% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 

Hverjar af eftirtöldum tilboðssíðum hefur þú 

keypt hjá ? Vinsamlegast merktu í þá reiti 

sem við eiga. 

Responses Percent of 

Cases N Percent 
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Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður hefur 

viðkomandi verslað hjá ? 

AHA 

79 20,9% 35,4% 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður hefur 

viðkomandi verslað hjá ? 

Dílar 

35 9,3% 15,7% 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður hefur 

viðkomandi verslað hjá ? 

Gæsin 

22 5,8% 9,9% 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður hefur 

viðkomandi verslað hjá ? 

Hópkaup 

198 52,4% 88,8% 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður hefur 

viðkomandi verslað hjá ? 

Kraftkaup 

11 2,9% 4,9% 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður hefur 

viðkomandi verslað hjá ? 

Magntilboð 

1 0,3% 0,4% 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður hefur 

viðkomandi verslað hjá ? 

WinWin 

32 8,5% 14,3% 

Total 378 100,0% 169,5% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Hvaða af eftirtöldum tilboðssíðum þekkir þú ? Hver er kyn þitt ?  

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

$Thekkir*Aldur 430 96,0% 18 4,0% 448 100,0% 
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Hverjar af eftirtöldum tilboðssíðum hefur þú keypt hjá ? Hvert er kyn þitt ?  

$Keypt*kyn Crosstabulation 

 Hver er kyn þitt ? Total 

Karl Kona 

 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður hefur 

viðkomandi verslað hjá ? 

AHA 

Count 22 57 79 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður hefur 

viðkomandi verslað hjá ? 

Dílar 

Count 27 8 35 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður hefur 

viðkomandi verslað hjá ? 

Gæsin 

Count 10 12 22 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður hefur 

viðkomandi verslað hjá ? 

Hópkaup 

Count 85 113 198 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður hefur 

viðkomandi verslað hjá ? 

Kraftkaup 

Count 5 6 11 
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Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður hefur 

viðkomandi verslað hjá ? 

Magntilboð 

Count 0 1 1 

Hvaða eftirfarandi 

tilboðssíður hefur 

viðkomandi verslað hjá ? 

WinWin 

Count 9 23 32 

Total Count 90 133 223 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Spurning 8  

 

Spurning 9  

 

T próf og ANOVA greining 
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Regression Spurning: Kaupa á tilboðssíðunni og jákvæður eða neikvæður í garð 

tilboðssíðna  
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Rannsókn 2  
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